
 

 

  

 

 
 
 
Το ιδιωτικό θεραπευτήριο IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε., αποτελεί ένα πρότυπο Διαγνωστικό – 
Θεραπευτικό - Χειρουργικό & Ερευνητικό Κέντρο πού βρίσκεται στην πόλη των Χανίων και καλύπτει τις 
βασικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, στον τομέα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής 
φροντίδας. 
 
Για την λειτουργία των Κλινικών, Τμημάτων και Εργαστηρίων του Iasis συνεργάζονται κορυφαίοι επιστήμονες  
των περισσοτέρων ειδικοτήτων και βαθμίδων. Έχει εξοπλιστεί δε, με ότι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η νέα 
Ιατρική τεχνολογία, έτσι ώστε να διασφαλιστούν  υψηλής ποιότητας παροχές υπηρεσιών υγείας. 
 
Σήμερα σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο 4.000 τ.μ., στο κέντρο της πόλης των Χανίων, στελεχωμένο από ένα 
επιτελείο έμπειρων και άριστα καταρτισμένων Ιατρών, νοσηλευτών και προσωπικού διοικητικής μέριμνας, το 
Iasis δύναται να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη φροντίδας της υγείας.  
 
 
 
 
 
 
 

 



Εγκαταστάσεις   
 

Στους επτά (7) ορόφους του το IASIS διαθέτει 80 κλίνες, 4 χειρουργικές αίθουσες, 2 αίθουσες τοκετών, 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) 5 κλινών και Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) 4 κλινών, τα 
οποία μαζί με ένα άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, προσφέρουν τις καλύτερες 
υπηρεσίες στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας. 

Στο δεύτερο επίπεδο του νοσοκομείου στεγάζονται τα Απεικονιστικά Εργαστήρια, στο πρώτο επίπεδο το 
Αιμοδυναμικό-Αγγειογραφικό Εργαστήριο, τα χειρουργεία, οι αίθουσες τοκετών, η αίθουσα ανάνηψης, η 
αποστείρωση και οι λοιπές υπηρεσίες χειρουργείων, ενώ στο ισόγειο λειτουργούν τα τακτικά Εξωτερικά 
Ιατρεία, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), οι Γραμματείες του Διαγνωστικού Τομέα, των 
Νοσηλευόμενων και τα γραφεία της Διοίκησης. Στον πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο όροφο του κτιρίου 
στεγάζονται τα τμήματα νοσηλείας, η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και η Μονάδα Παθολογικής Ογκολογίας 
(ΜΠΟ). 

Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του Iasis είναι κλιματιζόμενοι και διακοσμημένοι κατάλληλα ώστε να 
δημιουργούν ευχάριστο περιβάλλον παραμονής για επισκέπτες και νοσηλευόμενους. 

Όλοι οι θάλαμοι νοσηλείας του Iasis είναι εξοπλισμένοι με δορυφορική τηλεόραση, πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, ραδιόφωνο, κλιματιστικό και τηλεφωνική συσκευή ανά κλίνη. 

 

 

  



Υπηρεσίες Χειρουργικών Τμημάτων 

Στο Iasis λειτουργούν 4 χειρουργικές αίθουσες, 2 αίθουσες τοκετών καθώς και σηπτικά χειρουργεία. 
Διενεργείται ένα μεγάλο εύρος, εξειδικευμένων και μη, χειρουργικών επεμβάσεων, ανεξαρτήτου βαρύτητας. 
Οι αίθουσες είναι υψηλών προδιαγραφών και είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα, που 
ελέγχονται καθημερινά, με αυστηρούς κανόνες ποιοτικής λειτουργίας. 

  

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

Το  IASIS διαθέτει Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) 5 κλινών και Μονάδα Αυξημένης 

Φροντίδος (Μ.Α.Φ.) 4 κλινών, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, κεντρικό σύστημα παρακολούθησης 

των ασθενών και εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.  

 

 



 

Εξοπλισμός –  Τεχνολογία 
 

Το Iasis έχει εξοπλιστεί με ότι πιο σύγχρονο έχει να 
επιδείξει η νέα ιατρική τεχνολογία έτσι ώστε να 
διασφαλίζει διαγνωστικές και επεμβατικές υπηρεσίες 

υψηλής ποιότητας.  
 

 

Τα ιατρικά μηχανήματα είναι τελευταίας γενεάς και υποστηρίζουν εφαρμογές Βιοιατρικής. Τα Απεικονιστικά 

Εργαστήρια της Κλινικής διαθέτουν Αξονικό Τομογράφο 64 Τομών, Μαγνητικό Τομογράφο 1,5 Tesla, 

σύγχρονο Σύστημα Μέτρησης της Οστικής Μάζας, καθώς και Μαστογράφο, 2 Συστήματα 

Υπερηχογραφικού Ελέγχου και Ακτινολογικό Συγκρότημα τελευταίας τεχνολογίας. 

Επανάσταση στην απεικονιστική διάγνωση αποτελούν οι νέες εφαρμογές της πολυτομικής αξονικής 

τομογραφίας, οι οποίες πραγματοποιούνται στα εργαστήρια μας. 

 Αξονική Στεφανιογραφία 
 Αξονική Κολονοσκόπηση 
 Αξονική Αγγειογραφία 

Τα Απεικονιστικά Εργαστήρια της Κλινικής, χρησιμοποιούν το σύστημα αρχειοθέτησης και επεξεργασίας 

ιατρικών εικόνων Evorad RIS-PACS. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποστηρίζει τη μεταφορά της ιατρικής 

εικόνας σε λίγα μόνα λεπτά, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, επιτρέποντας στον θεράποντα Ιατρό να έχει 

πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο και να διαγνώσει την εξέταση κάθε ασθενούς του. 

Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Iasis καλύπτει όλο το φάσμα των εξετάσεων από τις πιο απλές έως και 

τις πλέον εξειδικευμένες, με τελευταίας τεχνολογίας αυτόματους αναλυτές, κάτω από συνεχή επιστημονικό 

ποιοτικό έλεγχο. 

 

 



 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
 
Αιμοδυναμικό Εργαστήριο 

  

Το  Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του IASIS είναι μοναδικό στη Δυτική Κρήτη. 

Είναι εξοπλισμένο με το πλέον σύγχρονο ψηφιακό στεφανιογραφικό – αγγειογραφικό συγκρότημα και είναι 
στελεχωμένο από έμπειρους Καθηγητές επεμβατικής Καρδιολογίας, εκπαιδευμένους στο εξωτερικό.  

Η διενέργεια διαγνωστικών και επεμβατικών εξετάσεων της σύγχρονης Καρδιολογίας,  στεφανιογραφίες και 
αγγειογραφίες στεφανιαίων και περιφερικών αγγείων (με την τοποθέτηση stents) προσφέρει πλήρη 
αιμοδυναμική διερεύνηση και επεμβατική παρέμβαση. 

      
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
 
Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας 
 
Στην Επεμβατική Ακτινολογία πραγματοποιούνται διάφορες επεμβατικές τεχνικές με χρήση ψηφιακού 
αγγειογράφου, ακτινοσκόπησης, υπερηχοτομογράφου και αξονικής τομογραφίας, για την αντιμετώπιση 
πολλών παθήσεων.  

 

Επεμβατικές  πράξεις αγγείων  
• Διαγνωστική Αγγειογραφία  
• Διαδερμική Αγγειοπλαστική  
• Διαδερμική Ενδοαυλική Θρομβόλυση  

και  άλλες 
 

Λοιπές επεμβατικές πραξεις  
• Διαδερμική Βιοψία Ήπατος, Νεφρού, Οστού, 

Μαζών Πνεύμονος & Μεσοθωρακίου, 
Κοιλιακών Μαζών  

• Διασφαγιτιδική Βιοψία Ήπατος  
και  άλλες 

 



Τα Τμήματα και τα Διαγνωστικά-Κλινικά Εργαστήρια 
 
Στο Iasis λειτουργούν τα κάτωθι Τμήματα, Διαγνωστικά –Κλινικά Εργαστήρια και Εξωτερικά Ιατρεία : 

 
 

 
             ΤΜΗΜΑΤΑ: 

 
 Παθολογικό 

  Πνευμονολογικό  

 Καρδιολογικό 

 Μαιευτικό - Γυναικολογικό   
 Ιατρικής Εμβρύου 
 Καρδιοτοκογράφημα  
 Κολποσκοπήσεις 
 Υστεροσκοπήσεις    
 Λαπαροσκοπήσεις 
 Γενετική και Μοριακή Βιολογία  

 Γενικής Χειρουργικής 
 Τμήμα Λαπαροσκοπικής 

Χειρουργικής  
 Τμήμα Χειρουργικής Αντιμετώπισης 

της Παχυσαρκίας  

 Ορθοπεδικό 
 Τμήμα Αρθροσκοπήσεων  
 Τμήμα Αθλητικών Κακώσεων  

 Ουρολογικό 
 Τμήμα Κυστεοσκοπήσεων 
 Βιοψίες   

 Οφθαλμολογικό 

 Νευροχειρουργικό  

 Αγγειοχειρουργικό 

 Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής 

 Εξωτερικά Ιατρεία 

 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 

 

 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) 

 Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) 

 Μονάδα Παθολογικής Ογκολογίας 

 Μονάδα Μεταφοράς Ασθενών 

 Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας 

  

 
      ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 

 
 Αιμοδυναμικό  

 Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας 

 Μικροβιολογικό  

 Βιοχημικό 

 Ενδοκρινολογικό 

 Ανοσολογικό 

 Αιματολογικό   

 Ακτινολογικό/Ακτινοδιαγνωστικό 

 Μαγνητικός Τομογράφος 1,5 Tesla 

 Αξονικός Τομογράφος 64 Τομών 
 Αξονική Στεφανιογραφία 
 Αξονική Κολονοσκόπηση 
 Αξονική αγγειογραφία 

 Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας  

 Μαστογράφος  

 Εργαστήριο Ενδοσκοπήσεων  
 Βρογχοσκοπήσεις  
 Γαστροσκοπήσεις  
 Κολονοσκοπήσεις  

 Υπέρηχων Σώματος 
  Υπερηχοτομογραφία β’ Επιπέδου  
 Υπερηχογραφία  
 Ελαστογραφία 
 Triplex Αγγείων  

 Υπέρηχων Καρδιάς  

 Test Κοπώσεως 

 Holder καρδιάς – ρυθμού  

 Triplex Καρδιάς   

 Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα  

 Εργαστήριο Μελέτης Ύπνου 

 Εργαστήριο Ουροδυναμικού Ελέγχου 

 Ιατρείο Πόνου    

 Ιατρείο Μαστού 

 Ιατρείο  Διακοπής Καπνίσματος 

 
 
  



Παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  
 
Εξωτερικά Ιατρεία 

Οργανωμένα μέσα σε ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο νοσοκομειακό συγκρότημα, τα Εξωτερικά Ιατρεία του 
IASIS καλύπτουν σχεδόν όλες τις ιατρικές ειδικότητες και προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους 
εξεταζόμενους. 

Ο σύγχρονος ιατρικός και τεχνολογικός εξοπλισμός, σε συνδυασμό με την παρουσία άριστα εκπαιδευμένου 
νοσηλευτικού προσωπικού, δημιουργούν ιδανικές συνθήκες ιατρικής εξέτασης. 

Τα Εξωτερικά Ιατρεία υποστηρίζονται από τα Διαγνωστικά και Απεικονιστικά εργαστήρια της Κλινικής, στα οποία 
διενεργούνται άμεσα όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις οι οποίες μπορεί να απαιτηθούν από τους Ιατρούς. 

 

 

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών  

Κύρια αποστολή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Iasis είναι η αρχική εκτίμηση και η 
αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιουδήποτε ασθενούς προσέρχεται στο τμήμα με οξύ πρόβλημα υγείας. 
Λειτουργεί όλο το 24ωρο και στελεχώνεται από μόνιμο ιατρικό προσωπικό το οποίο συνεπικουρείται από 
εφημερεύοντες Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. 

 

 



 

Μονάδα Μεταφοράς Ασθενών 

Η Μονάδα Μεταφοράς Ασθενών διαθέτει τέσσερα (4) σύγχρονα ασθενοφόρα ο εξοπλισμός των οποίων πληροί 
τις προβλεπόμενες νομοθετικές προδιαγραφές και ανανεώνεται διαρκώς, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.  

Επίσης, διαθέτει δύο (2) μικρά οχήματα για μεταφορές περιπατητικών ασθενών εντός της πόλης. Παρέχει 
υπηρεσίες επί 24ώρου βάσεως και είναι στελεχωμένη από έμπειρο παραϊατρικό προσωπικό και ιατρούς ικανούς 
να διαχειριστούν κάθε επείγον περιστατικό με ασφαλείς συνθήκες μεταφοράς. 

 

  

 

 

 



Συστήματα Ποιότητας και Ασφάλειας 

 

 

                      

 

Εγκαταστάσεις - Συστήματα Ασφάλειας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Iasis έχει αποκτήσει Πιστοποίηση  
κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008  
από την TUV Austria Hellas,  για το 
σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας 
που εφαρμόζει, στο σύνολο των 
ιατρικών, νοσηλευτικών και διοικητικών 
υπηρεσιών όλων των Τμημάτων 
Νοσηλείας, Ειδικών Μονάδων, Τ.Ε.Π., 
Εξωτερικών Ιατρείων και Εργαστηρίων 
της.  
Για τη διασφάλιση της Υγιεινής και 
Ποιότητας των τροφίμων, η Κλινική 
εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης 
Ασφάλειας Τροφίμων εναρμονισμένο 
με τις απαιτήσεις του ISO 22000:2005.  
 

 
Όλοι οι χώροι του Iasis, υπό την 
επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού, 
εποπτεύονται επί 24ώρου βάσεως  από 
υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας , 
προκειμένου να διασφαλισθεί, με το 
καλύτερο δυνατόν τρόπο, η προστασία 
επισκεπτών, ασθενών, ιατρών και 
προσωπικού της Κλινικής.  

  



Ανθρώπινο Δυναμικό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερευνητικό – Εκπαιδευτικό έργο 

 
 

 
 

Σήμερα, το Iasis είναι σε θέση να καλύψει όλο το εύρος των υπηρεσιών που δύναται να ζητηθούν στα 

πλαίσια κάθε ιατρικής ειδικότητας καθώς συνεργάζεται με καταξιωμένους επιστήμονες όλων των 

ιατρικών ειδικοτήτων μεταξύ των οποίων και καθηγητές της Ιατρικής. 

Το Νοσηλευτικό προσωπικό του Iasis έχει επιλεχθεί έτσι ώστε να υποστηρίζει πλήρως τις 
δραστηριότητες της ιατρικής υπηρεσίας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Κλινικής πιστεύει και 
προάγει τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού του, με τη διοργάνωση σε ετήσια 
βάση σεμιναρίων εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του νοσηλευτικού προσωπικού της, σε θέματα 
νοσηλείας και τεχνολογίας της ιατρικής και νοσηλευτικής. 

Το λοιπό παραϊατρικό και βοηθητικό προσωπικό απαρτίζεται από εξειδικευμένα στελέχη και 
τεχνικούς όπως επίσης και από έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι εξασφαλίζουν τη 
μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στη λειτουργικότητα του ιατρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού. 

Τέλος, το Διοικητικό προσωπικό της Κλινικής απαρτίζεται από επιστήμονες της οικονομίας και της 
διαχείρισης της υγείας όπως επίσης και από εξειδικευμένα και έμπειρα διοικητικά στελέχη. 

 

Το Iasis στα πλαίσια του ερευνητικού, 
εκπαιδευτικού  και ενημερωτικού  
έργου της, διοργανώνει συνεχώς 
σημαντικές επιστημονικές εκδηλώσεις, 
σε συνεργασία με καταξιωμένους 
επιστήμονες και φορείς που έχουν 
σχέση με την Υγεία.  

 
 
 
 
 



 
Περιφερειακά  Ιατρεία 
 
Το Iasis,  για την κάλυψη πολλαπλών ιατρικών αναγκών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες,  συνεργάζεται 
με τέσσερα (4) κομβικά περιφερειακά Ιατρεία (Πλατανιάς-Γεωργιούπολη-Βρύσες-Σφακιά), ενώ διαθέτει ένα 
(1) ιδιόκτητο Πολυιατρείο στην Παλαιόχωρα.  
 
Το IASIS-ΔΙΑΓΝΩΣΗ αποτελεί ένα σύγχρονο Ιδιωτικό Διαγνωστικό Κέντρο - Πολυιατρείο με έδρα την 
Παλαιόχωρα, το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, ενώ ο 
σύγχρονος ιατρικός  και τεχνολογικός εξοπλισμός που διαθέτει διασφαλίζουν την ποιότητα και την 
αξιοπιστία  των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. 
 
Στο IASIS-ΔΙΑΓΝΩΣΗ, προς το παρόν, λειτουργούν Καρδιολογικό Ιατρείο, πλήρες Εργαστήριο Βιοπαθολογίας – 
Μικροβιολογίας καθώς και Απεικονιστικά Εργαστήρια. 
 
 

Τιμολογιακή πολιτική 
 
Το Iasis προκειμένου να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση στις υπηρεσίες του, έχει συνάψει 
σύμβαση συνεργασίας με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Έτσι, οι 
ασφαλισμένοι των δημόσιων ασφαλιστικών ταμείων μπορούν να απευθύνονται στα Τμήματα Νοσηλείας και 
στα Εργαστήρια της Κλινικής χρησιμοποιώντας το Βιβλιάριο Υγείας του Δημόσιου Ασφαλιστικού Ταμείου 
τους.  
 
Επίσης, το Iasis έχει συνάψει συμβάσεις συνεργασίας με τις μεγαλύτερες Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες  
του Εσωτερικού και Εξωτερικού.  
 
Οι Τιμοκατάλογοι της Κλινικής είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί σε σχέση με τα δεδομένα της αγοράς των 
υπηρεσιών υγείας σε Πανελλαδικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, όπως επίσης και σε σχέση με την ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών από όλα τα τμήματα της Κλινικής.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 

ING 

INTERNATIONAL LIFE 

AXA 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 

GENERALI LIFE 

GROUPAMA - ΦΟΙΝΙΞ 

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ 



ΤΟ    IASIS   ΣΗΜΕΡΑ 

Οικόπεδα 1.500 τ.μ. 

Κτίρια  4.000  τ.μ. 

Αριθμός Ασθενοφόρων 4  (εκ των οποίων τα 2 κινητές μονάδες) 

Αριθμός Κλινών  80 κλίνες 

Αριθμός Χειρουργείων  6 αίθουσες 

Αριθμός Αιθουσών Τοκετών  3 αίθουσες 

Αριθμός Κλινών Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)  5 κλίνες 

Αριθμός Κλινών Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.)  4 κλίνες 

Αριθμός Ασθενών σε Α'βάθμιο & Β'βάθμιο επίπεδο για το 2012  49.000 ασθενείς 

Αριθμός Εργαστηριακών Εξετάσεων για το 2012 294.000 εξετάσεις 

Αριθμός Εργαζομένων (Νοσηλευτικό, Διοικητικό, Τεχνολογικό & 
Βοηθητικό Προσωπικό)  103 άτομα 

Αριθμός Συνεργατών Ιατρών   130 ιατροί 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 
ΤΗΛ. : 28210-70800 
FAX  : 28210-91140 

www. iasishospital.gr 
E-Mail: info@iasishospital.gr 

 

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. 
Μ.Μπότσαρη 76-78, Χανιά, Τ.Κ. 73136 

ΤΗΛ. : 28210-70800 
FAX  : 28210-91140 

www. iasishospital.gr 
E-Mail: info@iasishospital.gr 

 


