
Δίνουμε προτεραιότητα σε εσάς,
στις ανάγκες σας αλλά, κυρίως, 

στις επιθυμίες σας!

ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ

Το κέντρο γυναικολογίας και αναπαραγωγής Fertility 
Design, δημιουργήθηκε  με σκοπό την παροχή υψηλών 
υπηρεσιών τόσο στον τομέα της γυναικολογίας όσο και 
στο κομμάτι της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, με 
ενδελεχή έλεγχο της γυναικείας και ανδρικής γονιμότητας. 
Το Fertility Design είναι μια κλινική της οποίας σκοπός 
είναι η προσωπική και εξατομικευμένη αντιμετώπιση 
των ζευγαριών που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
υπογονιμότητας. Γνωρίζουμε τον τρόπο να προσφέρουμε 
μία ανθρώπινη προσέγγιση, αγκαλιάζουμε  και εστιάζουμε 
στο πρόβλημα σας. Προσφέρουμε συμβουλευτική 
συνεδρία, υψηλή ιατρική φροντίδα αλλά και επιλογές στο 
κάθε ζευγάρι/στην κάθε γυναίκα μεμονωμένα, εστιάζοντας 
στις ανάγκες τους, με γνώμονα το ιστορικό τους αλλά και 
σεβόμενοι την ιδιαίτερη και ξεχωριστή προσωπικότητα 
τους, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην προσέγγιση του 
προβλήματος όσο το δυνατόν πιο καλά, ήρεμα, ομαλά και 
ανώδυνα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ



Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην 
συναισθηματική και ψυχολογική 

υγεία του ζευγαριού 

Ο χρόνος σας είναι πολύτιμος 
και για εμάς

Ο Κύριος Φραγκουλίδης είναι πιστοποιημένος ιατρός 
από το Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων 
στο Λονδίνο πάνω στον οικογενειακό προγραμματισμό 
και υγιεινή της αναπαραγωγικής ηλικίας. Επιπρόσθετα 
είναι εξειδικευμένος σε ζητήματα διερεύνησης και 
αντιμετώπισης της γυναικείας και ανδρικής γονιμότητας 
ενώ γνωρίζει να εφαρμόζει την Λαπαροσκοπική-
Υστεροσκοπική επίλυση αυτών.  
Η κλινική μας εγγυάται υψηλά ποσοστά επιτυχίας αλλά 
και ιατρική-ανθρώπινη εξυπηρέτηση, καθώς διερευνούμε 
σε βάθος την κάθε περίπτωση υπογονιμότητας, 
ξεχωριστά, ιδιαίτερα τη στιγμή που δύναται να 
χρήζει αντιμετώπισης με μεθόδους υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής. Με σκοπό και όραμα να προσφέρουμε 
την καλύτερη επιλεγμένη θεραπεία αλλά και έκβαση 
μελλοντικά και βέβαια σε σύντομο χρονικό διάστημα.



Είμαστε προσηλωμένοι στο στόχο μας 
και δουλεύουμε με πάθος!

Ζούμε μαζί την ένταση της προσπάθειας σας μένοντας 
δίπλα σας όχι μόνο στις ευχάριστες αλλά και δύσκολες 
στιγμές που μπορεί να υπάρξουν.
Η προσπάθειά σας είναι και προσπάθειά μας και η 
επιτυχία σας επιτυχία μας. Δουλεύουμε μαζί σας για να 
γίνει η εμπειρία σας όσο πιο όμορφη γίνεται με στόχο 
τη δημιουργία όχι μόνο μιας νέας ζωής αλλά και μίας 
γλυκιάς ανάμνησης από την πορεία που διανύσαμε μαζί! 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Προγεννητική συμβουλευτική ζευγαριών πριν ξεκινήσουν την 

προσπάθεια δημιουργίας οικογένειας 

Τρόποι ενίσχυσης φυσικής σύλληψης με μεθόδους 
ενδυνάμωσης σπέρματος – αύξηση γονιμότητας ωαρίου/

μήτρας των γυναικών

Ενημέρωση για την πρόληψη και αποφυγή νοσημάτων που 
δημιουργούν υπογονιμότητα

Διερεύνηση αλλά και αντιμετώπιση παραγόντων που 
δυσκολεύουν τα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδί

Διερεύνηση και αντιμετώπιση των αιτιών στα ζευγάρια με 
ιστορικό αποβολών

Διάγνωση και αντιμετώπιση ανδρικής αιτιολογίας 
υπογονιμότητα – παθολογικά σπερμοδιαγράμματα

Σπερματέγχυση (IUI) με φαρμακευτική αγωγή ή 
σε φυσικό κύκλο 

Εξωσωματική Γονιμοποίηση 

Δωρεά Ωαρίων

Κρυοσυντήρηση Γενετικού Υλικού (κατάψυξη ωαρίων)

Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση (PGD/PGS)

Παρένθετη μητρότητα

Ενδοσκοπική Χειρουργική (Λαπαροσκόπηση-Υστεροσκόπηση)

Βιοψία όρχεως (PESA-TESA)

Μαιευτική/Γυναικολογία 



ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΜΑΣ

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή και πλήρη 
ενημέρωση των ανθρώπων που μας επισκέπτονται, 
καθώς και στη διερεύνηση όλων των παραγόντων που 
μπορεί να ευθύνονται για το πρόβλημά/ζήτημα τους, έτσι 
ώστε να προγραμματίσουμε μαζί τη θεραπεία δίνοντας 
λύση σε προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειές 
του παρελθόντος, και χαρίζοντας ξανά την ελπίδα και 
δικαίωμα στο όνειρο.
Προτεραιότητά μας είναι η επιθυμία σας για μια 
επιτυχή έκβαση της προσπάθειά σας, η οποία θα είναι 
προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες και εφικτή.
Κατανοούμε απόλυτα τις επιταγές των καιρών και 
είμαστε δίπλα σας ανά πάσα στιγμή.
Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας και ο ανθρώπινος 
τρόπος εργασίας και προσέγγισης που προσφέρουμε, μας 
κάνει ξεχωριστούς. 
Κάθε ζευγάρι μαζί μας θα νιώσει και θα γνωρίσει 
εξατομικευμένη αντιμετώπιση θεραπείας, με ψυχολογική 
υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς του.

Αγαπάμε αυτό που κάνουμε και 
προσπαθούμε να το κάνουμε καλά!

Οι επιλογές και όχι η τύχη 
καθορίζουν τη ζωή μας  



Ανταποδίδουμε 
την εμπιστοσύνη σας

ΔΩΡΕΑ ΩΑΡΙΩΝ
Η δωρεά ωαρίων αποτελεί μέθοδο Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής. Είναι ιδιαίτερα γνωστή στις μέρες μας, 
κυρίως σε Ευρώπη και Αμερική καθώς χιλιάδες παιδιά 
γεννιούνται κάθε χρόνο από τη συγκεκριμένη μέθοδο.
Η δωρεά ωαρίων αποτελεί μια διαδικασία κατά την 
οποία μια γυναίκα δωρίζει έναν αριθμό ωαρίων της σε 
μια άλλη γυναίκα, έτσι ώστε να την βοηθήσει να μείνει 
έγκυος. Αυτή η διαδικασία αφορά κυρίως υπογόνιμα 
ζευγάρια και μπορεί να προκύψει από διάφορους 
ιατρικούς λόγους όπως προβλήματα υγείας, πρόωρη 
εμμηνόπαυση, γενετικά ή παθολογικά προβλήματα της 
μήτρας και του αναπαραγωγικού συστήματος.
Στην κλινική μας η δωρεά ωαρίων πραγματοποιείται με 
την βοήθεια συνεργατών.

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ

Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες και πιο 
αξιόπιστες μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, 
πιστοποιημένες με ISO σε όλη την Ελλάδα

Προσφέρουμε υψηλού επιπέδου ιατρικές, 
υποστηρικτικές και επικοινωνιακές υπηρεσίες

Σας εξασφαλίζουμε μια λεπτομερή ιατρική 
ενημέρωση και περιγραφή της θεραπείας σας από 
το πρώτο σας κιόλας ραντεβού μαζί μας. 
Σας δίνουμε επιλογές που μπορεί να μην έχετε σκεφθεί 
ή να μην γνωρίζετε ότι υπάρχουν

Παρέχουμε υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό και 
μένουμε συντονισμένοι σε νέες μεθόδους 
γονιμοποίησης ή άλλης μορφής θεραπείας

Βάζουμε στόχους και τους πετυχαίνουμε

Παρέχουμε εξατομικευμένη αντιμετώπιση 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες, επιλογές, επιθυμίες 
και τρόπο ζωής σας. 



Δημιουργούμε όραμα και ελπίδα 

Είμαστε ειλικρινείς και ευθείς καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έργου μας

Μας νιώθετε δίπλα σας αφού ζούμε μαζί την ένταση 
της προσπάθειας σας

Δουλεύουμε όλοι μαζί ως μέλη μιας οικογένειας στην 
οποία ο καθένας έχει εξίσου σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση και εξέλιξη μιας θεραπείας και εσείς 
είστε επίσης μέρος αυτής. Έχουμε πίστη σε εσάς και 
το ίδιο θα πρέπει να έχετε πίστη και εσείς τόσο σε 
εμάς όσο και στον ίδιο σας τον εαυτό. Μαζί μπαίνουμε 
σε αυτή τη μάχη για να κάνουμε πραγματικότητα τα 
όνειρά σας και να δημιουργήσουμε το σημαντικότερο 
έργο στον κόσμο μας… μια νέα ζωή!

Μαζί μπορούμε να προσπαθήσουμε 
και να τα καταφέρουμε

Πετρούτσου & Βλαχερνών 17, Μαρούσι 15124
Τηλ/Fax: 210 6895001 - info@fertilitydesign.com

www.fertilitydesign.com

Φραγκουλίδης Μιχάλης

Michalis Fragkoulidis

Fertility Design @Mfragkoulidis


