
To ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ξεκίνησε σαν όραμα και έγινε έργο ζωής στις 22 Μαρτίου 2010, οπότε και άρχισε να 

λειτουργεί δυναμικά, στην καρδιά της Κεντρικής Ελλάδας.  Σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη Μαιευτική και 

Γενική Κλινική και ασφαλώς τη  μεγαλύτερη επένδυση του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην περιοχή.  Κάθε 

χρόνο στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας γεννιούνται περισσότερα από 1500 βρέφη, σε υπερσύγχρονες μαιευτικές 

αίθουσες, και 5άστερες ξενοδοχειακές υποδομές. Στη διάθεση λεχωϊδων και νεογνών υπάρχουν οι πλέον 

εξειδικευμένοι επιστήμονες ιατροί  και  για την υποστήριξή τους λειτουργεί η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας 

Νεογνών (ΜΕΝΝ) με μόνιμη παρουσία νεογνολόγου και εξειδικευμένων μαιών.  Αξίζει να σημειωθεί πως το 

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας  καλύπτει όλα τα παθολογικά περιστατικά, με αναπτυγμένα τμήματα: Παθολογικό, 

Νεφρολογικό, Καρδιολογικό, Ρευματολογικό, Πνευμονολογικό, καθώς και ειδική Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 

(Μ.Τ.Ν.).  

Στις χειρουργικές του αίθουσες, τις εξοπλισμένες µε την πιο σύγχρονη τεχνολογία πραγματοποιούνται  µε 

ασφάλεια όλες  οι μεγάλες, υψηλής δυσκολίας και απαιτήσεων, επεμβάσεις. Αντιμετωπίζονται περιστατικά 

εκτεταμένων εγκεφαλικών όγκων με χειρουργικό εξοπλισμό αιχμής, τη χρήση νευροπλοήγησης και 

νευροπαρακολούθησης,  πραγματοποιούνται καθημερινά καινοτόμα ρομποτικά χειρουργεία, 

θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις,  ιατρικές πράξεις με τη σύγχρονη μέθοδο της ελάχιστα επεμβατικής 

χειρουργικής. Για την υποστήριξη των ασθενών και όταν αυτό απαιτηθεί, το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας διαθέτει 

πολυδύναµη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων (Μ.Ε.Θ.), με την αδιάκοπη φυσική παρουσία 

εξιδεικευμένων ιατρών και νοσηλευτών. Παρέχεται, επίσης, ολοκληρωμένη διαχείριση στα ογκολογικά 

περιστατικά, από τη διάγνωση, την αντιμετώπιση, μέχρι και την αποκατάσταση, αφού διαθέτει προηγμένης 

τεχνολογίας διαγνωστικά μηχανήματα, κέντρο μαστού, κυτταρολογικό και παθολογοανατομικό εργαστήριο,  

τμήμα παθολογικής ογκολογίας και ακτινοθεραπευτική μονάδα και φυσικά ογκολογικό συμβούλιο, στο 

οποίο συμμετέχουν οι κορυφαίοι ιατροί. 

Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας εφημερεύουν, με φυσική παρουσία περισσότερες από 10 ειδικότητες ιατρών 24 ώρες 

το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν άμεσα, µε συνέπεια και ταχύτητα όλα τα 

περιστατικά, έκτακτα και προγραμματισμένα. Ο διαγνωστικός τομέας είναι σε ετοιμότητα όλο το 24ωρο, 

επίσης, παρέχοντας υπηρεσίες απεικονιστικές, μαγνητικό και αξονικό τομογράφο και υπερήχους 

τελευταίας τεχνολογίας, με υπερσύγχρονο μικροβιολογικό εργαστήριο, τμήμα πυρηνικής ιατρικής. 

Εργάζονται σχεδόν 400 άτομα και συνεργάζονται περισσότεροι από 450 ιατροί, όλων των ειδικοτήτων. 

Βασική υποχρέωση προς τους 

ασθενείς που μας εμπιστεύονται είναι 

η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών 

υγείας υψηλού επιπέδου. Γι' αυτό 

αναπτύσσουμε συνεχώς τις υπηρεσίες 

μας, αναβαθμίζουμε τις υποδομές μας, 

υιοθετούμε σύγχρονες ιατρικές 

πρακτικές και  επενδύουμε σε 

καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής και σε 

κορυφαίους ιατρούς συνεργάτες.
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