
Διεθνής διάκριση από τον SRC 
To Μetropolitan General έχει διακριθεί επίσημα ως 
πιστοποιημένο Κέντρο Αριστείας στη χειρουργική 
αντιμετώπιση ασθενών με κήλη του κοιλιακού τοιχώματος 
(Center of Excellence in Hernia Surgery) από τον μεγαλύτερο 
διεθνή φορέα χειρουργικών πιστοποιήσεων Surgical Review 
Corporation (SRC). Πρόκειται για μία ανώτατη διάκριση, 
σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, στην παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας την οποία έχουν λάβει 
ελάχιστα νοσοκομεία παγκοσμίως.

Σχετικά με το Surgical Review Corporation (SRC)
Ο SRC ιδρύθηκε το 2003 και είναι ένας διεθνώς 
αναγνωρισμένος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός  
για την ασφάλεια των ασθενών με σκοπό την αναγνώριση 
και βελτίωση της χειρουργικής φροντίδας. Ο SRC πιστοποιεί 
κορυφαία νοσοκομεία, χειρουργούς και επαγγελματίες  
υγείας που πληρούν τα αναγνωρισμένα πρότυπά του.  
Κάθε πιστοποίηση φέρει τη σφραγίδα του οργανισμού  
και συμβολίζει την αριστεία.

Global distinction by SRC
Metropolitan General has been officially distinguished  
as a Center of Excellence in the surgical treatment of patients 
suffering from abdominal wall hernias (“Center of Excellence 
in Hernia Surgery”) by the greatest global organization in 
surgical certification, the Surgical Review Corporation (SRC). 
This is a premium distinction, granted for the attainment 
of the highest international standards in the rendering of 
specialized healthcare services, a privilege enjoyed by only  
a few exclusive hospitals worldwide.

The Surgical Review Corporation (SRC)
Founded in 2003, SRC has been ever since an internationally 
recognized, non-profit organization focusing on patient safety 
with recognition and improvement of surgical medical care as 
its primary goals. SRC certifies leading hospitals, surgeons a 
nd healthcare professionals in the fulfillment of its recognized 
standards. All certifications bear the stamp of the Coproration 
and it is the hallmark of excellence.
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Πρωτοπόρο στις εξελίξεις.
Κοντά στον άνθρωπο.

The leader
in developments.
Care for people.

Μέλος του

ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΗΛΩΝ 
ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

CENTER OF EXCELLENCE IN 
ABDOMINAL HERNIA SURGERY
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 Η πιστοποιήση «Center of excellence» αποτελεί μία ανώτατη διάκριση, την οποία έχουν λάβει ελάχιστα νοσοκομεία παγκοσμίως.  
The "Center of excellence" certification is a supreme distinction, which has been received by very few hospitals worldwide. 

Η πιστοποίηση ως Κέντρο Αριστείας στη χειρουργική 
αντιμετώπιση ασθενών με κήλη του κοιλιακού τοιχώματος 

αναδεικνύει τη δέσμευση της Κλινικής, των συνεργαζόμενων 
ιατρών, αλλά και του Hellenic Healthcare Group, στη συνεχή  

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με την 
καλύτερη δυνατή φροντίδα για τον ασθενή.

The certification as a Center of Excellence in abdominal 
hernia surgery highlights the commitment of the Clinic, the 

collaborating physicians, and the Hellenic Healthcare Group, in 
the continuous improvement of the provided health services 

with the best possible care for the patient.
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HERNIA SURGERY
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Τι προϋποθέτει ένα  
«Κέντρο Αριστείας»;

Το Metropolitan General έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση 
Center of Excellence μετά από αυστηρή αξιολόγηση  
μιας σειράς παραμέτρων όπως είναι:
•  ο υψηλός βαθμός επιτυχίας και ασφάλειας  

των επεμβάσεων αποκατάστασης κηλών  
του κοιλιακού τοιχώματος

•  η χρήση υπερσύγχρονου  
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

•  η αυστηρή εφαρμογή πολιτικής  
και πρωτοκόλλων ποιότητας

•  η εμπειρία και κατάρτιση των χειρουργών
•  η άριστη εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού
Η ανώτατη αυτή διάκριση πιστοποιεί την υψηλή ποιότητα 
και την αποτελεσματικότητα σε όλα τα στάδια της 
χειρουργικής αντιμετώπισης του ασθενούς: από την 
αρχική συμβουλευτική, τη διάγνωση, τη χειρουργική 
επέμβαση από τον πιστοποιημένο χειρουργό, τη 
νοσηλεία αλλά και την μετεγχειρητική πορεία, καθώς και 
την παρακολούθηση (follow up) του ασθενούς.

What does a “Center  
of Excellence” require?

Metropolitan General was granted this international 
certification as a Center of Excellence after an exhaustive 
evaluation of a series of parameters, such as:
•  Our high degree of success and safety in operations for 

abdominal wall hernia repair.
•  Our use of state-of-the-art medical-technological 

equipment.
•  Our solid application of quality policies and protocols.
•  The experience and the training of our surgeons.
•  The excellent training of our nursing staff.
This supreme distinction certifies the high quality and 
effectiveness in all stages of surgical treatment provided 
to all our patients: starting from the initial counseling 
session, diagnosis, surgical operation by a certified 
surgeon, hospitalization and postsurgical recovery, 
including all follow-up examinations to our patients.

Διεθνώς πιστοποιημένη  
ιατρική εξειδίκευση

H ανάδειξη του Metropolitan General   
ως Κέντρο Αριστείας διασφαλίζει:
•  την εκτενή χειρουργική εμπειρία καθώς προϋπόθεση 

της πιστοποίησης είναι η διενέργεια ενός σημαντικά 
μεγάλου αριθμού επεμβάσεων κηλών του κοιλιακού 
τοιχώματος ανά έτος

•  τη συνεργασία του με πιστοποιημένους χειρουργούς 
ως Surgeon of Excellence και Master Surgeon in 
Hernia Surgery, δηλαδή κορυφαίους χειρουργούς 
όσον αφορά την εμπειρία, την τεχνική κατάρτιση 
και τα εξαιρετικά αποτελέσματα στις χειρουργικές 
επεμβάσεις κήλης του κοιλιακού τοιχώματος

•  την αυστηρή τήρηση όλων των ελεγχόμενων 
διαδικασιών που καθορίζονται από τον SRC  
ως απαιτούμενες για τη συμμετοχή (ασφάλεια, 
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα)

•  τη συνεχή αξιολόγηση του προσωπικού και  
των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα χειρουργών

Ιnternationally certified  
medical specialization

The distinction of Metropolitan General as a Center  
of Excellence guarantees:
•  Extensive surgical experience since the carrying out 

of a great number of abdominal wall hernia operations 
each year is a precondition for this kind of supreme 
certification.

•  Metropolitan General’s cooperation with accredited 
surgeons as Surgeons of Excellence and Master 
Surgeons in Hernia Surgery, therefore,  
with top surgeons in terms of experience, technical  
and clinical expertise and our exceptional outcomes  
in abdominal wall hernia surgery.

•  Unwavering adherence to all monitored procedures 
set by SRC as mandatory for participation (safety, 
effectiveness and efficiency).

•  On-going evaluation of our surgical program  
personnel and associates.

Οι τίτλοι «Master Surgeon» και «Surgeon of Excellence» 
πιστοποιούν την άριστη εξειδίκευση και εμπειρία  

των χειρουργών του Κέντρου.

“Master Surgeon” and “Surgeon of Excellence” 
accreditations certify the excellent specialization  

and experience of the surgeons of the Center.  


