Nota de premsa

Des de fa més de 15 anys es realitzen visites mèdiques a través de Skype

Telemedicina enfront del Coronavirus
Barcelona, març de 2020.- Des

de fa més de 15 anys Institut Marquès, centre de referència
en reproducció assistida, ofereix als seus pacients la possibilitat de realitzar les seves
visites mèdiques a través de videoconferència. De fet, el 80% de les seves primeres
visites es duen a terme mitjançant Skype. L'aparició de la crisi del Coronavirus no ha fet
més que ampliar aquest percentatge i oferir una solució per a aquelles persones que no
poden o prefereixen no desplaçar-se.
Les videoconferències ja eren especialment còmodes per als pacients estrangers o que
viuen lluny dels centres d'Institut Marquès (Barcelona a Espanya, Clane i Dublin a
Irlanda o Milano i Roma a Itàlia), ara s'han convertit en la solució també pels que viuen
a prop. Eviten que hagin de sortir de casa ja que poden enviar les seves proves
mèdiques per correu electrònic per al seu diagnòstic i estudiar-les amb el seu metge a
distància. Durant la visita en línia, el doctor pot estendre receptes o demanar proves
mèdiques que el pacient podrà realitzar en el seu lloc de residència.
L'operativa és molt senzilla: Institut Marquès compta amb un equip de Patient Asistants
que gestionen amb cada pacient la cita en línia. Tot el procediment es realitza en el seu
idioma i serà el seu assistent qui el rebrà quan finalment visiti la clínica per al tractament
mèdic.
Seguiment a distància
Una vegada iniciat el tractament de Fecundació In vitro, un altre dels serveis “a distància”
que Institut Marquès ofereix als seus pacients és la possibilitat de seguir l'evolució dels
seus embrions gràcies a l'Embryomobile , un sistema desenvolupat pel centre que
permet que els pares rebin les imatges dels seus embrions, en temps real i des de
qualsevol lloc del món.
Aquesta aplicació està connectada a
Embryoscope, una incubadora d'última
generació que permet veure a través de la
seva càmera les imatges dels embrions que
es desenvolupen en el seu interior. A més
de ser un exemple de transparencia
extraordinari,
Embryomobile,
redueix
notablement l'ansietat i l'estrès dels pacients
durant l'espera abans de la transferència de
l'embrió a l'úter matern.

Les mares que utilitzen aquesta aplicació aconsegueixen incrementar fins a un 11% les
taxes d'embaràs. A més, les taxes augmenten en proporció directa al nombre de
vegades que es connecten per estar amb ells.

Sobre Institut Marquès
Institut Marquès és un centre barceloní de referència internacional en Ginecologia, Obstetrícia i
Reproducció Assistida amb presència a Barcelona, Londres, Irlanda (Dublín i Clane), Itàlia
(Roma i Milà) i Kuwait. El centre, un dels més premiats a nivell internacional i amb gran
experiència en casos que presenten especial dificultat, ajuda a persones de més de 50 països
a aconseguir el seu somni de ser pares. Institut Marquès ofereix les majors taxes d'èxit
d'embaràs, amb un 91% per cicle en FIV amb donació d'òvuls.
Líder en innovació, desenvolupa una important línia de recerca sobre els beneficis de la música
en els inicis de la vida, l'estimulació fetal i el paper de l'home en els tractaments de
Reproducció Assistida.
Institut Marquès està també implicat en la recerca de la relació entre els tòxics químics i la
fertilitat, Participa en diverses iniciatives en defensa del medi ambient i l'any 2018 va engegar el
seu projecte de Responsabilitat Social Corporativa, el “bosc d'embrions” en el qual planta un
arbre per cada nen que ajuda a néixer amb els seus tractaments. Recolza també el manifest de
Citizens for Science in Pesticide Regulation, coalició ciutadana formada per persones de la
societat civil, institucions, científics i experts legals que reclama reformar l'ús dels pesticides a
la Unió Europea

Imatges per a mitjans de comunicació:
https://drive.google.com/drive/folders/1Trn7WSsEirBnT18vWYmLP8Sf1GjHjQcy?usp=
sharing
Links d'interès:
https://www.elblogdelafertilidad.com/
https://institutomarques.com/ca
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