
                                                                 
 
 

 

 
 
Το ΙΑΣΩ η μεγαλύτερη Γυναικολογική και Μαιευτική κλινική της Ελλάδας, είναι 25 χρόνια δίπλα στη μητέρα 
φέρνοντας στον κόσμο 10.000 παιδιά το χρόνο. Γιορτάζουμε τα 25 χρόνια προσφέροντας στους μέλλοντες 
γονείς ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής,  με ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής & υγείας (ατομικό ή και 
ομαδικό), μοναδικές παροχές για όλη την οικογένεια και προνομιακές τιμές στον τοκετό και σε όλες τις 
απαραίτητες εξετάσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
 
Το πακέτο περιλαμβάνει, τον προγεννητικό έλεγχο καθώς και τον τοκετό στο ΙΑΣΩ, ανάλογα με την επιλογή 
του δωματίου, ως εξής: 
Επιλογή δωματίου Προγεννητικός Έλεγχος & Τοκετός 
 

Επιλογή δωματίου Προγεννητικός Έλεγχος & 
Φυσιολογικός Τοκετός  

Προγεννητικός Έλεγχος & 
Καισαρική Τομή 

3κλινο δωμάτιο 2.100€ 2.260€ 

2κλινο δωμάτιο 2.650€ 2.760€ 

1κλινο δωμάτιο 3.800€ 4.150€ 

 
Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνονται ιατρικές αμοιβές, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση της 
ασφάλισης του ΕΟΠΥΥ στον τοκετό και τις εξετάσεις. 
 
Αναλυτικότερα, στα εξειδικευμένα τμήματα της Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ , μπορούν να 
πραγματοποιηθούν οι απλοί μηνιαίοι εργαστηριακοί έλεγχοι και οι εξειδικευμένες απεικονιστικές εξετάσεις 
που απαιτούνται όπως παρακάτω: 
 
Εξειδικευμένες εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου: 
 

Περιγραφή Υπηρεσίας Συχνότητα Εκτέλεσης 

Ενδοκολπικό υπερηχογράφημα 2 

PAPP-A 1 

Υπερηχογράφημα Αυχενικής Διαφάνειας 2D  1 

Υπερηχογράφημα Κοιλιακό +3D 3 

Γενετικό υπερηχογράφημα (Β’ επιπέδου) 2D  1 

Υπερηχογράφημα DOPPLER Κυήσεως 2D  2 

 
 
 
 
 



                                                                 
 
 

Προγεννητικός έλεγχος 
Αναγκαίες Αιματολογικές εξετάσεις που συμπεριλαμβάνονται στον προγεννητικό 
έλεγχο: 
 
Περιγραφή Υπηρεσίας Συχν 

Περιγραφή Υπηρεσίας Συχνότητα Εκτέλεσης 

Γενική αίματος 9 

Σίδηρος 1 

Φερριτίνη 1 

Γενική ούρων 9 

Γλυκόζη 9 

Ουρία 9 

Κρεατινίνη  9 

Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης 1 

Ομάδα αίματος 1 

Παράγων RHESUS 1 

Ηπατίτιδα Β, αντιγόνο επιφανείας (Haig)-Α 1 

Αντισώματα ηπατίτιδας C (HCV)  1 

HIV 1 

V D R L 1 

R P R 1 

Αντισώματα ερυθράς ΙGG 1 

Αντισώματα ερυθράς ΙGΜ 1 

Αντισώματα τοξοπλάσματος IGG 1 

Αντισώματα τοξοπλάσματος IGΜ 1 

Αντισώματα CMV IgG 1 

Αντισώματα CMV IgM 1 

Έμμεσος COOMBS 1 

Καλλιέργεια κολπικού υγρού 1 

Καμπύλη σακχάρου 2 

 
 
 
 
 
 



                                                                 
 
 

Επιπλέον προνομιακές υπηρεσίες: 
 Δωρεάν πρόγραμμα διατροφής 4 επισκέψεων σε Διατροφολόγο (Αξιολόγηση βάρους, διατροφολογικό 

πρόγραμμα και παρακολούθηση)  

 Παροχές στα εξωτερικά ιατρεία και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών για τη μητέρα και το νεογνό, 
σύμφωνα με τις παροχές που προσφέρουμε σε όλους τους ασφαλισμένους σας. 

 
Οι προαναφερόμενες παροχές και υπηρεσίες υγείας, δεν αποτελούν καλύψεις των προγραμμάτων Ασφάλισης 
Ζωής και Υγείας. Προσφέρονται από το ΙΑΣΩ στους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής με  
ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής & υγείας (ατομικό ή και ομαδικό) και δύναται να αλλάξουν οποτεδήποτε. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παραπάνω πρόγραμμα, μπορείτε να 
επικοινωνείτε στην ειδική γραμμή εξυπηρέτησης: 210-6383982 (Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 -17:00). 
 


