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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 

"Η Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή στην Αντιμετώπιση της Υπογονιμότητας" 
Το «σήμερα», διαφορετικό από το «χθες» και το πολλά υποσχόμενο «αύριο» 

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015  και ώρα 12:15 – 19:30  

 
Το παρόν και το μέλλον της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι πολλά υποσχόμενο για τα νέα 
ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας, αλλά και για εκείνες τις γυναίκες που 
για προσωπικούς, ιατρικούς ή επαγγελματικούς λόγους αναγκάζονται να καθυστερήσουν τη 
μητρότητα.  

Το βιολογικό ρολόι για τις γυναίκες αρχίζει να μετρά αντίστροφα μετά τα 38-39 έτη, η πιο γόνιμη 
ηλικία ωστόσο είναι μεταξύ 25 και 30 ετών. Παρ΄ όλα αυτά, πολλά ζευγάρια ξεκινούν, είτε από 
επιλογή είτε λόγω συγκυριών, τη διαδικασία τεκνοποίησης ακόμα και μετά τα 40, επειδή πια η 
επιστήμη το επιτρέπει, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι πιθανότητες σύλληψης - ακόμη και κατά 
τη διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.  

Η σωστή και έγκαιρη διερεύνηση του υπογόνιμου ζευγαριού, η ανάδειξη του ανδρικού παράγοντα 
ως εξίσου σημαντικής αιτίας υπογονιμότητας και σήμερα πια αντιμετωπίσιμης, και οι νέες 
τεχνικές και εξελίξεις στην εξωσωματική γονιμοποίηση, όπου όλοι όσοι ασχολούνται με την 
θεραπεία της υπογονιμότητας δεν μπορούσαν σχεδόν να τις φανταστούν πριν μόλις μια δεκαετία, 
καθιστούν την υπογονιμότητα μια νόσο θεραπεύσιμη.  

Η χρήση των τεχνικών Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης και η Εφηρμοσμένη Κλινική 
Γενετική έχουν τεθεί στις υπηρεσίες της υπογονιμότητας, δίνοντας κάθε μέρα λύσεις που στο 
πρόσφατο παρελθόν φάνταζαν ως θαύματα και μόνο. Δίνουν παιδιά σε οικογένειες με 
κληρονομικές ασθένειες, απαλλαγμένα από γενετικά νοσήματα και θεραπεύουν τα αδέλφια τους 
και ιστοσυμβατά μέλη τους.  
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Ζούμε σήμερα στην εποχή, όπου η υπογονιμότητα αντιμετωπίζεται και όλοι εμείς που την 
πρεσβεύουμε στην ιατρική κοινότητα, ήρθε η ώρα και οι καιροί το επιβάλλουν, να την κάνουμε 
προσιτή και προσβάσιμη σε όλους και να φανερώσουμε το ανθρώπινο πρόσωπό της, εκεί όπου 
οι δυσκολίες, η κοινωνική δυσκαμψία και η έλλειψη ενημέρωσης το έκρυβαν, χωρίς να 
γνωρίζουν τι είναι και τι προσφέρει. 
Για να το κάνουμε αυτό πράξη, το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης διοργανώνει για πρώτη φορά 
ενημερωτική ημερίδα με τίτλο  "Η Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή στην Αντιμετώπιση της 
Υπογονιμότητας": Το «σήμερα», διαφορετικό από το «χθες» και το πολλά υποσχόμενο «αύριο», 
σε συνεργασία με το Δήμο Ανατολικής Μάνης. 

Αναγνωρίζοντας το όφελος προς το κοινωνικό σύνολο και την εντυπωσιακή ανταπόκριση 
ασθενών και μη κατά τις προηγούμενες εκδηλώσεις, κλιμάκιο καταξιωμένων και εξειδικευμένων 
ιατρών θα πραγματοποιήσει ομιλίες και δωρεάν εξετάσεις ζευγαριών, με στόχο την αφύπνιση και 
ενημέρωση όλων των κατοίκων της Μάνης. 

Κάπως έτσι σημειώνεται ένα ακόμα βήμα προς την καθιέρωση παρόμοιων εκδηλώσεων, που 
απώτερο στόχο έχουν την εμπέδωση της αξίας της πρόληψης στη συνείδηση των πολιτών.    

Το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης ευχαριστεί θερμά το σύνολο του κόσμου που με την ανταπόκρισή 
του έχει γίνει η κινητήριος δύναμη για την βελτίωση των δράσεων μας και δεσμευόμαστε για την 
συνέχιση της εξελικτικής πορείας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

 
 
 
 
  

Με εκτίμηση, 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ 

 
Dr.  Ανάργυρος Δ. Μαριόλης 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 
Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 
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