
Συνεργασία ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων για τα μέλη του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 
16ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους
για την διενέργεια εξέτασης SARS CoV-2 RNA (PCR) (covid-19)

Το ΙΑΣΩ διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία σε θέματα διάγνωσης και πρόληψης είναι δίπλα σας για την 
αντιμετώπιση της νόσου COVID-19. To Τμήμα Μοριακής Διάγνωσης του ΙΑΣΩ διαθέτει τον πιο σύγχρονο 
εξοπλισμό (COBAS-Z ROCHE) και το πλέον καταρτισμένο προσωπικό ώστε με αξιοπιστία να καλύπτει τις 
αυξημένες ανάγκες για τη διενέργεια εξετάσεων μοριακού ελέγχου SARS CoV-2 RNA (PCR) (covid-19).

Το ΙΑΣΩ με ιδιαίτερη προσήλωση στις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας σχετικά με τα προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό της 
πανδημίας και με γνώμονα την προστασία του πολυτιμότερου αγαθού - την υγεία σας, προσφέρει στην 
προνομιακή τιμή των 45€ ανά δείγμα το διαγνωστικό έλεγχο SARS CoV-2 RNA (PCR) (covid-19).

             Λίγα λόγια για την Εξέταση

Η εξέταση είναι απλή και χωρίς ιδιαίτερη καθυστέρηση, το εξειδικευμένο προσωπικό λαμβάνει το δείγμα με 
ειδικό στυλεό από τη ρινική ή στοματική κοιλότητα, συσκευάζεται με ειδικό τρόπο, τοποθετείται σε ειδικό κυτίο 
μεταφοράς και συνοδεύεται πάντα από το ειδικό έντυπο που απαιτείται από τον ΕΟΔΥ, συμπληρωμένο 
από τον εκάστοτε ιατρό. Αφού παραληφθούν τα δείγματα από το εργαστήριο, ακολουθεί η διαδικασία 
απομόνωσης του ιικού RNA και η εφαρμογή αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με αντίστροφη
μεταγραφή για την ενίσχυση δύο διαφορετικών στόχων του ιικού γονιδιώματος του SARS-CoV-2.

Η εξέταση ολοκληρώνεται σε ένα 24ώρο από την παραλαβή των δειγμάτων από το εργαστήριο. Οι εξεταζόμενοι 
κατά την παραμονή τους στο χώρο εξέτασης υποχρεούται να φορούν μάσκα και να τηρούν τις αποστάσεις.

              Τα αποτελέσματα

Για τα παιδιά έως 14 ετών, η παραλαβή των αποτελεσμάτων γίνεται από την Υποδοχή του ΙΑΣΩ Παίδων, 
μετά από δύο εργάσιμες ημέρες από την πραγματοποίηση της εξέτασης. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6383075

Για τα παιδιά άνω 14 ετών και τους ενήλικες, η παραλαβή των αποτελεσμάτων γίνεται από τη Γραμματεία των 
Κεντρικών Εργαστηρίων του ΙΑΣΩ, μετά από δύο εργάσιμες ημέρες από την πραγματοποίηση της εξέτασης.               
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6185201

Για τα παιδιά έως 14 ετών 
(α’ βαθμός συγγένειας)

Η λήψη των δειγμάτων πραγματοποιείται καθημερινά από 
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 20:00, 
στο Τμήμα Επειγόντων του ΙΑΣΩ Παίδων. Για τα έκτακτα 
περιστατικά, το τμήμα λειτουργεί όλο το 24ωρο. 

Για τα παιδιά άνω των 14 ετών και τους γονείς
(α’ βαθμός συγγένειας)

Η λήψη των δειγμάτων πραγματοποιείται καθημερινά από 
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 14:00, 
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ο οποίος 
βρίσκεται εκτός της κλινικής ΙΑΣΩ κατόπιν ραντεβού.


