Τµήµατα
• Γλαυκώματος
• Καταρράκτη
• Βυθού: Αμφιβλησμοειδούς - Χοροειδούς-Υαλοειδούς
• Lasers: Argon – YAG– Diode- SLT- P D T
• Κερατοειδούς Χιτώνος
• Κινητικών Διαταραχών: Στραβισμού
• Διαθλαστικής Χειρουργικής
• Πλαστικής Χειρουργικής

Clinics
• Glaucoma
• Cataract
• Optical fundus: Retina - Choroid – Vitreous
• Lasers: Argon – YAG – Diode - SLT- P D T
• Cornea
• Ocular motor disorders: Strabismus
• Refractive Surgery
• Plastic Surgery

Eργαστήρια
• Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής - OCT
• Ψηφιακής Αγγειογραφίας
Φλουοροσεϊνης και Ινδοκυανίνης
• Α, Β, UBM Υπερηχογραφίας
• Τοπογραφίας Κερατοειδούς
• Παχυμετρίας-Βιομετρίας
• Πυκνότητας Ενδοθηλίου
• Οπτικών Πεδίων
• Ηλεκτροφυσιολογίας E.R.G – E.Ο.G- V.E.R

Μέλος του

Πρωτοπόρο στις εξελίξεις.
Κοντά στον άνθρωπο.

O εξοπλισμός ψηφιακής αγγειογραφίας
τελευταίας γενιάς, το O.C.T – Αngio, βοηθάει
σημαντικά στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση
των παθήσεων της ωχράς κηλίδας και γενικά των
παθήσεων του βυθού, παρέχοντας εικόνες υψηλής
ανάλυσης και μεγάλης διαγνωστικής ακρίβειας.
Επιπλέον, με τη λεπτομερή καταγραφή των
γλαυκωματικών αλλοιώσεων συμβάλει στη σωστή
αντιμετώπιση της νόσου, στον κατάλληλο χρόνο.

The leader in developments.
Care for people.

Ειδικές Κλινικές
• Παθήσεων Ωχράς Κηλίδας
• Διαβητικής Αμφιβληστροειδοπάθειας
• Θυρεοειδικής Οφθαλμοπάθειας
• Μεταμοσχεύσεων Οφθαλμικών Ιστών
• Νευρο-οφθαλμολογίας
• Δακρυϊκής συσκευής
• Ογκολογίας Βολβού και Κόγχου

Special Clinics
• Macula Disorders
• Diabetic Retinopathy
• Thyroid-associated Orbitopathy
• Eye tissue Transplantations
• Neuro-ophthalmology
• Lacrimal apparatus
• Eye and Orbital Oncology

Laboratories

Τηλ. για ραντεβού: 210 6502921
For appointments, call: +30 210 6502921
Επείγοντα περιστατικά καλύπτονται σε 24ωρη βάση
Emergencies are covered on a 24-hour basis

Λεωφ. Μεσογείων 264, Χολαργός Αττικής,
Τ.Κ. 155 62, Τηλ.: 210 650 2000

264 Mesogion Av., P.C. 155 62 Holargos,
Attica, Tel: +30 210 650 2000

www.metropolitan-general.gr
info@metropolitan-hospital.gr
MetropolitanGeneral

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΉ
ΚΛΙΝΙΚΉ
DEPARTMENT OF
OPHTHALMOLOGY

• Optical Coherence Tomography (retina scan)
• Digital Angiography (fluorescein
& indocyanine assisted)
• A, B, UBM Scan Ophthalmic Ultrasounds
• Corneal Topography
• Pachymetry & Biometry
• Endothelial Cell Density
• Visual Field Test
• Electrophysiology Ε.Ο.G, E.R.G., V.E.R.
The latest digital angiography equipment, O.C.T
- Angio, helps significantly in the diagnosis and
treatment of macular degeneration and diseases
of ocular fundus in general, providing high
resolution images and high diagnostic accuracy. In
addition, together with the detailed recording of
glaucomatous lesions, it contributes to the correct
treatment of the disease, at the appropriate time.

Ολοκληρωμένη Φροντίδα
Η Oφθαλμολογική Κλινική του Μetropolitan General καλύπτει
όλο το φάσμα των παθήσεων του οπτικού συστήματος μέσω
των επί μέρους Τμημάτων, Εργαστηρίων και Ειδικών Κλινικών
της. Στελεχώνεται από καταξιωμένους ιατρούς με πολυετή
υπηρεσία τόσο σε μεγάλα νοσοκομεία της Ελλάδας όσο
και σε διεθνούς φήμης κέντρα του εξωτερικού.
Δυσεπίλυτα προβλήματα και σπάνια περιστατικά αποτελούν
αντικείμενο μελέτης ειδικού Επιστημονικού Συμβουλίου,
που απαρτίζεται από καθηγητές οφθαλμολογίας
και το διευθυντή της Κλινικής.

Total Care

OCT-Angio

Laser Γλαυκώματος (SLT)

The Department of Ophthalmology at Metropolitan General
covers the whole range of diseases of the visual system
through its separate Departments, Laboratories and Special
Clinics. It’s staffed by renowned doctors with long experience
in major hospitals in Greece and in internationally
renowned centers.
Challenging problems and rare cases are referred to special
Scientific Board which includes professors of ophthalmology
and the director of the department.

Καινοτόμες Υπηρεσίες με Τεχνολογία Αιχμής
Το Μetropolitan General διαθέτει Lasers τελευταίας τεχνολογίας
για τις πιο σύγχρονες θεραπείες με ελάχιστη παρέμβαση,
ανώδυνες, αποτελεσματικές και διάρκειας λίγων λεπτών:
• το Diode Laser, το μοναδικό laser με την πρωτοποριακή
τεχνολογία Μicropulse (μικροπαλμών), που δεν καταστρέφει
τον ιστό για τη θεραπεία του γλαυκώματος και την αντιμετώπιση
πυκνώσεων και ιζημάτων (μυοψιών) με παρέμβαση στην
υαλοειδική κοιλότητα
• Laser ΥAG για την πραγματοποίηση επεμβάσεων στον οφθαλμό
όπως καψουλοτομή, ιριδοτομή, βιτριόλυση
• SLT Laser για τη θεραπεία του γλαυκώματος, καταργώντας την
ανάγκη αντιγλαυκωματικής αγωγής ή μειώνοντας σημαντικά τη
δοσολογία της

Χειρουργικός Τομέας
Στα χειρουργεία διενεργούνται με τον πλέον σύγχρονο τρόπο
όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις που αφορούν τον οφθαλμό
και τον οφθαλμικό κόγχο. Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός
τεχνολογίας αιχμής περιλαμβάνει το Constellation LXT και
το τελευταίο μοντέλο Stellaris PC NG για εξειδικευμένες
επεμβάσεις αμφιβληστροειδούς-υαλοειδούς, καταρράκτη
και γλαυκώματος, με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο τελευταίας
τεχνολογίας με αυτοματοποιημένες λειτουργίες.
Surgical Division
In Metropolitan General operating rooms, all surgeries
related to the eye and the eye socket are performed in the
most modern way. The medical equipment includes the
Constallation LXT and the latest Stellaris PC NG model for
specialized operations using electronic microscope with
automated functions.

Μικροσκόπιο Ενδοθηλιακών Κυττάρων

Στοχευμένη
εφαρμογή δέσμης
laser για την
αντιμετώπιση
παθήσεων
υαλοειδούς

Innovative Services with State-of-the-Art Technology
Metropolitan General has state-of-the-art Lasers for the
most modern, painless and effective treatments with minimal
intervention, lasting a few minutes.
• Diode Laser, the only laser with the innovative Micropulse
technology, which does not destroy the tissue for the
treatment of glaucoma and the treatment of condensations and
deposits (floaters) with interventions in the vitreous cavity.
• YAG Laser for eye surgeries such as capsulotomy,
iridotomy, vitreolysis

Η πλέον σύγχρονη Οφθαλμολογική Κλινική για κάθε πάθηση του οφθαλμού. The most Modern Ophthalmology Clinic for all ophthalmological disorders.

Μηχάνημα Τοπογραφίας Κερατοειδούς

• SLT Laser for the treatment of glaucoma, eliminating the need
for anti-glaucoma treatment or significantly reducing its dosage.

Είναι ένα από τα ελάχιστα κέντρα στην Ελλάδα με
υψηλή εξειδίκευση στην αντιμετώπιση της διαβητικής
αμφιβληστροειδοπάθειας, της θυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας
καθώς και των παθήσεων της οπτικής οδού και του
οφθαλμικού κόγχου.
It is one of the few centers in Greece with high specialization
in the treatment of diabetic retinopathy, thyroid ophthalmopathy
as well as diseases of the optic tract and orbit.

Diode Laser
με πρωτοποριακή
τεχνολογία
μικροπαλμών που
δεν καταστρέφει
τον ιστό

