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Αμεση Διακομιδή
Πλnρως εξοπλισμένα
ασθενοφόρα και κινπτές
ιατρικές μονάδες στελεχω

μένες με εξειδικευμένους
ιατρούς και άρτια εκπαι
δευμένους διασώστες

-

οδπγούς μεταφέρουν σε
ελάχιστο χρόνο με ασφά

λεια κάθε έκτακτο περιστα
τικό ανά πάσα στιγμn του
24ώρου στο Νοσοκομε ί ο .

Αμεση Υποστήριξη
Τ ο Τ μ Π μα Επειγόντων Πε
ριστατικών υποδέχεται ,

διαγιγνώσκει και υποστπρί

ζει κάθε έκτακτο περιστα
τικό ανά πάσα στιγμn του

24ώρου και με συγκεκρι 
μένες ασφαλείς διαδικα 
σίες το παραδίδει στπν
αρμόδια νοσπλευτικn μο
νάδα για τπ συνέχισπ τπς
νοσπλείας του .

Οξέα
Καρδιολογικά
Ιυμβάματα
Η Καρδιολογικn Μονάδα
Εντατικnς Θεραπείας αντι

μετωπίζει άμεσα με τις
πλέον σύγχρονες μεθό
δους κάθε οξύ καρδιολο

γικό σύμΒαμα όπως οξύ
έμφραγμα , πνευμονικό οί

δπμα, οξεία καρδιακn
ανεπάρκεια κ . α .

Οξύ Έμφραγμα

το σε άμεσπ στεφανιο

και θεραπείας εφαρμόζο

γραφία - αγγειοπλαστικn.

ντας τις πλέον σύγχρονες

Σύμφωνα με τις νεότερες

τεχνικές υποστnριξπς των

οδπγίες των διεθνώς

ζωτικών λειτουργιών. Η

αναγνωρισμένων καρδιο

Μονάδα Εντατικnς Θερα

λογικών κέντρων ο άμε

πείας διαθέτει προπγμένπς

σος καθετπριασμός Βοπθά
να προστατευθεί το μυο

για τπν μπχανικn υποστn

κάρδιο από νέκρωσπ συμ

Βάλλοντας στπν άμεσπ

τεχνολογίας εξοπλισμό

ριξπ τπς αναπνοnς και το
moπitoriπg του ασθενούς .

αποκατάστασπ τπς αιματι
κnς ροnς του αγγείου αυ

ξάνοντας σπμαντικά τα
ποσοστά επιΒίωσπς και

Εγκεφαλικές
Αιμορραγίες

τπν ποιότπτα ζωnς . Η δυ

Ο υπερσύγχρονος LΙJπφια

νατότπτα αυτn

κός Αγγειογράφος biplαπe που διαθέτει το Νο

μας έχει

Η Καρδιολογικn Κλινικιl

κατατάξει μεταξύ των ελα

του Metropolitαπ Hospitαl

χίστων Καρδιολογικών

σοκομείο παρέχει τπ δυ

εφπμερεύει 24 ώρες το

Κλινικών τπς Ευρώππς .

νατότπτα άμεσου εμΒολι

24ωρο με ειδικευμένους
καρδιολόγους . Η άμεσπ
διακομιδn , διάγνωσπ και

έγκαιρπ αντιμετώπισπ οξέ
ων εμφραγμάτων αποκα

Επείγοντα
Βαρειά
Περιστατικά

σμού σε αιμορραγίες
εγκεφαλικών ανευρυσμά

των καθώς και σε άλλα
μικρότερου εύρους αιμορ
ραγούντα αγγεία στα

θιστά τις ΒλάΒες κα ι απο

Η πολυδύναμπ Μονάδα

οποία είναι δύσκολπ π

τρέπει τις επιπλοκές του

Εντατικnς Θεραπείας του

χειρουργικn προσπέλασπ .

οξέος εμφράγματος του
μυοκαρδίου όπως π καρ

Metropolitαπ Hospitαl με
αναγνωρισμένπς αξίας και

λούνται κάθε είδους δια
γνωστικές αρτπριογραφίες

Επιπλέον, στο τμnμα εκτε

διακn ανεπάρκεια, π καρ

εμπειρίας

διακn ανακοπn κλπ . Τ ο Αι

σπλευτικό προσωπικό Βρί

σε όλα τα αγγεία του

μοδυναμικό Εργαστnριο

σκεται σε πλιlρπ εγρnγορ

σώματος και αποκαθίστα

ιατρικό και νο

τπς Κλινικnς εφπμερεύει

σπ 24 ώρες το 24ωρο

νται στενώσεις

24 ώρες το 24ωρο επεμ

αντιμετωπίζοντας οποιοδn
ποτε περιστατικό χρnζει

χρnσπ

τπν τοποθέτπσπ steπt. Ια

εντατικnς παρακολούθπσπς

τροί αναγνωρισμένπς

Βαίνοντας σε κάθε οξύ
έμφραγμα υποΒάλλοντας

με τπν

μπαλονιού

Π και

αξίας και εμπειρίας και
εξειδικευμένο νοσπλευτικό

που διενεργούνται ετπσίως

προσωπικό εφαρμόζουν

επίπεδο των παρεχομένων

Κεντρικά
Εργαστήρια

τις πλέον πρωτοποριακές

χειρουργικών υππρεσιών

Τ α Κεντρικά Εργαστnρια

μεθόδους για τπν διάγνω
σπ και θεραπεία παθnσε

τόσο από απόψεως επι

(μικροβιολογικό - βιοχπμι

είναι το μόνο ιδιωτικό

στπμονικού και νοσπλευτι

κό - αιμοδοσ ί α) λειτουρ

Νοσοκομείο που διαθέτει

ων των αγγε ί ων .

Οξέα
Χειρουργικά
Περιστατικά

επιβεβαιώνουν το υψπλό

Τ ο Metropolitαπ Hospitαl

κού προσωπικού όσο και

γούν καθ ' όλπ τπ διάρ

Θάλαμο γπερβαρικnς Ια

από απόψεως αρτιότπτας

κεια του 24ώρου και εκτε

εξοπλισμού .

τρικnς για υππρεσίες κα

λούν κάθε ε ί δους εργα 

ταδυτικnς

στπριακn εξέτασπ, υποστπ

Ακτινολογικό
Τμήμα

Τ α Χειρουργε ί α του

Νόσος
των Δυτών

ιατρικnς και

ρίζοντας ανά πάσα στιγμn

εφαρμογών Υπερβαρικnς
Οξυγονοθεραπείας σε

τις ανάγκες των επειγό

όλες τις ενδείξεις που

ντων περιστατικών που

καθορίζονται από τπν αρ

Metropolitαπ Hospitαl λει 

Το Ακτινολογικό Τ μnμα

προσέρχονται στο Νοσο

παρέχει υππρεσίες καθ'

μόδια Ευρωπαϊκn Επιτροπn

τουργούν όλο το 24ωρο

κομείο . Η ταχύτπτα διεκπε

(άτονα έλκπ, επιπλεγμένα
ρυπαρά τραύματα, εγκαύ

όλες τις πμέρες τπς

όλπ τπ διάρκεια του

ραίωσπς των αποτελεσμά

εβδομάδας και έχουν τπν
δυνατότπτα να εξυππρετούν

24ώρου και εκτελεί κάθε
είδους απεικονιστικn εξέ

των και π αξιοπιστία αυ

ματα, γάγγραινες κάτω

τών εξασφαλίζονται από

άκρων κλπ επουλώνονται

άμεσα ανά πάσα στιγμn

τασπ με τον υπερσύγχρο 

τον πλέον σύγχρονο εξο

με τις 11 πλnρως εξοπλι

σε σύντομο χρόνο) .

πλισμό των εργαστπρίων

σμένες χειρουργικές αί 

νο εξοπλισμό του όπως
αξονικές (MDcτ 16), μα

και από τον τακτικό ποιο

θουσες και το εφπμερεύ

γνπτικές (MR Mαestro

τικό έλεγχο που διενερ 

ον νοσπλευτικό προσωπι 

Symphoπy 1,5), υπέρπχους,
triplex, ακτινογραφίες κα

γούν ειδικά κέντρα του

κό, κάθε οξύ χειρουργικό
περιστατικό . Ο υπερσύγ

θώς και καινοτόμες εξε

χρονος εξοπλι σμός των

τάσεις όπως αξονικn το

χειρουργείων παρέχει

απε

ριόριστες δυνατότπτες και

μογραφία καρδιάς, « εικο
νικnς κωλονοσκόππσπς »

ασφάλεια σε όλα τα χει

(νirtυαl coloπoscopy), μα

ρουργικά περιστατικά . Η

γνπτικn τομογραφία εμ 

πλπθώρα των καρδιοχει

βρύου, μαγνπτικn αρθρο

ρουργικών, νευροχειρουρ

γραφία και άλλες .

γικών και των υπολοίπων

βαρέων και σπάνιων χει 

ρουργικών επεμβάσεων

Εξωτερικού .
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