
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΑΣΩ 

 

Ο έλεγχος αυτός παρέχει οδηγίες που είναι καταγραμένες και κωδικοποιημένες και εξασφαλίζουν 

ποιοτικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από δεκάδες εταιρείες παγκοσμίως. 

Το ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό του ΙΑΣΩ είναι άρτι ακαταρτισμένο και είναι σε θέση να 

παρακολουθεί και να διεκπαιρώνει περιστατικά από όλη την Κύπρο και το εξωτερικό  

Σε ένα ιδιωτικό χώρο στη Βασίλη Μιχαηλίδη 13 ,στη Λεμεσό ,η Μονάδα ΙΑΣΩ είναι άρτια εξοπλισμένη 

με τα πιο σύχγρονα μηχανήματα μέσα σε ένα άνετο φιλόξενο περιβάλλον που οι επισκέπτες νιώθουν 

ικανοποιήση και σιγουριά σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα . 

Στο Μεσοπάτωμα είναι το ιατρείο του γιατρού εξοπλισμένο με τελευταίου τύπου υπερογραφήμα, 

όπου γίνεται η εξέταση και η παρακολούθηση του ασθενή .Ο ξεχωριστός χώρος αιμοληψίας είναι στο 

ίδιο χώρο και πλήρως εξοπλισμένος για να εξυπηρετήσει τον ασθενή . 

Εδώ είναι επίσης η υποδοχή πελατών ,όπου καταγράφονται και επεξεργάζονται τα δεδομένα των 

πελατών μας .Οι πληροφορίες καταγράφονται και φυλλάτονται στο φάκελο του πελάτη όπως και στον 

υπολογιστή .Όλες οι πληροφορίες των πελατών συλλέγονται καταγράφονται και φυλάγονται σε βάση 

δεδομένων .Όλα τα αρχεία αντιγράφονται στο κεντρικό σύστημα και ακολούθως σε DVD για λόγους 

ασφαλείας στο πλαίσιο του ιατρικού απορρήτου .Για την ηλεκτονική αποθέκευση των δεδομένων 

υποστηρίζεται από το τελαιταίας τεχνολογίας σύστημα παραπληροφορικής . 

Η Μονάδα παρέχει ανελκυστήρα που χωρά κρεβάτι και φορείο , διαθέτει αποχωρητήριο για άτομα με 

ειδικές ανάγκες . 

Στο πρώτο όροφο είναι  το εργαστήριο ,δωμάτια ανάνηψης και βοηθητικοί χώροι . 

Το εργαστήριο διαθέτει  επωαστικούς κλιβάνους ,δυο μικροσκόπια μικρογονημοποιήσης ,αναλυτικά 

μικροσκόπια ,κλιβάνους σπέρματος ,κλίβανο θέρμανσης σωληναρίων , ειδικά δοχεία με μέτρηση για 

φύλαξη και κρυοσυντήρηση ,σπέρματος ,ωαρίων  και εμρύων ,  ενώ ταυτόχρονα στηρίζεται από ειδικό 

μηχανισμό που παράγει ποιοτικό φιλτραρισμένο αέρα υποθετική πίεση κλάσης Α .  

Οι θάλαμοι νηματικής ροής εξασφαλίζουν ακριβή θερμοκρασία και έλεχγο των περιβαλλοντικών 

συνθηκών.  

Το Ιατρικό Κέντρο ΙΑΣΩ τα τελευταία χρόνια διενεργεί θεραπείες αναζωογόνηση του κόλπου με το 

Femilft laser ,και την χρήση PRP πλούσιο σε αιμοπετάλια πλάσμα ,φυγοκεντριμένο αίμα υπο την 

εποπτεία του Δρ. Χρυσοστόμου που είναι ο πρώτος γυναικολόγος στην Κύπρο που εκαπαιδεύτικε στο 

εξωτερικό  και κατόπιν εξετάεων πήρε  τον τίτλο της Αισθητικής Γυναικολογίας . 

 

Οι πάγκοι του εργαστηρίου είναι με ειδικό υλικό κατασκευασμένοι από υλικό που δεν αποδεσμεύει 

τοξικές ουσίες .Οι ακριβείς συνθήκες εργαστηρίου εξασφαλίζονται από το σύστημα φιλτραρίσματος 

αέρα που ελαχιστοποιούν τοθόρυβο και της δονήσεις .Το εμβρυολογικό εργαστήριο είναι εξοπλισμένο 

με σύγχρονο μικροσκόπιο για μικρογονιμοποιήση που παρέχει εικόνες υψηλής ανάλυσεις . 



 Η τοποθέτηση μικροσκοποίων σε αντικραδασμικό τραπέζι έχει ιδιαίτερη συμασία για την 

μικρογονιμοποιήση . 

 

Είναι πολύ συμαντικό να επισυμάνουμε ,ότι στο πλαίσιο της οργανωτικής μονάδας τηρείται σύστημα 

κωδικοποιήσης των μηχανημάτων, του ασθενή και των δειγμάτων ,όπως και των αναλωσήμων υλικών 

που χρησιμοποιούνται . 

Το εμβρυολογικό εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με εξειδικευμένα μηχανήματα που παράγουν ποιοτικό 

φιλτραρισμένο αέρα με υποθετική πίεση .Το κτήριο ρευματοδοτείται και υποστηρίζεται επικουρικά με 

ηλεκρογεννήτρια σε περίπτωση διακοπής ρεύματος .Για την έγκαιρη διαπίστωση τυχόν προβλημάτων 

υπάρχει πίνακας καταγραφής σε περίοπτη θέση για τον έλεχγο και άμεση δράση . 

Συστήματα πυρόσβεσης υπάρχουν σε όλα τα σημεία του κτκρίουπου υπέδειξε η Πυροσβεστική 

Υπηρεσία Κύπρου , όπως και προυδοποιητικοί πίνακες σε όλους τους ορόφους της Μονάδας σύμφωνα 

με την Ευρωπαική νομοθεσία . 

Το κτήριο διαθέτει όλε ςτις απαραίτητες μελέτες για τον σχετικό εξοπλισμό που προβλέπεται απο την 

νομοθεσία για την πυρασφάλεια όπως επίσης και για την διαρροή αερίων υλικών . 

Η Μονάδα διαθέτει ακόμα αποστήρωση υγρή και ξηρή για την αποστείρωση όλων των εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται για τις επεμβάσεις που διενεργούνται για την Εξωσωματική Γονιμοποίηση ‘η και 

άλων επεμβάσεων που κρίνεται απαιραίτητη η αποστείρωση . 

Το Ιατρικό Κέντρο ΙΑΣΩ τα τελευταία χρόνια διενεργεί θεραπείες αναζωογόνηση του κόλπου με το 

Femilft laser ,και την χρήση PRP πλούσιο σε αιμοπετάλια πλάσμα ,φυγοκεντριμένο αίμα υπο την 

εποπτεία του Δρ. Χρυσοστόμου που είναι ο πρώτος γυναικολόγος στην Κύπρο που εκπαιδεύτηκε στο 

εξωτερικό  και κατόπιν εξετάσεων πήρε  τον τίτλο της Αισθητικής Γυναικολογίας . 


