
Εξατομικευμένη  
και ολιστική αντιμετώπιση 
των παθήσεων της καρδιάς 
Στο Μetropolitan General λειτουργεί ένα από τα 
ελάχιστα οργανωμένα Κέντρα Καρδιάς της χώρας, το 
οποίο προσφέρει την πιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη 
αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων από το 
στάδιο της πρόληψης και της διάγνωσης έως τη θεραπεία. 
Στελεχώνεται από καταξιωμένους καρδιολόγους, 
καρδιοχειρουργούς, επεμβατικούς καρδιολόγους και 
καρδιοαναισθησιολόγους, υψηλής εξειδίκευσης καθώς 
και από πεπειραμένο νοσηλευτικό και τεχνολογικό 
προσωπικό. Διαθέτει ιατροτεχνολογικο εξοπλισμό αιχμής 
όπως το τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακό συγκρότημα 
στεφανιογραφίας με πρωτοποριακά συστήματα 
τρισδιάστατης-3D χαρτογράφησης και ο μαγνητικός 
τομογράφος υψηλής ισχύος 3 tesla.
 

Personalized  
and holistic treatment  
of heart diseases
One of the few organized Heart Centers in the country 
operates at Metropolitan General, offering the most 
modern and complete treatment for heart diseases, from 
the stage of prevention and diagnosis to the treatment. It 
is staffed with highly specialized renowned cardiologists, 
cardiac surgeons, interventional cardiologists and cardiac 
anesthesiologists and also with experienced nursing staff 
and technologists. It has cutting-edge medico-technical 
equipment, such as the high tech digital coronography 
complex with innovative tridimensional-3D mapping 
systems and the high-power (3 tesla) magnetic resonance 
imaging scanner.
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Kαµία καρδιά...
σαν και τη δική σου!

Η καρδιά σου είναι µοναδική όπως κι εσύ. Εµπιστεύσου το Κέντρο Καρδιάς 
του Μetropolitan General, ένα από τα ελάχιστα οργανωµένα Κέντρα της χώρας.

Σε συνδυασµό µε τον υπερσύγχρονο εξοπλισµό, η υψηλή εξειδίκευση των ιατρών 
του Κέντρου επιτρέπει εξατοµικευµένη και ολιστική αντιµετώπιση όλων των 

καρδιαγγειακών παθήσεων, από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση έως τη θεραπεία.

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΑ
● Καρδιολογικό 
   Εξωτερικό Ιατρείο
● Ιατρείο Αρτηριακής 
   Υπέρτασης
● Βηµατοδοτικό Ιατρείο
● Καρδιο-Oγκολογία

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΑ
● Καρδιολογικό 
  Εργαστήριο
● Μαγνητική 
   Τοµογραφία Καρδιάς
● Πυρηνική Iατρική

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΑ
● Τµήµα Ηλεκτροφυσιο-
   λογίας, Βηµατοδοτών 
   & Απινιδωτών
● Αιµοδυναµικό 
   Εργαστήριο-
  ∆ιαδερµικές Βαλβίδες

ΚΑΡ∆ΙΟ-
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
● Καρδιοχειρουργικό Τµήµα
● Βαλβιδοπλαστικές
● Ελάχιστα Επεµβατική Χει-
   ρουργική Καρδιάς-Θώρακος
● Μονάδα Εντατικής
  Θεραπείας (ΜΕΘ)

KΕΝΤΡΟ
KΑΡ∆ΙΑΣ

264 Mesogion Av. 
P.C. 155 62 Holargos, Attica

Tel: +30 210 650 2000
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Πρωτοπόρο στις εξελίξεις.
Κοντά στον άνθρωπο.

The leader
in developments.
Care for people.

Kαμία καρδιά...  
σαν και τη δική σου!

No heart… like yours!

ΚΕΝΤΡΟ KΑΡΔΙΑΣ
HEART CENTER



Οι βασικοί άξονες του Κέντρου Καρδιάς είναι: 
Καρδιολογία
• Καρδιολογικό Εξωτερικό Ιατρείο
• Ιατρείο Αρτηριακής Υπέρτασης
• Βηματοδοτικό Ιατρείο
• Καρδιο-Oγκολογία

Διαγνωστική Καρδιολογία
• Καρδιολογικό Εργαστήριο
• Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς 
• Πυρηνική Ιατρική - Καρδιολογία

Επεμβατική Καρδιολογία
• Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας, Βηματοδοτών και Απινιδωτών
• Αιμοδυναμικό Εργαστήριο – Διαδερμικές βαλβίδες

Καρδιοχειρουργική
• Καρδιοχειρουργικό Τμήμα
• Βαλβιδοπλαστικές
• Ελαχιστα  Επεμβατική Χειρουργική Καρδιάς- Θώρακος

The essentials of Heart Center are:
Cardiology:
• Cardiology Outpatient Clinics
• Arterial Hypertension Clinic
• Pace-making Clinics
• Cardiac Oncology

Diagnostic Cardiology
• Cardiology Laboratory 
• Heart M.R.I.
• Nuclear Medicine – Cardiology 
  
Interventional Cardiology
• Department of Electrophysiology, Pacemakers and Defibrillators
• Haemodynamics Laboratory – Percutaneous valves

Cardiac Surgery
• Department of Cardiac Surgery
• Valvuloplasties
• Minimally Invasive Cardiac - Thoracic Surgery  

Στο πλαίσιο του Κέντρου Καρδιάς λειτουργούν: 
Τομέας Καρδιάς, Καρδιολογικές Kλινικές, 
Καρδιοχειρουργικές Κλινικές, Κέντρο Αναφοράς 
Βαλβιδοπάθειας Καρδιάς, Κλινική Αρρυθμιών-
Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης, Κλινική 
Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Καρδιάς – Θώρακος.
Το Κέντρο υποστηρίζεται από τη Πολυδύναμη Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και τα άριστα εξοπλισμένα 
Διαγνωστικά-Απεικονιστικά Εργαστήρια της Κλινικής.

Όλα τα επείγοντα καρδιολογικά περιστατικά καλύπτονται 
σε 24ωρη βάση από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ενώ 
στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο υπάρχει, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα, 
δυνατότητα πρωτογενούς αγγειοπλαστικής, δηλαδή άμεσης διάνοιξης 
της αποφραγμένης αρτηρίας, σε περίπτωση οξέος εμφράγματος.

In the Heart Center the following are functioning:
Heart Sector, Cardiological Departments, Cardiac Surgery 
Departments, Reference Center for Heart Valvulopathies, 
Pace-making, Department of Electrophysiology and Arrhythmia, 
Department of Minimally Invasive Cardiac – Thoracic Surgery.
The Heart Center is supported by the Polyvalent Intensive Care 
Unit (ICU) and by the perfectly equipped Diagnostic – Imaging 
Laboratories of the Department.
On a 24-hour basis, all the emergency cardiological cases are 
covered by the Department of Emergencies, whereas at the 
Haemodynamics Laboratory there is, any time and any day, the 
possibility for primary angioplasty, more precisely, for direct opening 
of the obstructed artery in case of acute myocardial infarction.
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 Στο Κέντρο Καρδιάς του Metropolitan General προσφέρεται η  πιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων  
από την πρόληψη και τη διάγνωση έως τη θεραπεία. In Metropolitan General Heart Center, the most modern and complete treatment  
is offered for cardiovascular diseases, from the stage of prevention and diagnosis to the treatment.

Το Κέντρο Καρδιάς είναι ένα από τα ελάχιστα 
κέντρα στην Ελλάδα όπου διενεργούνται 
πρωτοποριακές και υψηλής εξειδίκευσης επεμβάσεις:
• Καταλύσεις-ablation
• Rotablation
• Πλήρεις ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες
•  Διαδερμική τοποθέτηση αορτικής βαλβίδος (TAVI)  

με πρωτοποριακές τεχνικές νευροπροστασίας
• Ενδοστεφανιαία υπερηχητική λιθοτριψία
• Διαδερμικές βαλβιδοπλαστικές
•  Διαδερμική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας/ 

παραβαλβιδικής διαφυγής
•  Εμφυτεύσεις βηματοδοτών με πρωτοποριακή τεχνολογία  

χωρίς ηλεκτρόδια
• Βαλβιδοπλαστικές (χειρουργική επιδιόρθωση βαλβίδων)
•  Χειρουργείο David για την αντιμετώπιση του Συνδρόμου Μarfans (ανε-

πάρκεια της αορτικής βαλβίδος σε ανευρύσματα της αορτικής ρίζας)

The Heart Center is one of the few centers in Greece, where 
innovative and highly-specialized interventions are taking place:
• Ablation
• Rotablation
• Complete electrophysiological studies
•  Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)  

with innovative neuro-protection techniques
• Intracoronary ultrasound lithotripsy
• Percutaneous valvuloplasties
•  Percutaneous transcatheter closure of atrial septal  

defect / paravalvular leaks
•  Implantation of pace-makers using innovative technology  

without electrodes
• Valvuloplasties (surgical repair of valves)
• David Surgery for the treatment of Marfan’s Syndrome (aortic 
valve insufficiency in aneurysms of the aortic root)

Η καρδιά σου είναι μοναδική όπως κι εσύ. 
Εμπιστεύσου το Κέντρο Καρδιάς  του 
Μetropolitan General, ένα από τα ελάχιστα 
οργανωμένα Κέντρα της χώρας. 

Your heart is unique just like you.  
Trust the Heart Center of Metropolitan General, 
one of the few organized Centers in Greece.


