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Φροντίζουμε την Υγεία σας... 
Μοιράζουμε χαμόγελα!
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Μήνυμα της Διοίκησης
Σας καλωσορίζουμε στην Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ, τη μεγαλύτερη Μαιευτική Γυναικολογική Χειρουργική Κλινική στη 
Βόρεια Ελλάδα.

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, η ΓΕΝΕΣΙΣ αποτέλεσε κάτι παραπάνω από ένα Μαιευτήριο: έναν 
οργανισμό υγείας - πρότυπο στη Βόρειο Ελλάδα. Βρισκόμαστε δίπλα στη γυναίκα στις πιο σημαντικές, αλλά 
και στις πιο δύσκολες στιγμές της. Από τη γέννηση μιας νέας ζωής, τις ιατρικές εξετάσεις, μέχρι και την 
αντιμετώπιση των πιο σοβαρών ασθενειών, αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας ως προσωπικό χρέος, αλλά και ως 
έργο ζωής!

Κάθε χρόνο φέρνουμε στη ζωή παραπάνω από το 30% των παιδιών που γεννιούνται στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα υποδεχόμαστε περισσότερους από 7.000 νοσηλευόμενους και 7.000 εξωτερικούς 
ασθενείς, διεκπεραιώνοντας παραπάνω από 50.000 διαγνωστικές εξετάσεις.

Τα τμήματα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας, πλαισιώνονται πλέον από το τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής, το 
καλύτερο στην Ελλάδα, και το τμήμα Γενικής Χειρουργικής, για γυναίκες και άντρες, στο οποίο διενεργούνται 
κάθε είδους χειρουργικές επεμβάσεις, ανοικτά και λαπαροσκοπικά.

Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται η πληρότητα των επεμβάσεων και η ασφάλεια που προσφέρει μία μικτή κλινική, 
σε συνδυασμό με την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων (ΜΕΘ) και τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας 
Νεογνών (ΜΕΝΝ), μια από τις ελάχιστες που υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα. Έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό έχει στη διάθεσή του τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό για να προσφέρει στους πελάτες τις καλύτερες 
υπηρεσίες.

Στόχος μας είναι να πρωτοπορούμε στις τελευταίες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις, παρέχοντας 
ασφαλείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας σε ένα ανθρώπινο και άνετο περιβάλλον. Αυτό επιβεβαιώνεται 
από το ότι όλο και περισσότερες γυναίκες μας εμπιστεύονται τις ωραιότερες στιγμές της γέννησης του παιδιού 
τους, αλλά και για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετίζεται με την υγεία τους. 

Εμείς είμαστε πάντοτε κοντά τους, και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο.

4.000
τοκετοί 

Κάθε χρόνο:

20.000
ημέρες νοσηλείας

50.000
 διαγνωστικές εξετάσεις

εξωτερικοί ασθενείς 
7.000

8.000
χειρουργικές επεμβάσεις 

Πάνω από 

7.000
νοσηλευόμενοι 

1.000
επεμβάσεις πλαστικής 
χειρουργικής 

Πάνω από 

Πάνω από 

Πάνω από 
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Ποιοί Eίμαστε
Σε 36 στρέμματα γης στους Ελαιώνες Πυλαίας και με θέα όλη τη Θεσσαλονίκη, δημιουργήσαμε μια πρότυπη, 
υψηλής τεχνολογίας, αλλά και ανθρώπινη Κλινική, η οποία καταλαμβάνει 18.000 m2 και διαθέτει 116 κλίνες 
γενικής και ειδικής νοσηλείας.

Η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ είναι η πρώτη μικτή (μαιευτική - γυναικολογική - χειρουργική) ιδιωτική Κλινική 
Γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, που καλύπτει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών υγείας, ειδικά σχεδιασμένο 
βάσει των αναγκών της Γυναίκας κάθε ηλικίας. Μπορεί βέβαια η Γυναίκα να είναι το επίκεντρο, αλλά πλέον 
αντιμετωπίζονται περιστατικά πολλών ειδικοτήτων για γυναίκες και άντρες.

Οι υπερσύγχρονες ιατροτεχνολογικές, ηλεκτρομηχανολογικές και κτιριακές εγκαταστάσεις που διαθέτει 
εξασφαλίζουν ένα ιδανικό περιβάλλον, τόσο για τους νοσηλευόμενους και τους συνοδούς τους, όσο και για τους 
συνεργάτες- ιατρούς. 

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της φιλοξενίας, αλλά και στην συνολική ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, η ΓΕΝΕΣΙΣ αποτελεί μια Κλινική με ανθρώπινο πρόσωπο, που εξυπηρετεί τις ξεχωριστές ανάγκες 
των νοσηλευομένων.

Στη ΓΕΝΕΣΙΣ η ποιότητα και η ασφάλεια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Ιστορική Πορεία
Ίδρυση της εταιρείας “ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.”1999

Ξεκινά τη λειτουργία της η ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Στις 26/11 λαμβάνει χώρα ο πρώτος τοκετός στην 
Κλινική μας!

2004

Συμπλήρωση 10.000 γεννήσεων στα 2 πρώτα χρόνια 
λειτουργίας της ΓΕΝΕΣΙΣ

Εγκατάσταση Κέντρου Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής ΒΙΟΓΕΝΕΣΙΣ στην Κλινική

2006

Συμπλήρωση 20.000 γεννήσεων στα 4 χρόνια 
λειτουργίας της ΓΕΝΕΣΙΣ

2008

Συμπλήρωση 30.000 γεννήσεων στα 6 χρόνια 
λειτουργίας της ΓΕΝΕΣΙΣ

Εγκατάσταση υπερσύγχρονου Ψηφιακού 
Μαστογράφου

2010

2001Έναρξη εργασιών κατασκευής της ΓΕΝΕΣΙΣ

2005Έναρξη λειτουργίας Τμήματος Πλαστικής & 
Αισθητικής Χειρουργικής σε ξεχωριστή πτέρυγα

Έναρξη πρωτοποριακού προγράμματος 
προληπτικών ελέγχων στα νεογνά το οποίο 

συμπεριλαμβάνει την εξέταση της ακοής, της 
όρασης και των ισχίων των νεογνών

2007Ο έλεγχος 40 μεταβολικών νοσημάτων, μεταξύ των 
οποίων και η Ινοκυστική Νόσος, προστίθεται στον 

προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο νεογνών 

Υπηρεσία Φύλαξης Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος

Έναρξη σεμιναρίου “Βάπτισμα Μητρότητας”

Νέο υπερσύγχρονο Ενδοσκοπικό Χειρουργείο

Δημιουργία ιστοσελίδας Κλινικής και Baby Gallery

2009
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Το Όραμά μας 
Η προσφορά στους πελάτες μας, των ποιοτικότερων και ασφαλέστερων υπηρεσιών υγείας πρόληψης, διάγνωσης 
και θεραπείας μέσα σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον.

Η Αποστολή μας 
Να παρέχουμε εξαιρετικού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους τομείς της Μαιευτικής, Γυναικολογικής, Πλαστικής 
και Γενικής Χειρουργικής με έμφαση στην ασφάλεια και στην καινοτομία, σε ένα φιλόξενο και σύγχρονο 
περιβάλλον. Να έχουμε ικανοποιημένους πελάτες, συνεργάτες ιατρούς και προσωπικό.

Οι Αξίες μας 
Σεβασμός 

Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τις διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες των ανθρώπων, των ασθενών και των 
συνεργατών μας, θέτοντας στο επίκεντρο τη διαφάνεια και τη διατήρηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Υπευθυνότητα & Συνέπεια

Κάθε μας ενέργεια φέρει την υπογραφή του πλέον εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
Η ευημερία και η ασφάλεια ασθενών και νοσηλευομένων είναι έννοιες αδιαπραγμάτευτες για όλους εμάς στη 
ΓΕΝΕΣΙΣ.

Καινοτομία

Η καινοτομία είναι το κλειδί για τη βελτίωση της Υγείας, γι’αυτό τον λόγο βρισκόμαστε συγχρονισμένοι με 
τις τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της Υγείας. Η διαρκής εκπαίδευση του 
προσωπικού και ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός, μας κατατάσσουν στις πιο καινοτόμες Κλινικές του είδους.

Πλήρης λειτουργία της Μονάδας Εντατικής 
Θεραπείας

Ανάπτυξη Χειρουργικού Τομέα καλύπτοντας ένα 
ευρύ φάσμα επεμβάσεων

Διαπίστευση Εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο
ISO 15189-2012 από το ΕΣΥΔ

Πιστοποίηση κατά ΕΝ 15224:2012
Αναβάθμιση σε ISO 9001:2015

Διαπίστευση ως Επίσημο Κέντρο Συλλογής 
Βλαστοκυττάρων, σε συνεργασία με την Δημόσια 

Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του ΓΝΘ Παπανικολάου

Δημιουργία Κέντρου Παχέος Εντέρου

Έναρξη Σεμιναρίου Γυμναστικής για Εγκύους  
Fit-For-2

Έναρξη συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ για την 
πλειοψηφία των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών

2012

Ενέργειες για την απόκτηση της πιστοποίησης 
“ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΒΡΕΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ”

Στη ΓΕΝΕΣΙΣ υποστηρίζουμε το Μητρικό Θηλασμό! 
Δυνατότητα rooming in και Αποκλειστικού 
Θηλασμού σε όλες τις κατηγορίες δωματίων

Πιστοποίηση κατά TEMOS σύμφωνα με το πρότυπο 
“Quality in International Patient Care” και ανάδειξη 
της ΓΕΝΕΣΙΣ ως “Diplomatic Council (DC) –  
Preferred Partner Hospital”.

Δημιουργία Κέντρου Μαστού

Ένταξη λειτουργίας Αξονικού Τομογράφου

Βράβευση της ΓΕΝΕΣΙΣ στον κορυφαίο θεσμό 
Επιχειρηματικής Αριστείας “Diamonds of Greek 
Economy Awards 2018”

Η ΓΕΝΕΣΙΣ συμμορφώνεται με τον Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
(GDPR)

2014

2016

2018

Σταδιακή ανακαίνιση χώρων και υποδομών της 
Κλινικής

2013

2015

2017

Πιστοποίηση της ΓΕΝΕΣΙΣ σύμφωνα με το Διεθνές 
Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2008

Διαπίστευση των Εργαστηρίων σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 15189-2007 από το ΕΣΥΔ

2011
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Μαιευτικό Τμήμα 

Το Μαιευτικό Τμήμα της ΓΕΝΕΣΙΣ φιλοξενεί το θαύμα της ζωής καθημερινά, 24 ώρες το 24ωρο, με τις καλύτερες 
προϋποθέσεις. Στο συγκρότημα μαιεύσεων της ΓΕΝΕΣΙΣ στεγάζονται 12 μονόκλινες αίθουσες ωδίνων – 
τοκετών, εκ των οποίων μία αίθουσα για τοκετό στο νερό με τον σχετικό εξοπλισμό, καθώς και μια αίθουσα 
ειδικών τοκετών, με διαμόρφωση χειρουργείου. Η υλικοτεχνική υποδομή του τμήματος και η εμπειρία του 
μαιευτικού προσωπικού, εγγυώνται την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και υποστήριξη, τόσο επιτόκων, όσο και 
των μαιευτήρων τους. 

Στην ΓΕΝΕΣΙΣ παρέχεται η δυνατότητα rooming in σε όλες τις κατηγορίες δωματίων 24ώρες το 24ωρο, καθώς 
και η δυνατότητα αποκλειστικού θηλασμού, ενώ σας προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής του ελέγχου 45 
μεταβολικών νοσημάτων, καθώς και ελέγχου όρασης & ακοής του νεογνού από εξειδικευμένους ιατρούς.

Μπορείτε να συμμετέχετε δωρεάν στα σεμινάρια μας, τα οποία πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της 
Κλινικής και απευθύνονται στις μελλοντικές μητέρες και τις λεχώνες.

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 

Η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ είναι από τις ελάχιστες στην Ελλάδα που διαθέτει ειδικά εξοπλισμένη Μονάδα Εντατικής 
Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ), για νεογνά που χρειάζονται αυξημένη παρακολούθηση ή εντατική νοσηλεία μετά 
την γέννηση τους. Επιπροσθέτως, οι παιδίατροι που υποστηρίζουν τις αίθουσες τοκετών και τη ΜΕΝΝ, είναι 
εξειδικευμένοι νεογνολόγοι.

Η ΜΕΝΝ της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ είναι εξοπλισμένη με τον πιο σύγχρονο βιοϊατρικό εξοπλισμό και μπορεί να 
νοσηλεύσει νεογνά με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, καθώς και πρόωρα νεογνά με διάρκεια κύησης
μεγαλύτερη ή ίση των 30 εβδομάδων. Είναι μία από τις ελάχιστες Μονάδες στην Ελλάδα που διαθέτει τον πιο 
σύγχρονο αναπνευστήρα με Μη Επεμβατικό Αερισμό (NIV) ώστε να μην απαιτείται διασωλήνωση του νεογνού. 

Στη ΜΕΝΝ η παρακολούθηση και νοσηλεία των νεογνών πραγματοποιείται σχολαστικά σε 24ωρη βάση από 
εξειδικευμένους και έμπειρους νεογνολόγους καθώς και από άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.
Κατά την παραμονή των νεογνών στη ΜΕΝΝ, οι γονείς μπορούν να επισκέπτονται για να δουν τα νεογνά τους 
πολλές φορές την ημέρα. Η ενημέρωση για την εξέλιξη και την πορεία των νοσημάτων γίνεται καθημερινά 
τακτικά 12:00-13:00 και 18:00-19:00 και οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητη ανάλογα με την περίπτωση.
Για την προώθηση του μητρικού θηλασμού, λειτουργεί ξεχωριστός χώρος για την άντληση του μητρικού 
γάλακτος, μέχρι το νεογνό να είναι ικανό να θηλάσει. 

Τα Τμήματά μας

Τμήμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής &
Προγεννητικού Ελέγχου

Η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ διαθέτει ένα από τα πιο προηγμένα 
τμήματα Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Προγεννητικού 
Ελέγ χου, μια υπηρεσία με σκοπό την παρακολούθηση 
τns εγκυμοσύνης και τη μέριμνα για τη γέννηση ενός 
υγιούς νεογνού. Δημιουργήσαμε ένα Πρότυπο Κέντρο, 
με τον πιο σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό σε μηχανή ματα 
και λογισμικό, στα χέρια εξειδικευμένων Ιατρών, οι οποίοι 
πραγματοποιούν όλες τις σύγχρονες και πλέον αξιόπιστες 
διαγνωστικές εξετάσεις για τον έλεγχο της ανάπτυξης του 
εμβρύου, από τη στιγμή της σύλληψης μέχρι τον τοκετό 
(υπερηχογραφήματα Β’ επιπέδου, Doppler ανάπτυξης, 
αμνιοπαρακεντήσεις, μη επεμβατικούς προγεννητικούς 
ελέγχους NIPT κλπ).

Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εξασφαλίζονται με την 
στελέχωση του τμήματος από εξειδικευμένους ιατρούς, με 
διαπίστευση από το διεθνή οργανισμό FMF. Επιπλέον το 
τμήμα διαθέτει:

•  Συσκευή υπερήχων υψηλής ευκρίνειας (τετραδιάστατnς 
4D έγχρωμης απεικόνισης)

•  Ειδικό λογισμικό στατιστικής παρακολούθησης 
ASTRAIA

•  Βιοχημικό Αναλυτή KRYPTOR
•  Ανεξάρτητη γραμματεία, χώρο υποδοχής και εξέτασης
•  Ευέλικτο ωράριο λειτουργίας

Σε περίπτωση προγεννητικών ελέγχων στο 
Εμβρυομητρικό Τμήμα της ΓΕΝΕΣΙΣ, γίνεται δωρεάν 
αναβάθμιση δωματίου κατά τη νοσηλεία για τον τοκετό.

Στηρίζουμε το μητρικό θηλασμό

Στη ΓΕΝΕΣΙΣ γνωρίζουμε ότι τα οφέλη του 
θηλασµού είναι τεράστια. Έτσι, φροντίσαµε 
να παρέχουµε τη δυνατότητα rooming-in σε 
όλες τις κατηγορίες δωµατίων. Επιπλέον, για 
τη διευκόλυνση των µητέρων που επιλέγουν 
τον αποκλειστικό θηλασµό, υπάρχει ειδικά 
διαµορφωµένος χώρος θηλασµού στους 
νοσηλευτικούς ορόφους. 

Στη ΓΕΝΕΣΙΣ αντιλαμβανόμαστε τις ανησυχίες 
και το άγχος της νέας μητέρας. Γι’ αυτό το 
λόγο τις συµβουλεύουµε µε ειδικά σεµινάρια 
-πριν και µετά τον τοκετό- για τον θηλασµό, 
τη νεογνική φροντίδα, καθώς και για θέµατα 
διατροφής κατά την κύηση και τη µετέπειτα 
περίοδο της λοχείας και του θηλασµού.

Δωρεάν Παιδιατρική Κάλυψη για τον πρώτο μήνα μετά τον τοκετό!

Η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ αντιλαμβανόμενη τη σημαντικότητα των πρώτων ημερών ενός νεογνού, παρέχει 2 
δωρεάν επισκέψεις στον παιδίατρο της Κλινικής εντός ενός μήνα από το εξιτήριο.
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Τα Τμήματά μας

Τμήμα Γυναικολογικό - Ενδοσκοπικό 

Αναγνωρίζοντας ότι το µέλλον της χειρουργικής βρίσκεται σε λιγότερο επεμβατικές μεθόδους αντιμετώπισης, 
δημιουργήσαμε Τμήμα Ενδοσκοπικής Γυναικολογίας, όπου πραγματοποιούνται, µε τις πιο σύγχρονες µεθόδους, 
λαπαροσκοπικές και υστεροσκοπικές επεμβάσεις με ελάχιστη διάρκεια νοσηλείας.

Στην Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ λειτουργεί ένα από τα ελάχιστα Λαπαροσκοπικά Συγκροτήματα τριών διαστάσεων (3D), 
προσφέροντας ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια στις γυναικολογικές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.

Πραγματοποιώντας το αρχικό όραμα των εμπνευστών 
της, η ΓΕΝΕΣΙΣ, πέρα από το Μαιευτικό τομέα 
προσφέρει στη σύγχρονη Γυναίκα ένα ολοκληρωμένο 
φάσμα υπηρεσιών για την προληπτική φροντίδα και την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, της 
εφηβικής, της αναπαραγωγικής και της ώριμης ηλικίας. 

Περιστατικά γυναικολογικά ή χειρουργικού χαρακτήρα, 
ειδικότερα προβλήματα όπως η ορμονική λειτουργία, 
η εμμηνόπαυση, η οστεοπόρωση, ο διαβήτης, ο 
μεταβολισμός και η παχυσαρκία, η ακράτεια και τα 
προβλήματα του μαστού, παρακολουθούνται και 
αντιμετωπίζονται μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, 
συνδυάζοντας τον άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό, με την 
υψηλή επιστημονική κατάρτιση των θεραπόντων ιατρών 
και του εξειδικευμένου προσωπικού.

Τμήμα Πλαστικής & Αισθητικής Χειρουργικής
Αισθητική Ιατρική Laser

Η Πλαστική αποτελεί σήμερα έναν αυτοτελή κλάδο της Χειρουργικής, με ιδιαίτερο κύρος και μεγάλη ποικιλία 
εφαρμογών, όπως οι συγγενείς ανωμαλίες, η τραυματολογία, τα εγκαύματα, η χειρουργική ογκολογία και η 
μικροχειρουργική.

Ο τομέας, ωστόσο, που γνωρίζει «άνθηση» και μονοπωλεί το ενδιαφέρον της σύγχρονης Γυναίκας -αλλά και 
πολλών ανδρών- είναι αυτός της αισθητικής-κοσμητικής χειρουργικής, ο οποίος, προεκτείνοντας την έννοια της 
θεραπείας, προσφέρει τόνωση της αυτοπεποίθησης του ατόμου και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του.

Η ΓΕΝΕΣΙΣ διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη, και μοναδική στην Ελλάδα ανεξάρτητη Μονάδα Πλαστικής 
Χειρουργικής 5 χειρουργικών αιθουσών, με 5 κλίνες ημερήσιας νοσηλείας και 4 δίκλινους θαλάμους νοσηλείας, 
στην οποία οι καταξιωμένοι Πλαστικοί Χειρουργοί εφαρμόζουν τις πιο εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους.

Στην Κλινική διενεργούνται οι πιο σημαντικές πλαστικές επεμβάσεις, όπως ενδεικτικά:
 
• Επεμβάσεις μαστού (αυξητική, σμίκρυνση, ανόρθωση, ανισομαστία)
• Lifting προσώπου
• Λιποαναρρόφηση με παλλόμενη βελόνα
• Κοιλιοπλαστική
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Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Στην Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ λειτουργεί Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ενηλίκων 6 κλινών, εφοδιασμένη με όλο τον 
απαραίτητο εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και στελεχωμένη με Αναισθησιολόγους –Εντατικολόγους, ώστε 
να παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στους Γυναικολόγους και τους Χειρουργούς για πολύ δύσκολα 
περιστατικά ή πιθανές επιπλοκές.

Τμήμα Γενικής Χειρουργικής

Η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ, διαθέτει ένα από τα καλύτερα και άρτια εξοπλισμένα Χειρουργικά Τμήματα στη 
Θεσσαλονίκη για επεμβάσεις σε άντρες και γυναίκες:

• Διαθέτει έξι υπερσύγχρονες χειρουργικές αίθουσες με ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό και κατασκευασμένες με τα 
καταλληλότερα υλικά για το μηδενισμό της πιθανότητας ανάπτυξης λοιμώξεων.

• Εξοπλισμένες με λαπαροσκοπικούς πύργους και αναισθησιολογικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας
• Στήριξη από μικροβιολογικό/βιοχημικό εργαστήριο και ακτινολογικό τμήμα όλο το 24ωρο

Οι χειρουργικές επεμβάσεις που εκτελούνται στην Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ είναι ενδεικτικά οι εξής:

• Ελάχιστα επεμβατική θυρεοειδεκτομή και παραθυρεοειδεκτομή
• Χειρουργική Κηλών (Βουβωνοκήλη, Κοιλιοκήλη, Ομφαλοκήλη κλπ)
• Χειρουργική Ορθοπρωκτικών Παθήσεων 
  (Αιμορροΐδες, ραγάδες δακτυλίου, παραεδρικά συρίγγια κλπ)
• Κύστη Κόκκυγος
• Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή και Σκωληκοειδεκτομή
• Λαπαροσκοπική Κολεκτομή/Εντερεκτομή
• Ερευνητικές Λαπαροτομίες

Η Χειρουργική Ομάδα της ΓΕΝΕΣΙΣ αποτελείται από ειδικά εκπαιδευμένους χειρουργούς με μεγάλη εμπειρία 
στις παραπάνω επεμβάσεις. Ο προσανατολισμός στις καινοτόμους μεθόδους, με περιορισμένο χρόνο παραμονής 
στην Κλινική, οδηγεί στην ελαχιστοποίηση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, στην καλύτερη ψυχολογία του 
ασθενή (γρήγορη επιστροφή στην οικία του) και στη μείωση του κόστους των επεμβάσεων.

Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF)

Το Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF) απαρτίζεται μια άρτια καταρτισμένη επιστημονική ομάδα η οποία 
εφαρμόζει τις πιο κατάλληλες και αποτελεσματικές μεθόδους για την αντιμετώπιση της ανδρικής και γυναικείας 
υπογονιμότητας και την εξωσωματική γονιμοποίηση. Το Κέντρο στεγάζεται σε έναν χώρο φιλόξενο, εξοπλισμένο με 
τεχνολογία αιχµής, όπου εκτός των άλλων παρέχεται αναλυτική ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη στα ζευγάρια.

Κέντρο Μαστού

Επιθυμώντας να διακριθούμε στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος σχετίζεται με το κατεξοχήν γυναικείο 
σύμβολο τον μαστό, δημιουργήσαμε ένα πρότυπο Κέντρο Μαστού για να παρέχουμε τις πιο σύγχρονες και 
ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες για την προστασία του.

Στόχος μας είναι η πρόληψης, έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του 
καρκίνου του μαστού, σε ένα περιβάλλον άμεσης συνεργασίας και 
φυσικής συνύπαρξης όλων των απαραίτητων εμπλεκομένων ιατρικών 
ειδικοτήτων, με τη γυναίκα στο επίκεντρο. Στο Κέντρο Μαστού 
ΓΕΝΕΣΙΣ παρέχεται μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών:

•  Ειδικό Ιατρείο Μαστού
•  Ψηφιακή Μαστογραφία
•  Μεγεθεντική - Εντοπιστική Μαστογραφία
•  Υπερηχογράφημα μαστών – Ελαστογραφία
•  Στερεοτακτική Βιοψία Μαστού
•  Βιοψία FNA (Fine needle aspiration) υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση
•  Βιοψία CORE υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση 
•  Χειρουργική βιοψία
•  Τοποθέτηση συρμάτινου οδηγού υπό μαστογραφική και 

υπερηχογραφική καθοδήγηση
•  Τοποθέτηση clip εντοπισμού
•  Πλαστική και επανορθωτική χειρουργική

Τα Τμήματά μας
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Διαγνωστικός Τομέας

Στη ΓΕΝΕΣΙΣ η έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη αποτελεί προτεραιότητα. Για αυτόν τον λόγο όλες οι 
εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις πραγματοποιούνται σε πλήρως εξοπλισμένα υπερσύγχρονα 
εργαστήρια που διαθέτουν τις κατάλληλες διαπιστεύσεις και παρέχουν τις υπηρεσίες τους όλο το 24ωρό, 365 
ημέρες το χρόνο.

Στα τμήματα νοσηλείας το νοσηλευτικό προσωπικό φροντίζει για την παροχή άνετης και ασφαλούς διαμονής. 
Άλλωστε η ΓΕΝΕΣΙΣ φημίζεται για το υψηλό επίπεδο νοσηλευτικής φροντίδας, ενώ καταφέρνει να συνδυάζει το 
ρόλο ενός νοσηλευτικού ιδρύματος με τη φιλοξενία ενός ξεχωριστού ξενοδοχείου. Τα προσφάτως ανακαινισμένα 
δωμάτια, διαθέτουν όλα λουτρό, υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και έπιπλα σχεδιασμένα 
να ανταποκρίνονται στις νοσηλευτικές ανάγκες των ασθενών. Τα χρώματα και η διακόσμηση των ευρύχωρων 
δωματίων είναι φιλικά, ενώ όλα διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, καθώς και δωρεάν σύνδεση Wi-Fi.

Η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ σας περιμένει για μια ξενάγηση στους σύγχρονους χώρους της!

Οι άνθρωποι της ΓΕΝΕΣΙΣ θα σας ενημερώσουν για θέματα που αφορούν την νοσηλεία κατά την περίοδο 
του τοκετού σας, ενώ είναι έτοιμοι να λύσουν κάθε απορία σας. Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζετε που θα 
φιλοξενηθείτε εσείς και το νέο μέλος οικογένειάς σας!

Περιμένουμε να σας γνωρίσουμε από κοντά, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, 7 ημέρες την εβδομάδα. 
Εναλλακτικά, μπορείτε να περιηγηθείτε εικονικά στους χώρους της Κλινικής μας με ένα κλικ στο 
www.genesishospital.gr/virtualtour/ 

Ιατρείο Φλεβικών Παθήσεων, στο οποίο 
αντιμετωπίζονται οι κιρσοί με την πιο σύγχρονη 
μέθοδο (laser)
Δερματολογικό ιατρείο

Χειρουργικό ιατρείο
Καρδιολογικό ιατρείο
Κέντρο Διατροφής & Διαιτολογίας

Εξωτερικά Ιατρεία

Στην Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ λειτουργούν εξειδικευμένα εξωτερικά ιατρεία από καταξιωμένους ιατρούς αναλόγων 
ειδικοτήτων:

Αξονική Τομογραφία
Ακτινολογικό - Ακτινοσκοπικό
Υπερηχογραφία
Μέτρηση Οστεοπόρωσης (DEXA)
Μικροβιολογικό - Ανοσολογικό - Βιοχημικό
Γυναικολογική Ουρολογία
Αιματολογικό

Τα Τμήματά μας Νοσηλεία - Διαμονή

Διαμονή σε σουίτες & Lux δωμάτια 
Γιατί υπάρχουν ανεκτίμητες στιγμές που αξίζουν μόνο το καλύτερο!

Επειδή οι στιγμές της γέννησης ενός παιδιού είναι οι σημαντικότερες 
για τους γονείς, η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ, η μεγαλύτερη Μαιευτική 
Κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, εκτός από τα υψηλότερα επίπεδα 
Ποιότητας και Ασφάλειας, σας προσφέρει και τη μεγαλύτερη 
πολυτέλεια!
Η νοσηλεία σε σουίτα ή μονόκλινο δωμάτιο Lux, αποτελεί μια 
μοναδική και αξέχαστη εμπειρία για το ζευγάρι. Στη ΓΕΝΕΣΙΣ 
δημιουργήσαμε για εσάς ένα πακέτο υπηρεσιών και παροχών που θα 
καλύψουν κάθε σας ανάγκη και επιθυμία:
•  Μεγάλοι χώροι με υπέροχη θέα στο Θερμαϊκό και την πόλη της 

Θεσσαλονίκης
•  Δυνατότητα επιλογής γευμάτων
•  Δυνατότητα σίτισης και του συνοδού, χωρίς καμία επιπλέον 

χρέωση
•  Δυνατότητα διανυκτέρευσης του συνοδού
•  Δυνατότητα rooming in (24 ώρες το 24ωρο) και αποκλειστικού 

θηλασμού 
•  Προσωπικά είδη υγιεινής και μπουρνούζι στο μπάνιο
•  Διάθεση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης με το δικό σας κλειδί
•  Επιπλέον παροχές στη σουίτα, όπως πολυτελής τρόπος 

σερβιρίσματος γευμάτων, σαμπάνια και ανθοδέσμη κατά την 
υποδοχή, προσωπικά είδη υγιεινής και για τον συνοδό, ξεχωριστό 
σαλόνι με διαχωριστικό
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Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ΓΕΝΕΣΙΣ απασχολεί όλο το φάσμα των επαγγελματιών 
Υγείας, συνεργαζόμενη με περισσότερους από 350 ιατρούς από 
την Βόρεια Ελλάδα, που την εμπιστεύονται για την οργάνωσή 
της, αλλά και τις υποδομές που διαθέτει.

Η ΓΕΝΕΣΙΣ είναι ένας σύγχρονος οργανισμός Υγείας, ο οποίος 
σέβεται και πιστεύει στην αξία του ανθρώπινου δυναμικού. 
Γνωρίζουμε, ότι το κλειδί της επιτυχίας στο χώρο της υγείας 
είναι οι άνθρωποι. Υποδεχόμαστε τους ασθενείς με χαμόγελο, 
αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους και τους φροντίζουμε με 
αγάπη.

Το προσωπικό, το πολυτιμότερο κεφάλαιο της ΓΕΝΕΣΙΣ, 
μας βοηθά να αναπτυσσόμαστε διαρκώς, εδραιώνοντας την 
αξιοπιστία και την καλή φήμη της Κλινικής.

Οι άνθρωποι στη ΓΕΝΕΣΙΣ, μοιράζονται το ίδιο όραμα, τις 
ίδιες αρχές και αξίες. Ακολουθώντας το ομαδικό πνεύμα, το 
ήθος και τον επαγγελματισμό, οι εργαζόμενοι στη ΓΕΝΕΣΙΣ 
παρουσιάζουν καθημερινά τον καλύτερο τους εαυτό.

Η ΓΕΝΕΣΙΣ ανταποδίδει την αφοσίωση των εργαζομένων 
της και τους υποστηρίζει. Ενδιαφερόμαστε για τις συνθήκες 
εργασίας του προσωπικού, τη διαρκή εκπαίδευσή τους, αλλά 
και για τις προσωπικές ανησυχίες της επαγγελματικής τους 
εξέλιξης. Μέσα από τακτά σεμινάρια, συνέδρια και ειδικά 
προγράμματα κρατάμε το προσωπικό ενημερωμένο γύρω από 
τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής και νοσηλευτικής 
επιστήμης.
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Πιστοποίηση ΓΕΝΕΣΙΣ από τον Διεθνή Οργανισμό Temos, 
σύμφωνα με το πρότυπο ‘Quality in International Patient Care’’

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για διαρκή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων 
υπηρεσιών της, η ΓΕΝΕΣΙΣ έγινε η πρώτη Κλινική Γυναίκας στη Βόρεια Ελλάδα που απέκτησε 
τον Απρίλιο 2016 την επίσημη πιστοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικών 
Υπηρεσιών με εξειδίκευση στον Ιατρικό Τουρισμό, TEMOS International, σύμφωνα με το πρότυπο 
“Quality in International Patient Care’’.

Το σύστημα πιστοποίησης TEMOS θέτει στο επίκεντρο τον ασθενή στοχεύοντας στη 
βελτιστοποίηση της διαχείρισης διεθνών ασθενών σε νοσοκομεία, σε όλο τον κόσμο, μέσω της 
προώθησης και της διασφάλισης βέλτιστων πρακτικών. 

Πρόκειται για το μοναδικό Σύστημα Πιστοποίησης Ιατρικών Υπηρεσιών παγκοσμίως, το οποίο 
εστιάζει στη Διαχείριση του διεθνούς ασθενή (International Patient) και τον Ιατρικό Τουρισμό, 
παρέχοντας πιστοποίηση υπηρεσιών υγείας και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα διασφάλισης 
ποιότητας, διαχείρισης διεθνών ασθενών και ανάπτυξης υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού.  Η 
συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί επιβεβαίωση των κορυφαίων υπηρεσιών που παρέχει η Κλινική 
ΓΕΝΕΣΙΣ, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος της και βοηθώντας της στην προσέλκυση πελατών από 
νέες αγορές του εξωτερικού στις οποίες στοχεύει με αξιώσεις.

Πιστοποίηση Diplomatic Council (DC) Preferred Partner Hospital

Τον Ιούνιο 2016, η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ έλαβε την πιστοποίηση “Diplomatic Council (DC) – 
Preferred Partner Hospital”, ύστερα από την επιτυχημένη έκβαση της επιθεώρησης για την 
απόκτηση του πιστοποιητικού TEMOS.

Πρόκειται για μια παγκοσμίου κύρους πιστοποίηση, η οποία χορηγείται μόνο σε σύγχρονες μονάδες 
υγείας, οι οποίες παρέχουν αποδεδειγμένα ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας σε εγχώριους 
και διεθνείς ασθενείς.

Εκτός από την συγκεκριμένη πιστοποίηση, η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ συμμετέχει πλέον και στην παγκόσμια 
λίστα “ DC – Preferred Partner Hospital Directory”, και είναι επισήμως προτεινόμενη Κλινική από το 
Diplomatic Council σε όλες τις πρεσβείες, τα προξενεία και τα διπλωματικά σώματα ανά τον κόσμο.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Πιστοποίηση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 15224:2012

Τον Ιούλιο 2017 η ΓΕΝΕΣΙΣ έγινε η πρώτη Κλινική στην Β.Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με το πρότυπο 
ΕΝ 15224:2012, την μοναδική επίσημη ευρωπαϊκή προδιαγραφή για την παροχή υπηρεσιών υγείας. 
Το συγκεκριμένο πρότυπο συγκεντρώνει χαρακτηριστικά του προτύπου ISO 9001 με έμφαση όμως 
στις απαιτήσεις ποιότητας για τις υπηρεσίες υγείας. Μεταξύ των άλλων, καθορίζει θέματα που 
περιλαμβάνουν την αποτελεσματικότητα, την καταλληλόλητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία των 
διεργασιών υπηρεσιών υγείας.

Πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015

Η Κλινική είναι πιστοποιημένη στο σύνολο της σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 
9001:2015 από τον επίσημο φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS. 

Πεδίο Εφαρμογής: Παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους 
τομείς της Μαιευτικής, Γυναικολογίας, Γενικής Χειρουργικής, Πλαστικής και Αισθητικής Χειρουργικής. 

Παράλληλα, το βιοχημικό εργαστήριο της Κλινικής έχει διαπιστευτεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
15189:2012 από το ΕΣΥΔ. Το επίσημο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης αφορά τον Ανοσοχημικό 
Αναλυτή BRAHMS KRYPTOR για τον προσδιορισμό στον ορό αίματος των τιμών: 1) της ελεύθερης 
β-χοριακής γοναδοτροπίνης (f-β-hCG) και 2) της συνδεόμενης με την εγκυμοσύνη πρωτεΐνης του 
πλάσματος-Α (PAPP-A), οι οποίες σε συνδυασμό με την μέτρηση της Αυχενικής Διαφάνειας κατά 
τον υπερηχογραφικό έλεγχο 1ου τριμήνου, συμβάλουν στην εκτίμηση του ρίσκου για χρωμοσωμικές 
ανωμαλίες κατά το 1ο τρίμηνο της κύησης.

Διαπίστευση ως επίσημο Κέντρο Συλλογής Βλαστοκυττάρων, σε συνεργασία με την 
Δημόσια Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του ΓΝΘ Παπανικολάου

Τον Μάρτιο 2017, η ΓΕΝΕΣΙΣ έγινε η πρώτη ιδιωτική Κλινική που ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία 
την διαδικασία διαπίστευσης ως επίσημο Κέντρο Συλλογής Βλαστοκυττάρων, σε συνεργασία με την 
Δημόσια Τράπεζα του Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου στην Θεσσαλονίκη. Το εν λόγω πιστοποιητικό 
δόθηκε στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Δημόσιας Τράπεζας Βλαστοκυττάρων στις επιταγές της 
διεθνούς ειδικής διαπίστευσης Fact-NetCord για τη λήψη και συλλογή ΟμφαλοΠλακουντιακού 
Αίματος (Βλαστοκυττάρων).

Η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ έχει βραβευθεί στα πλαίσια του καταξιωμένου θεσμού “Diamonds of the 
Greek Economy 2018”, όπου με βάση τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, διακρίνονται οι ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρίες.

ΓΕΝΕΣΙΣ - Ιδρυτικό μέλος της ΕΛΙΤΟΥΡ

Στο πλαίσιο της επέκτασης προς τον σημαντικό τομέα του Ιατρικού Τουρισμού, η Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ 
συμμετέχει στην ομάδα των ιδρυτικών μελών της ΕΛΙΤΟΥΡ, του πρώτου ελληνικού “cluster“ 
Ιατρικού Τουρισμού, μέλος του Global Health Travel Council.  Κύριος σκοπός της ΕΛΙΤΟΥΡ είναι 
να προωθήσει τον τουρισμό υγείας στην Ελλάδα και να συνεργαστεί με αντίστοιχους διεθνείς 
οργανισμούς για παγκόσμια θέματα που άπτονται του Ιατρικού Τουρισμού.

Η Κλινική είναι συμμορφωμένη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (GDPR) 
και εγγυάται για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των πελατών της, του 
προσωπικού της, των συνεργατών της και άλλων.
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Για τη ΓΕΝΕΣΙΣ η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν αποτελεί απλά ένα σύνθημα. Αντιλαμβανόμαστε την 
προσφορά μας στην κοινωνία ως υποχρέωση. Με άξονες τον πολιτισμό, την τοπική κοινωνία, τους εργαζόμενους 
της εταιρίας, η ΓΕΝΕΣΙΣ προσπαθεί -με όσα μέσα διαθέτει- να προάγει την κοινωνική πρόοδο και ευημερία. Στο 
πλαίσιο αυτό η ΓΕΝΕΣΙΣ έχει φέρει σε πέρας τις εξής πρωτοβουλίες:

• Σε συνεργασία με το περιφερειακό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Κιλκίς, διανομή ποσοτήτων 
από γάλατα και μωρομάντηλα με το ασθενοφόρο της Κλινικής σε πρόσφυγες στην Ειδομένη (μητέρες και 
παιδιά)

• Αγορά αστεριών του Make-A-Wish Ελλάδος για νοσηλευόμενες και προσωπικό της Κλινικής.
• Χορηγία στον Σύλλογο Αρωγής Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Β. Ελλάδος ΑΧΤΙΔΑ
• Δωρεά στον Δήμος Πυλαίας για την ανακατασκευή των καθισμάτων του θερινού σινεμά
• Ειδικές τιμές για ανέργους και πολύτεκνους
• Δωρεά σημαντικού ποσού για την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών και των 

θερινών σινεμά του Δήμου Χορτιάτη – Πυλαίας.
• Χορηγία για την εκδήλωση βράβευσης μαθητών του Δήμου Πυλαίας που εισήχθησαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
• Χορηγία για το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο και τα συσσίτια απόρων του Δήμου Πυλαίας
• Συμμετοχή σε Τηλεμαραθώνιους και δωρεές στην UNICEF
• Παροχή δωρεάν Ιατρικών Υπηρεσιών στα παιδιά του Ορφανοτροφείου “ΜΕΛΙΣΣΑ”
• Δωρεάν Μαστογραφίες με Υπέρηχο Μαστού σε συνεργασία με το “ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ” Σύλλογό Γυναικών με 

Καρκίνο του Μαστού Ν. Θεσσαλονίκης
• Δωρεές στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης (χρηματικές και εξοπλισμού)
• Ημέρες Εθελοντικής Αιμοδοσίας Νοσηλευτικού και Ιατρικού Προσωπικού υπό την Αιγίδα του Τμήματος 

Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
• Δωρεά στρωμάτων στον “Άγιο Στυλιανό”
• Εκπαιδευτικές επισκέψεις στην ΓΕΝΕΣΙΣ από φοιτητές που φοιτούν σε μαιευτικές / νοσηλευτικές σχολές, 

δίνοντας τους την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους της Κλινικής και να δουν από κοντά τις καθημερινές 
λειτουργίες ενός σύγχρονου θεραπευτηρίου

• Ειδικές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για το προσωπικό και τις οικογένειες τους
• Υποστήριξη πυρόπληκτων πληθυσμών

“ ”
Ο καλύτερος τρόπος για να βρεις
τον εαυτό σου είναι να αφεθείς
στην υπηρεσία των άλλων
Μαχάτμα Γκάντι

Eπιστημονικές Εκδηλώσεις 

Για τη ΓΕΝΕΣΙΣ η διαρκής επιμόρφωση και ενημέρωση γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στην γυναικολογία, 
την μαιευτική και άλλες ειδικότητες που αφορούν την υγεία της γυναίκας αποτελούν βασική προτεραιότητα. 
Με γνώμονα την άρτια επιστημονική κατάρτιση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, διοργανώνουμε 
εκδηλώσεις και ημερίδες που λαμβάνουν χώρα στην αίθουσα επιστημονικών εκδηλώσεων της Κλινικής μας. 

Ενδεικτικά έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής ημερίδες:

• Διαχείριση Γυναικολογικών Ογκολογικών Ασθενών
• Ο μητρικός θηλασμός στην πράξη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ)
• Ενδομήτρια Καθυστέρηση Ανάπτυξης – Προεκλαμψία – Πότε σταματά η κύηση
• ΓΕΝΕΣΙΣ: Επιστημονική πρωτοπορία σε ένα πεδίο που αλλάζει
• Προγεννητικός Έλεγχος: Αλλαγή Σκηνικού;
• Μαιευτικά Επείγοντα
• Χημειοπροφύλαξη και Προφυλακτική Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής
• Νέες Εξελίξεις στην Γυναικολογική Κυτταρολογία
• Εκδήλωση για το Τμήμα Ενδοκρινολογικού - Διαβητολογικού - Διατροφής
• Πλαστική Χειρουργική και Αισθητική Ιατρική
• Ακράτεια και Παθήσεις του Πυελικού Εδάφους
• Υστεροσκόπηση - Σύγχρονες Εφαρμογές
• Νεότερα Δεδομένα στην Εμβρυομητρική Ιατρική
• Αιματολογικά Προβλήματα στη Μαιευτική
• Υστεροσκόπηση Εξωτερικού Ιατρείου
• Νεογνολογική Ημερίδα για Μαιευτήρες
• HPV - Εμβόλιο και Καρκίνος του Τραχήλου της Μήτρας
• Χειρουργικές Επεμβάσεις Λιποδιάλυσης με Χρήση Μεθόδων Laser
• Πρόληψη και Θεραπεία του Καρκίνου του Μαστού - Καθιερωμένες Πρακτικές και Σύγχρονες Τάσεις
• Σύγχρονη Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση των Παθήσεων του Μαστού

Παράλληλα, η Κλινική συμμετέχει συχνά με χορηγίες σε επιστημονικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από 
άλλους φορείς.
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Εγκαταστάσεις 

Κτιριακές εγκαταστάσεις 
18.000 m2

220 φυλασσόμενες θέσεις 
στάθμευσης

116 κλίνες γενικής και 
ειδικής νοσηλείας

Χώρος απασχόλησης παιδιών

Internet Point - Δωρεάν Wi-Fi

Συνολική έκταση 36.000 m2

ΚαταστήματαΠαροχές

Εκκλησάκι

Café - RestaurantΜόνιμη στάση ΤΑΧΙ

Ανθοπωλείο

Κοσμηματοπωλείο

Κατάστημα βρεφικών ειδών

ATM

Ζαχαροπλαστείο - Chocolaterie

Σταση αστικων λεωφορειων 
(ΟΑΣΘ)
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Φροντίζουμε την Υγεία σας... 
Μοιράζουμε χαμόγελα!


