
Σύγχρονη και Ολοκληρωμένη 
φροντίδα

Στο Metropolitan General παρέχεται 

σύγχρονη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση 

των ορθοπαιδικών παθήσεων και τραυματι-

σμών, από το στάδιο της πρόληψης και 

της διάγνωσης έως τη θεραπεία και την 

αποκατάσταση. 

Το Ορθοπαιδικό Τμήμα συνεργάζεται με 

κορυφαίους ορθοπαιδικούς χειρουργούς 

και διαθέτει Εξωτερικό Ιατρείο και Ιατρείο 

Οστεοπόρωσης. Υποστηρίζεται από τα 

Απεικονιστικά Εργαστήρια, τα Επείγοντα 

Περιστατικά, το Ιατρείο Πόνου και το τμήμα 

Φυσικοθεραπείας της Κλινικής (πισίνα, 

Human Tecar, Ergon Technique, εργομέτρηση, 

πελματογράφος κ.ά.).

Modern and Complete Care

At Metropolitan General modern and 

complete care is offered for the treatment 

of orthopedic diseases and injuries, from 

the prevention and diagnosis stage to the 

treatment and rehabilitation. 

The Orthopedics Department cooperates  

with leading orthopedic surgeons and it has 

an Outpatient Clinic and an Osteoporosis 

Office. Ιt is supported by the Imaging 

Laboratories, the Emergency Department, 

the Pain Clinic and the Physiotherapy 

Department of the Clinic (swimming pool, 

Human Tecar, Ergon Technique, ergometry, 

plantograph etc.).

Αντιμετώπιση Αθλητικών 
Κακώσεων 

Το Metropolitan General 

συνεργάζεται με εξειδικευμένους 
ορθοπαιδικούς χειρουργούς-
αθλητιάτρους, που έχουν μεγάλη 

εμπειρία στην αντιμετώπιση 

των αθλητικών κακώσεων, την 

ορθοπαιδική τραυματολογία και 

την αθλητική αξιολόγηση. Γι΄ αυτό, 

πολλοί αθλητές και ομάδες, σε 

ερασιτεχνικό και επαγγελματικό 

επίπεδο, τους εμπιστεύονται.

Treatment of Sports Injuries

Μetropolitan General cooperates 

with orthopedic physicians 
specialized in sports injuries, 
orthopedic traumatology and 

sports assessment. That is why 

many athletes and teams, on an 

amateur and professional level, 

have confidence in them.
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Πρωτοπόρο στις εξελίξεις. 
Κοντά στον άνθρωπο.

The leader 
in developments.
Care for people.



Ο μεγάλος αριθμός των ορθοπαιδικών επεμβάσεων που πραγματοποιείται, τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας και οι πρωτοποριακές τεχνικές καθιστούν το Metropolitan General κέντρο αναφοράς διεθνώς. The great 
number of orthopedic operations which is performed, the high success rates and the pioneering techniques make Metropolitan General an international reference center.

Χειρουργικές Επεμβάσεις 

Πραγματοποιούνται όλες οι επεμβάσεις της 
ορθοπαιδικής χειρουργικής όπως:

• Αρθροσκοπήσεις γόνατος - ώμου - ισχίου - 
 ποδοκνημικής  
• Ολικές αρθροπλαστικές γόνατος - ώμου -  
 ισχίου
• Ολικές αρθροπλαστικές γόνατος με εξατο- 
 μικευμένους οδηγούς οστικής κοπής 
• Μονοδιαμερισματικές αρθροπλαστικές 
• Ανάστροφες αρθροπλαστικές ώμου
• Αναθεωρήσεις ολικών αρθροπλαστικών 
• Ενδοσκοπική μικροδισκεκτομή και  
 κυφοπλαστική 
• Ενδομυελικές ηλώσεις 
• Αντιμετώπιση του ορθοπαιδικού 
 τραύματος και oστεοσύνθεση καταγμάτων  
 με κλασικές και διαδερμικές τεχνικές
• Aντιμετώπιση όγκων οστών και  
 μαλακών μορίων
• Αντιμετώπιση χρόνιων οστικών λοιμώξεων 
• Επεμβάσεις με μικροχειρουργικές τεχνικές

Πρωτοποριακές Τεχνικές - Θεραπείες

Στο Metropolitan General εφαρμόζονται πρωτοποριακές 
χειρουργικές τεχνικές και θεραπείες όπως είναι οι τεχνικές 
Ελάχιστης Επεμβατικότητας (Minimally Invasive Surgery 
- M.I.S), οι προηγμένες αρθροσκοπικές τεχνικές, οι 
βιολογικές θεραπείες, οι «ρομποτικά»  υποβοηθούμενες 
ορθοπαιδικές επεμβάσεις με τη χρήση πλοηγών (navigator) 
ή ψηφιακών συστημάτων και  τα πρωτοκόλλα ταχείας 
αποκατάστασης (fast - track). 

Ενδεικτικά, εφαρμόζονται:

Innovative Techniques - Treatments

At Metropolitan General, innovative surgical techniques and 
treatments are applied, such as Minimally Invasive Surgery 
- M.I.S techniques, advanced arthroscopic techniques, 
biological treatments, robotically assisted orthopedic 
operations using navigators or digital systems and fast - 
track rehabilitation protocols. 

Indicatively, the following are performed: 

Surgical Operations

The whole range of orthopedic surgical operations is 
performed, such as:

• Αρθροπλαστική με τεχνικές 
 Ελάχιστης Επεμβατικότητας 
 όπως είναι η posterior MIS,  
 η AMIS, η ALMIS, η ALMIS  
 supine κ.ά. 
• Εξατομικευμένες αρθρο- 
 πλαστικές ισχίου (custom  
 made) 
• Αρθροπλαστική Ημερήσιας  
 Νοσηλείας με συστήματα  
 ψηφιακής πλοήγησης σε  
 συνδυασμό με πρωτόκολλα  
 fast - track
• Αναγεννητική και Επανο- 
 ρθωτική Oρθοπαιδική  

 Xειρουργική 
• Βιολογικές Θεραπείες με  
 εγχύσεις βλαστοκυττάρων,  
 αυξητικών παραγόντων  
 (P.R.P), χονδροκυττάρων
• Προηγμένη Αρθροσκοπική  
 Xειρουργική και  
 Xειρουργική Ώμου
• Ενδοσκοπική και Ελάχιστα  
 Επεμβατική Χειρουργική  
 Σπονδυλικής Στήλης (MISS)
• Ψηφιακή Υποβοήθηση  
 και Ορθοπαιδική  
 Χειρουργική Πλοήγηση

• Knee-shoulder-hip-ankle  
 arthroscopies
• Total hip, knee and shoulder  
 arthroplasties
• Total arthroplasties of the  
 knee, with individualized  
 bone cutting guides
• Unicameral arthroplasties
• Reverse shoulder  
 arthroplasties
• Revision of total arthroplasties
• Endoscopic microdiscecto- 
 my and kyphoplasty

• Intramedullary nailing 
• Management of orthopedic  
 injuries & fractures with  
 classic and transcutaneous  
 techniques
• Treatment of soft tissue 
 and bone tumors
• Treatment of chronic bone  
 infections
• Procedures using  
 microsurgical techniques

• Arthroplasty using Minimally Invasive  
 techniques such as posterior MIS, AMIS,  
 ALMIS, ALMIS supine etc 
• Custom-made hip arthroplasties 
• One-day Hospitalization Arthroplasty with  
 digital navigation in combination with fast- 
 track mobilization protocols 
• Regenerative and Reconstructive  
 Orthopedic Surgery 
• Biological Treatments with infusions of  
 stem cells, P.R.P, chondrocytes 
• Advanced Arthroscopic Surgery and  
 Shoulder Surgery  
• Spinal Endoscopic and Minimally 
 Invasive Surgery
• Computerized Assisted and Navigational  
 Orthopedic Surgery


