


Μαζί κάνουµε το όνειρο πραγµατικότητα!
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Αγαπητοί µας φίλοι,

Βασική µας αρχή είναι, ότι, όλες οι γυναίκες έχουν δικαίωµα στην µητρότητα, εφόσον το επιθυµούν. Η 
υπογονιµότητα, αν και πιο συχνή απ’ ό,τι στο παρελθόν, δεν είναι πλέον εµπόδιο αξεπέραστο. Αυτό που 
χρειάζεται είναι υπεύθυνη ενηµέρωση, εξατοµικευµένη αντιµετώπιση και εφαρµογή των τελευταίων 
επιστηµονικών µεθόδων στην Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή (ΙΥΑ).

Ένα στοιχείο που κάνει την «Ευγονία» να ξεχωρίζει, είναι το γεγονός ότι, δεν παρακολουθούµε απλώς 
τις εξελίξεις αλλά τις εφαρµόζουµε καθηµερινά, αφού τις συνδιαµορφώνουµε µε τη συµµετοχή µας στις 
οµάδες ανάπτυξης των κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines) της ESHRE (Ευρωπαϊκή Εταιρεία 
Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εµβρυολογίας). 

Η επιστηµονική οµάδα της Ευγονίας, µε δηµοσιεύσεις πρωτοποριακών µελετών σε έγκριτα 
επιστηµονικά περιοδικά, µε διαλέξεις µετά από πρόσκληση και ανακοινώσεις σε ∆ιεθνή και Ελληνικά 
Συνέδρια, δε διαχέει µόνο τη σύγχρονη γνώση αλλά δεσµεύεται να εφαρµόζει καθηµερινά την 
τεκµηριωµένη, διεθνώς, ιατρική πρακτική (evidence-based medicine), συµβάλλοντας στην 
αποτελεσµατικότητα και την ασφάλεια των µεθόδων της Εξωσωµατικής Γονιµοποίησης.

Η εφαρµογή της  σύγχρονης  γνώσης,  σε συνδυασµό µε τα  αποτελέσµατα των µελετών µας,  
εξασφαλίζουν στην «Ευγονία» κορυφαία ποσοστά επιτυχηµένων κυήσεων, τα οποία είναι παρόµοια µε 
τα αντίστοιχα διεθνή. 

Είναι επιλογή µας να αναπτύσσουµε προσωπικές σχέσεις µε κάθε ζευγάρι που ζητά τη βοήθειά µας. Λέω 
συχνά στους συνεργάτες µου ότι: «κάθε ζευγάρι που περνά το κατώφλι µας, ακουµπά την ελπίδα του στα 
χέρια µας». Αυτό µας δίνει τη δύναµη να κάνουµε τα «αδύνατα» δυνατά, για να ανταποκριθούµε σε αυτή 
την εµπιστοσύνη. 

Όλη η Οµάδα της Ευγονίας συµµετέχει στην αγωνία σας και χαίρεται πραγµατικά, µε την επιτυχία 
εγκυµοσύνης σας. Η φιλοσοφία µας και η αγάπη για το ζευγάρι µας επιβάλλει να λειτουργούµε πάντα µε 
ανθρωπιά και σεβασµό και ποτέ «ψυχρά επαγγελµατικά».  Είναι µια  συνειδητή επιλογή µας, την οποία 
θα διαπιστώσετε αµέσως κιόλας από την πρώτη σας επίσκεψη. 

Για να κάνουµε µαζί το όνειρο πραγµατικότητα!

Τρύφων Γεωργ. Λαϊνάς
∆ιδάκτωρ Παν/µίου Αθηνών, Γυναικολόγος Αναπαραγωγής,
∆ιευθυντής Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής «Ευγονία».



Η αισθητική των χώρων µας αντικατοπτρίζει 
την ποιότητα των υπηρεσιών µας.

Στην «Ευγονία», όλοι οι χώροι  είναι ειδικά µελετηµένοι, ώστε  να είναι 
λειτουργικοί, άνετοι και ευχάριστοι. 
Επιθυµία µας είναι να αισθανθείτε όµορφα, άνετα και φιλικά από την πρώτη 
στιγµή της επίσκεψής σας στη Μονάδα µας.



Η µονάδα µας
Η «Ευγονία» είναι πιστοποιηµένη κατά EN 15224 και διαθέτει 
αδειοδότηση από την ΕΑΙΥΑ (Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούµενης 
Αναπαραγωγής) για τη Μονάδα Εξωσωµατικής και την Τράπεζα 
Κρυοσυντήρησης. Προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες διερεύνησης 
υπογονιµότητας, από µια πρωτοπόρα και διεθνώς αναγνωρισµένη 
επιστηµονική οµάδα.

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας κυήσεων της Ευγονίας κατατάσσονται 
ανάµεσα στα καλύτερα διεθνώς, αντανακλώντας τη βαθειά γνώση, την 
εµπειρία, την εξατοµικευµένη θεραπεία καθώς και την εφαρµογή σύγχρονων 
µεθόδων στην αντιµετώπιση της υπογονιµότητας.

Βασιζόµαστε:
Στη στελέχωσή µας µε άρτια καταρτισµένους επιστήµονες και 
εξειδικευµένο νοσηλευτικό προσωπικό.
Στη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδοµή, σύµφωνα µε τα αυστηρότερα 
διεθνή πρότυπα.
Στην εξατοµικευµένη αντιµετώπιση και φροντίδα για κάθε υπογόνιµο 
ζευγάρι.
Στην επιστηµονική διασύνδεση της Μονάδας µας µε Πανεπιστήµια και 
Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
Στη διαρκή κλινική µελέτη και έρευνα, µε δηµοσιεύσεις και σταθερή 
συµµετοχή της οµάδας µας σε ελληνικά και διεθνή επιστηµονικά 
συνέδρια / σεµινάρια. 

Στις εγκαταστάσεις µας λειτουργούν καθηµερινά :

Τµήµα γυναικολογικών  υπερήχων, µε νέο υπερσύγχρονο εξοπλισµό 
και δυνατότητα 3D, 4D απεικόνισης, η οποία µεγιστοποιεί την 
ικανότητα διάγνωσης. 

Τµήµα Υστεροσκόπησης ιατρείου (Office Hysteroscopy).

Εµβρυολογικό Εργαστήριο πλήρως και σύγχρονα εξοπλισµένο.

Εργαστήριο σπέρµατος διεθνών προδιαγραφών.

Τράπεζα Κρυοσυντήρησης  ωαρίων, εµβρύων και σπέρµατος.

Αίθουσα Ωοληψιών – Εµβρυοµεταφορών.

Τρεις δίκλινοι θάλαµοι ανάνηψης.

Ανεξάρτητο δωµάτιο σπερµοληψίας. 

Στους χώρους του Εµβρυολογικού Εργαστηρίου και στην αίθουσα 
Ωοληψιών – Εµβρυοµεταφορών, λειτουργούν ειδικά συστήµατα άσηπτης 
ελεγχόµενης ατµόσφαιρας. 



Η «Ευγονία» αποτελεί το απόσταγµα της επιστηµονικής διαδροµής του ∆ρ. Τρ. Γ. Λαϊνά.

Σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία της «ιδανικής» επιστηµονικής Οµάδας “dream team” της Ευγονίας, αποτελούν η 
άριστη κατάρτιση, η βαθειά γνώση του αντικειµένου και η σύγχρονη ενηµέρωση. 

Η επιλεγµένη σύνθεση, η µακροχρόνια και στενή συνεργασία του προσωπικού µας, καθώς και ο σύγχρονος 
τεχνολογικός εξοπλισµός, εγγυώνται τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας κυήσεων της Ευγονίας.



Η οµάδα µας απαρτίζεται από:

Κλινικούς ιατρούς – γυναικολόγους µε εξειδίκευση στην: 

- ∆ιάγνωση και θεραπεία της υπογονιµότητας 
- Εξωσωµατική Γονιµοποίηση
- Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία και Χειρουργική
- Υστεροσκοπική και Laser Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Εµβρυολόγους µε µακρόχρονη εµπειρία, µε θητεία στα καλύτερα 
κέντρα του εξωτερικού και εξειδίκευση σε όλες τις νέες τεχνικές.

Μαίες µε εξειδίκευση στην Εξωσωµατική Γονιµοποίηση και πολυετή 
πείρα στον τοµέα αυτό.

Πεπειραµένους ιατρούς αναισθησιολόγους.

Ψυχολόγο µε µεταπτυχιακή εκπαίδευση.

∆ιοικητικό προσωπικό και Γραµµατεία µε υψηλό αίσθηµα 
επαγγελµατισµού.

Η οµάδα µας

Γυναικολόγος Αναπαραγωγής 
∆ιευθυντής της Μονάδας ΙΥΑ «Ευγονία»
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών 
Μέλος ∆Σ της ΕΕΓΣ
 

Τρύφων Γεωργ. Λαϊνάς MD, PhD Γεώργιος Λαϊνάς MD

Γυναικολόγος Αναπαραγωγής 
Co-ordinator “SIG Reproductive 
Endocrinology” ESHRE

Ανδρέας Μακρής M.Med. Sci

Υπεύθυνος Εµβρυολογικού Εργαστηρίου 
ΜΙΥΑ Ευγονία - Κλινικός Εµβρυολόγος 
ESHRE Certified

Γεωργία Σταυροπούλου

Προϊσταµένη Μαία 
Υπεύθυνη ∆ιασφάλισης Ποιότητας

Με την εκλογή του ∆ρ. Γεώργιου Λαϊνά ως Συντονιστή
στον τοµέα της Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας της 
ESHRE, η οµάδα της Ευγονίας δεν ακολουθεί απλώς τις 
εξελίξεις. Τις καθορίζει και τις συνδιαµορφώνει



Οι υπηρεσίες µας

Στην “Ευγονία”, η αντιµετώπιση της 
υπογονιµότητας  σχεδιάζεται µε γνώµονα 
το ιστορικό και τις ανάγκες του κάθε 
ζευγαριού. Η Μονάδα µας προσφέρει ένα 
πλήρες φάσµα θεραπειών αντιµετώπισης 
της υπογονιµότητας.

Ξεχωρίζουµε, γιατί: 
 
•Εφαρµόζουµε καθηµερινά 
την τεκµηριωµένη, διεθνώς, 
ιατρική πρακτική 
(evidence-based medicine)

•Συνδιαµορφώνουµε τις 
εξελίξεις µε τη συµµετοχή   
µας στις οµάδες ανάπτυξης 
των κατευθυντήριων 
οδηγιών (guidelines) της 
ESHRE.

Χειρουργική 
λήψη σπέρµατος (TESE)

∆ιαφύλαξη ΓονιµότηταςΕξωσωµατική Γονιµοποίηση
IVF/ICSI 

∆ωρεά Γεννητικού Υλικού

Προεµφυτευτικός έλεγχος PGT Υστεροσκόπηση/
Λαπαροσκόπηση

Καλλιέργεια βλαστοκύστεων

Σπερµατέγχυση

Ολοκληρωµένος 
κλινικός & παρακλινικός 
έλεγχος υπογονιµότητας

Κατάψυξη ωαρίων / 
εµβρύων / σπέρµατος

∆ιαγνωστικό 
σπερµοδιάγραµµα

Φυσικός κύκλος 
 Ήπια διέγερση ωοθηκών



Η πορεία της εγκυµοσύνης από Εξωσωµατική 
Γονιµοποίηση είναι ίδια µε εκείνη από φυσική 
σύλληψη και τα παιδιά που γεννιούνται είναι 
το ίδιο υγιή και φυσιολογικά.



Εξωσωµατική Γονιµοποίηση

Η Εξωσωµατική Γονιµοποίηση (IVF, in vitro fertilization) είναι η πιο συνηθισµένη 
µέθοδος Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής. Εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά µε 
επιτυχία στον άνθρωπο το 1978 από τους Steptoe και Edwards. Στην IVF, η 
γονιµοποίηση του ωαρίου από το σπερµατοζωάριο γίνεται στο εργαστήριο, αντί να γίνει 
στο φυσικό του περιβάλλον, δηλαδή τη σάλπιγγα της γυναίκας. Τα ωάρια όµως είναι της 
γυναίκας, τα σπερµατοζωάρια του άνδρα και τα έµβρυα που προκύπτουν είναι δικά 
τους. 
Οι ενδείξεις για IVF µπορεί να είναι απόλυτες ή/και σχετικές, και να αφορούν τον έναν ή 
και τους δύο συντρόφους:

 Απόλυτες ενδείξεις αποτελούν:

•Η έλλειψη (από εκτοµή) ή η απόφραξη των σαλπίγγων κεντρικά ή 
περιφερικά (υδροσάλπιγγες).
•Η έλλειψη σπερµατοζωαρίων (αζωοσπερµία) που απαιτεί χειρουργική 
λήψη.
•Ο πολύ µικρός αριθµός κινουµένων φυσιολογικών σπερµατοζωαρίων 
(σοβαρή ολιγο-ασθενο-τερατοσπερµία).

Οι σχετικές ενδείξεις αφορούν σε:

•Μεγάλη διάρκεια υπογονιµότητας.
•Αυξηµένη ηλικία της γυναίκας.
•Ανεξήγητη Υπογονιµότητα.
•Αποτυχία άλλων ηπιότερων µεθόδων.
•Βαριά ενδοµητρίωση.
•Προεµφυτευτική γενετική διάγνωση.  
για κληρονοµικά νοσήµατα.

Η Εξωσωµατική Γονιµοποίηση είναι ακίνδυνη 
και αποτελεσµατική µέθοδος για να 
αποκτήσουν τα υπογόνιµα ζευγάρια το δικό 
τους παιδί.



Τα στάδια της θεραπείας
Εξωσωµατική Γονιµοποίηση 

1ο ΒΗΜΑ 2ο ΒΗΜΑ

3ο ΒΗΜΑ4ο ΒΗΜΑ

5ο ΒΗΜΑ
 Έλεγχος κυήσεως

6ο ΒΗΜΑ

Πρώτο ραντεβού
Λήψη ιστορικού από τους γιατρούς της Ευγονίας

ή τον θεράποντα ιατρό και προγραµµατισµός θεραπείας

Προκαταρκτικές εξετάσεις
Μπορούν να γίνουν απευθείας 

στην «Ευγονία» ή στον τόπο διαµονής σας

∆ιέγερση και παρακολούθηση
Υπερηχογραφική εκτίµηση από Ιατρό της Ευγονίας

 ή τον θεράποντα στον τόπο διαµονής σας, 
καθώς και αιµατολογικές εξετάσεις

Ωοληψία στην «Ευγονία» 
Γονιµοποίηση και καλλιέργεια εµβρύων 

Εµβρυοµεταφορά στην «Ευγονία»
2-5 ηµέρες µετά την 

ωοληψία

10-14 ηµέρες µετά την εµβρυοµεταφορά



Στην «Ευγονία» ακολουθώντας τις παγκόσµιες επιστηµονικές εξελίξεις:

Χρησιµοποιούµε φιλικά πρωτοκόλλα διέγερσης: 

-Λιγότερες µέρες 
-Λιγότερες ενέσεις 
-Λιγότερη συνολική δόση φαρµάκων 
-Λιγότερες παρενέργειες και επιπλοκές

 
Καταψύχουµε µε τη µέθοδο της υαλοποίησης (vitrification), µε υψηλά 
ποσοστά επιβίωσης – γονιµοποίησης. 

Συµβουλεύουµε υπεύθυνα για τα οφέλη και τις πιθανές επιφυλάξεις 
που διατυπώνονται στη διεθνή Βιβλιογραφία.

Η κατάψυξη ωαρίων ενδείκνυται επίσης ως µέθοδος διαφύλαξης της 
γονιµότητας για γυναίκες που επιθυµούν να αναβάλλουν την προσπάθεια 
τεκνοποίησης για το µέλλον:

Για κοινωνικούς λόγους
Σε απειλούµενη πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια                       
Πριν τη χηµειοθεραπεία - ακτινοθεραπεία
Σε περιπτώσεις απουσίας σπερµατοζωαρίων στο σπερµατικό δείγµα ή                                      
µετά από βιοψία όρχεως του συντρόφου την ηµέρα της ωοληψίας.

Τα ωάρια καταψύχονται στους -196°C, διατηρώντας έτσι τη χρονολογική 
ηλικία της γυναίκας την ηµέρα της κατάψυξης. Εποµένως, είναι σηµαντικό η 
κατάψυξη να γίνεται σε όσο το δυνατόν νεαρότερη ηλικία. 
Η κατάψυξη ωαρίων πραγµατοποιείται στα πλαίσια ενός κύκλου 
εξωσωµατικής γονιµοποίησης µε λήψη ήπιας φαρµακευτικής αγωγής για 
διέγερση των ωοθηκών.

Κατάψυξη Ωαρίων
∆ιαφύλαξη γονιµότητας

Σήµερα, µπορούµε πλέον να

 “παγώσουµε” τον χρόνο, 
µε τη µεθόδο υαλοποίησης των ωαρίων



∆ωρεά γεννητικού υλικού

Η «Ευγονία» διαθέτει ένα επιτυχηµένο πρόγραµµα δωρεάς ωαρίων, βασισµένο 
τόσο σε επιστηµονικά κριτήρια, όσο και σε αυστηρά πρότυπα ηθικής και 
δεοντολογίας, µε απόλυτο σεβασµό στην Ελληνική Νοµοθεσία. Η διαδικασία αυτή 
προτείνεται εναλλακτικά σε περιπτώσεις γυναικών µε απώλεια της αναπαραγωγικής 
τους ικανότητας,  για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριµένες ενδείξεις.

Το πρόγραµµά µας είναι εστιασµένο στην ασθενή, διαφέροντας σηµαντικά από 
άλλα προγράµµατα δωρεάς µαζικής κλίµακας. Αυτό αντανακλάται και στα κορυφαία 
ποσοστά επιτυχίας της Μονάδας. 

Ένδειξη για πρόγραµµα δωρεάς ωαρίων έχουν οι γυναίκες µε: 

Προχωρηµένη αναπαραγωγική ηλικία
Μειωµένες ωοθηκικές εφεδρείες
Επανειληµµένες  αποτυχίες  λόγω κακής ποιότητας εµβρύων
Πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια 
Ύπαρξη κληρονοµικής γονιδιακής ανωµαλίας 
Ωοθηκική ανεπάρκεια λόγω χειρουργικής αφαίρεσης των 
ωοθηκών, χηµειοθεραπείας, ραδιοθεραπείας.

Στην «Ευγονία», οι υποψήφιες δωρήτριες ωαρίων, µετά τη λήψη 
λεπτοµερούς οικογενειακού και ατοµικού ιστορικού, υποβάλλονται σε 
ενδελεχή κλινικό, προγεννητικό, γενετικό και ψυχολογικό έλεγχο, καθώς και 
σε εξειδικευµένους εργαστηριακούς και µοριακούς ελέγχους. Στο 
πρόγραµµα γίνονται δεκτές µόνον οι υποψήφιες εκείνες, οι οποίες πληρούν 
αυστηρά κριτήρια. Η ηλικία των υποψήφιων δωρητριών πρέπει να είναι από 
18 έως  35 ετών, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και να είναι 
υγιείς.

∆ωρεά Ωαρίων

Σπέρµα ∆ότη

∆ωρεά Εµβρύων
Η δωρεά εµβρύων αφορά ζευγάρια µε απώλεια της 
αναπαραγωγικής ικανότητας και των δύο συντρόφων.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, στις οποίες ελλείπουν παντελώς τα 
σπερµατοζωάρια από το σπέρµα (αζωοσπερµία), το ζευγάρι 
µπορεί να τεκνοποιήσει µε χρήση σπέρµατος δότη που 
προέρχεται από ειδικά οργανωµένες Τράπεζες 
Κρυοσυντήρησης.



Ο ανδρικός παράγων είναι η κύρια αιτία υπογονιµότητας σε ποσοστό 20-26% των 
ζευγαριών. Η ανάλυση του σπέρµατος (σπερµοδιάγραµµα) αποτελεί την κύρια 
µέθοδο εκτίµησης της ανδρικής υπογονιµότητας. 

Η εµπειρία των Εµβρυολόγων µας και η πιστή εφαρµογή του πρόσφατου εγχειριδίου 
του Π.Ο.Υ εγγυώνται ακριβές αποτέλεσµα και τεκµηριωµένη ερµηνεία των 
αποτελεσµάτων. Εκτιµώνται: ο αριθµός (συγκέντρωση), η κινητικότητα και η 
µορφολογία των σπερµατοζωαρίων.  

Στη Μονάδα µας αντιµετωπίζουµε µε επιτυχία την ανδρική υπογονιµότητα µε :

Μικρογονιµοποίηση (ICSI, intra cytoplasmic sperm injection). Για να γίνει η 
γονιµοποίηση, χρειάζεται µόνον ένα κινητό σπερµατοζωάριο ανά ώριµο 
ωάριο.

Χειρουργική λήψη σπέρµατος σε περίπτωσεις  αζωοσπερµίας, σε 
συνεργασία µε εξειδικευµένους ουρολόγους. 

Προκλητή εκσπερµάτιση µε ηλεκτροδιέγερση, σε άτοµα µε κακώσεις της 
σπονδυλικής  στήλης (παραπληγία - τετραπληγία).

Κρυοσυντήρηση σπερµατοζωαρίων, σε περιπτώσεις σοβαρής 
ολιγοσπερµίας ή προβληµάτων εκσπερµάτισης.

Ανδρικός παράγοντας

Με τη µικρογονιµοποίηση, µπορούν να γίνουν πατέρες, άνδρες µε σοβαρά προβλήµατα 
στην ποιότητα του σπέρµατος (µειωµένος αριθµός, χαµηλή κινητικότητα, κακή 
µορφολογία ή  προβλήµατα εκσπερµάτισης), οι οποίοι στο πρόσφατο παρελθόν δεν είχαν 
καµία τέτοια ελπίδα.



Το ιδανικό Εµβρυολογικό µας Εργαστήριο
Η Επιστηµονική Οµάδα της «Ευγονία» έχει αφιερώσει σηµαντικό χρόνο και πόρους, σε 
µια πολυπαραγοντική προσπάθεια προσοµοίωσης του περιβάλλοντος του 
σώµατος (in vivo) στο εµβρυολογικό εργαστήριο IVF µε πρωταρχικό στόχο να 
προσφέρουµε στα έµβρυα τις βέλτιστες συνθήκες για την ανάπτυξή τους. 

Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως µε: 

-τους ακριβείς  χειρισµούς των Εµβρυολόγων 
-τη χρήση εξειδικευµένων καλλιεργητικών υγρών
-εξοπλισµό υψηλών προδιαγραφών
- δείκτες ποιότητας (KPI)
-διαδικασίες ταυτοποίησης (witnessing) και ιχνηλάτησης
-πρωτόκολλα SOP 

Το Εµβρυολογικό Εργαστήριο της Ευγονίας είναι εφοδιασµένο µε τον πλέον σύγχρονο 
τεχνολογικό εξοπλισµό και µε άριστα εκπαιδευµένους και έµπειρους Εµβρυολόγους. 

Στον εξοπλισµό του Εµβρυολογικού Εργαστηρίου ξεχωρίζουν:

Σύγχρονοι επωαστικοί κλίβανοι και µε τεχνολογία “time lapse” για τη συνεχή 
παρακολούθηση των εµβρύων.

Υπερσύγχρονο σύστηµα µικρογονιµοποίησης (Integra 3). 

Σύστηµα laser για βιοψία εµβρύων και υποβοηθούµενη εκκόλαψη. 

Σύστηµα 24ωρης συνεχούς παρακολούθησης Octax (θερµοκρασία κλιβάνων, 
ψυγείων, pH καλλιεργητικών υγρών, επίπεδα αερίων CO2 και N2, υγρού αζώτου 
στα δοχεία φύλαξης της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης).

Σχεδιασµός µε τη φιλοσοφία “clean room” για απόλυτη καθαρότητα αέρα 

Το Εµβρυολογικό Εργαστήριο της Ευγονίας 
είναι η καρδιά της Μονάδας µας, µε 
καθοριστική συµµετοχή στα υψηλά ποσοστά 

επιτυχίας κυήσεων.



Γιατί να µας επιλέξετε
Είµαστε µια οµάδα διακεκριµένων Επιστηµόνων που στέκεται δίπλα στην προσπάθειά σας να τεκνοποιήσετε, 
µε ειλικρίνεια, επαγγελµατισµό, σεβασµό στον άνθρωπο και τη ζωή.

Οι λόγοι για τους οποίους αξίζει να µας εµπιστευθείτε:

Συνεργαζόµαστε µε κορυφαία Ελληνικά & ξένα Πανεπιστήµια.

Προσήλωση σε αυστηρά πρότυπα ηθικής και δεοντολογίας 

Αδειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη µεταφορά γενετικού 
υλικού

Εξατοµικευµένη θεραπεία.

Ερευνητικό έργο µε άµεση εφαρµογή των αποτελεσµάτων

Πρωτότυπες Μελέτες, δηµοσιευµένες σε έγκριτα ∆ιεθνή Επιστηµονικά 
Περιοδικά.

 

Υψηλά ποσοστά επιτυχίας κυήσεων

Άριστη ποιότητα και εύρος υπηρεσιών

Υπερσύγχρονο εµβρυολογικό εργαστήριο µε µοντέρνο εξοπλισµό

Επιστήµονες µε µεγάλη εµπειρία και γνώση, η οποία απορρέει από τη 
συνεχή επιστηµονική ενηµέρωση και την εφαρµογή των σύγχρονων 
εξελίξεων (evidence-based medicine)

Βέλτιστα - Φιλικά - Σύντοµα πρωτόκολλα διέγερσης (poor - normal - 
high responders)

Ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα

Η «Ευγονία» έχει αναπτύξει µόνιµες ερευνητικές συνεργασίες µε Aνώτατα Eκπαιδευτικά 
Iδρύµατα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, µε σκοπό την εκπόνηση πρωτότυπων 
ερευνητικών µελετών που έχουν ως στόχο τους τη βελτίωση της ασφάλειας και της 
αποτελεσµατικότητας της θεραπείας:
-Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
-Barts & Royal London University Hospital
-University of New South Wales



Το ερευνητικό µας έργο είναι σηµαντικό για εσάς.

Για εµάς, η έρευνα δεν είναι απλώς µια διαδικασία. Είναι ο δρόµος για τη συνεχή βελτίωση 
του κλινικού µας έργου, έτσι ώστε κάθε χρόνο να βοηθάµε εκατοντάδες ανθρώπους να 
ζουν την πιο ευτυχισµένη στιγµή της ζωής τους. Τη στιγµή που γίνονται γονείς. 

Το ερευνητικό µας έργο µετουσιώνεται σε περισσότερες από:

50 ∆ιαλέξεις µε πρόσκληση σε διεθνή και Ελληνικά συνέδρια
30 ∆ηµοσιευµένες µελέτες σε διεθνή έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά (Hum Reprod, 
Fertil Steril. Ultrasound Obstet Gynecol, RBMOnline, BJOG, RB&E κ.ά.)
20 Ανακοινώσεις σε Ελληνικά συνέδρια
37 Οµιλίες σε διεθνή και Ελληνικά συνέδρια
16 Παρουσιάσεις poster σε διεθνή συνέδρια



Οι διεθνείς διακρίσεις µας
Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία

Ο ∆ρ Γεώργιος Λαϊνάς έχει εκλεγεί επικεφαλής στην 7µελή Οµάδα Ειδικού 
Ενδιαφέροντος «Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία» (Special Interest Group: 
Reproductive Εndocrinology) της ESHRE, για το χρονικό διάστηµα από 2019 
έως και 2022. 

Η στρατηγική επιλογή του ∆ρ Τρύφωνα Λαϊνά να επενδύει διαρκώς στην 
έρευνα δικαιώνεται µε την τιµητική εκλογή του ∆ρ Γ. Λαϊνά ως Co-ordinator 
του Special Interest Group “Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία” (SIG-RE) της 
ESHRE.

Συµµετοχή στα guidelines της ESHRE

Ο ∆ρ Γεώργιος Λαϊνάς είναι µέλος των Expert Committees 
της ESHRE  για τον καθορισµό των κατευθυντήριων 
οδηγιών (Guidelines) σε σηµαντικά επιστηµονικά θέµατα 
όπως::

∆ιέγερση των ωοθηκών 
Βέλτιστοι κλινικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) στην 
Εξωσωµατική Γονιµοποίηση 
Ανεξήγητη υπογονιµότητα 
Επανειληµµένες αποτυχίες εµφύτευσης 

Mέσω της ESHRE συνδιαµορφώνουµε 
τις διεθνείς εξελίξεις στην Εξωσωµατική Γονιµοποίηση

Ovarian Stimulation Guideline Development Group



Σφραγίδα Αριστείας 
SEAL OF EXCELLENCE 
Είµαστε η πρώτη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούµενης 
Αναπαραγωγής στην Ελλάδα, η οποία διακρίθηκε στο 
πρόγραµµα «SME Instruments» του Horizon 2020 για την 
ερευνητική πρότασή της σχετικά µε τη χρήση Τεχνητής 
Νοηµοσύνης (AI) στην αξιολόγηση των εµβρύων.

Οι διεθνείς διακρίσεις µας

EIT Health - Πρόβλεψη σοβαρού 
Συνδρόµου Υπερδιέγερσης
Η εφαρµογή PredictOHSS της Ευγονίας είναι η µόνη 
ελληνική πρόταση που διακρίθηκε στο Ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα καινοτόµων Ιατρικών Εφαρµογών EIT Health 
InnoStars 2019 (European Institute of Innovation and 
Technology), για την ενίσχυση της καινοτοµίας. Η 
πρόταση αφορά την ανάπτυξη ψηφιακής εφαρµογής για 
την αυτοµατοποιηµένη πρόβλεψη του Συνδρόµου 
Υπερδιέγερσης των Ωοθηκών (ΣΥΩ), µιας σοβαρής 
επιπλοκής της Εξωσωµατικής Γονιµοποίησης.

Κάθε διάκρισή µας αντανακλά τη βαθειά γνώση, το 
πρωτότυπο ερευνητικό µας έργο και τη δέσµευση της 
Οµάδας της «Ευγονία» να προσφέρει πάντα σύγχρονες, 

ποιοτικές υπηρεσίες και υψηλά ποσοστά επιτυχίας. 

Ο ∆ρ Γεώργιος Λαϊνάς  επιλέγεται 
σταθερά από το 2017 και 
προγραµµατισµένα έως το 2025, 
ως προσκεκληµένος οµιλητής σε 
διαλέξεις της ESHRE.



Οι θεµατικές ενότητες που καλύπτει το ερευνητικό µας έργο
2. Σύνδροµο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS)
   

Συγκρίναµε το µακρό µε πρωτόκολλο ανταγωνιστών έναρξης 
D1 µε το παραδοσιακό µακρό πρωτόκολλο (Lainas et al., Hum 
Reprod.  2007) 
Αποδείξαµε ότι, το πρωτοκόλλο GnRH ανταγωνιστή συνδέεται 
µε σηµαντική µείωση της εµφάνισης σοβαρού ΣΥΩ καθώς και  
παρόµοια  ποσοστά κύησης,  σε σύγκριση µε το µακρό 
πρωτόκολλο (Lainas et al., Hum Reprod. 2010). 
Η µελέτη µας επιβραβεύεται από τον εκδότη του κορυφαίου 
περιοδικού «Human Reproduction», Andre  Van  Steirteghem 
(Hum Reprod. 2010) και τον Οργανισµό F1000 Post Publica-
tion Peer Review. 

3. Ασθενείς µε Πτωχή Ανταπόκριση των Ωοθηκών
 

Ο Τροποποιηµένος Φυσικός Κύκλος (MNC) σε γυναίκες µε 
χαµηλή AMH συνδέεται µε υψηλοτέρα ποσοστά κύησης και 
λιγότερα φάρµακα (Lainas et al., Hum Reprod. 2015).
Το ευέλικτο πρωτόκολλο GnRH ανταγωνιστή παρουσιάζει 
υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας κυήσεων από το βραχύ (flare 
up) πρωτόκολλο αγωνιστή (Lainas et al., Hum Reprod.  
2007).
Παρόµοια ποσοστά γονιµοποίησης και κύησης µετά από 
µικρογονιµοποίηση (ICSI) ή κλασική IVF, σε γυναίκες µε ένα 
ωάριο και σπέρµα  φυσιολογικό (J Assist Reprod Genet 2015).

1. Σύνδροµο Υπερδιέγερσης Ωοθηκών (ΣΥΩ)

Με τις µελέτες µας µετατρέψαµε το ΣΥΩ σε νόσο του 
παρελθόντος (Lainas et al., Hum. Repr 2019, RBMO 2019).
Αποφεύγουµε τη νοσοκοµειακή περίθαλψη σε 
εγκατεστηµένο ΣΥΩ, µε τη χορήγηση ανταγωνιστή στην 
ωχρινική φάση (Lainas et al., RBMO  Reprod B&E 2012, 
BJOG 2014, Hum Reprod. 2013).
Προτείναµε νέα αντικειµενικά κριτήρια διάγνωσης του 
σοβαρού ΣΥΩ, για αντικατάσταση παλαιότερων αυθαίρετων, 
διεθνώς καθιερωµένων κριτηρίων (Lainas et al., UOG 
2018).
Αναπτύξαµε ειδικό αλγόριθµο για την πρόβλεψη εµφάνισης 
του σοβαρού ΣΥΩ (Lainas et al., Hum. Reprod. Open 2020).
Αποδεχθήκαµε τιµητική πρόσκληση για την έκδοση 
εγχειριδίου για το ΣΥΩ, από τον µεγάλο διεθνή εκδοτικό οίκο 
«CRC Press, Taylor & Francis Publishing Group».



4.  Πρωτόκολλο Ανταγωνιστών

Η έναρξη του GnRH ανταγωνιστή την 4η ή 5η ηµέρα της διέγερσης (και 
όχι την καθιερωµένη 6η) σχετίζεται µε αυξηµένα ποσοστά κυήσεων 
(Lainas et al., Hum. Reprod. 2005). 

5. Φυσικός Κύκλος IVF

Η διερεύνηση των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων του 
φυσικού και του τροποποιηµένου φυσικού κύκλου (MNC), αποτελούν 
σηµαντικό πεδίο έρευνας της Οµάδας µας, µε πλήθος διαλέξεων σε 
∆ιεθνή και Ελληνικά Συνέδρια.
O Τροποποιηµένος Φυσικός Κύκλος (MNC) συνδέεται µε τη χορήγηση 
λιγότερων φαρµάκων και µεγαλύτερη πιθανότητα γέννησης, εν 
συγκρίσει µε τα παραδοσιακά πρωτόκολλα, σε γυναίκες µε εξαιρετικά 
πτωχή ανταπόκριση των ωοθηκών (Bologna κριτήρια) (Lainas et al., 
Hum. Reprod. 2015).

6. Τρισδιάστατος Υπέρηχος 3D

Καταδείξαµε ότι, η τρισδιάστατη (3D) υπερηχογραφική εκτίµηση των 
ωοθηκών την τελευταία ηµέρα της διέγερσης , οδηγεί στη λήψη 
περισσότερων ώριµων ωαρίων, σε σχέση µε τη χρήση του 
παραδοσιακού δισδιάστατου (2D), σε γυναίκες υψηλού κινδύνου για 
ΣΥΩ. (35th ESHRE Annual Meeting, 2019)
            

7. Flushing (έκπλυση) Ωοθυλακίων στην Ωοληψία

Ο µεγαλύτερος δυνατός αριθµός ωαρίων συνδέεται µε  
µεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.  Εφαρµόζουµε µια 
διαφορετική τεχνική ωοληψίας, µε έκπλυση των ωοθυλακίων 
(flushing), ώστε να  συλλεχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα 
ωάρια (34th ESHRE Annual Meeting, 2018).

8. Υστεροσκόπηση και Scratching πριν την Εξωσωµατική
 

Ανατρέπουµε την έως σήµερα επικρατούσα εσφαλµένη 
άποψη ότι, το «scratching ενδοµητρίου», πριν την 
Εξωσωµατική Γονιµοποίηση, βελτιώνει τα ποσοστά επιτυχίας 
κυήσεως (ESHRE Campus Αµβούργο 2018 Γ. Λαϊνάς).

Η παρουσία παθολογίας της µήτρας, σε υστεροσκόπηση πριν 
από τη θεραπεία IVF, συσχετίστηκε µε φτωχότερα ποσοστά 
κύησης. Η µελέτη αφορούσε ασυµπτωµατικές γυναίκες, 
χωρίς ευρήµατα σε υστεροσαλπιγγογραφία και 
υπερηχογράφηµα (23th ESGE Annual Congress, Brussels, 
2014).

Το ερευνητικό έργο της Επιστηµονικής µας Οµάδας είναι διεθνώς 
αναγνωρισµένο και περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα θεµατικών 
ενοτήτων, που αφορούν στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας και 
της ασφάλειας των θεραπειών της Εξωσωµατικής Γονιµοποίησης.
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Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας αντανακλούν την ποιότητα και την τεχνογνωσία της Οµάδας µας, καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών µας. 

Τα ποσοστά επιτυχίας µας

Η Ευγονία είναι από τις ελάχιστες µονάδες στην Ελλάδα 
που οικειοθελώς κοινοποιεί από το 1995 τα ποσοστά 
επιτυχίας κυήσεων της στην ESHRE*, ετησίως και ανελλιπώς. 
Τα τελευταία χρόνια έγινε υποχρεωτική η ετήσια κοινοποίηση 
των αποτελεσµάτων όλων των µονάδων προς την ΕΑΙΥΑ** 

και ακολούθως στην ESHRE.

*Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής & Εµβρυολογίας
** Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής

Νωπές εµβρυοµεταφορές Μεταφορά βλαστοκύστης

Κατεψυγµένα έµβρυα

Σταθερά στην κορυφή των επιτυχιών, ∆ιεθνώς
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