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μόναΔα ΠρόηγμΕνηΣ 
όφθαλμόλόγικηΣ 
μικρόΧΕιρόυργικηΣ

Η Οφθαλμολογική κλινική του Metropolitan είναι 
εξοπλισμένη με την πιο σύγχρονη τεχνολογία για 
την αντιμετώπιση των χειρουργικών οφθαλμολογικών 
περιστατικών. Το Metropolitan Hospital είναι το πρώτο 
μεγάλο νοσηλευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα που διαθέτει 
σύστημα Femtosecond laser, την τελευταία λέξη 
στη μικροχειρουργική του καταρράκτη 
και τις Διαθλαστικές επεμβάσεις.



τι είναι η Διαθλαστική μικροχειρουργική καταρράκτη;
Ο καταρράκτης είναι η θόλωση του φυσικού φακού του ματιού μας 
και αποτελεί τη συχνότερη πάθηση που χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση 
στην Οφθαλμολογία. Στην απλή επέμβαση καταρράκτη ο θολός φακός αφαιρείται 
και αντικαθίσταται από ένα τεχνητό ενδοφακό.
Στη Διαθλαστική Μικροχειρουργική καταρράκτη ο χειρουργός οφθαλμίατρος 
διορθώνει τα διαθλαστικά σφάλματα του ματιού (μυωπία, υπερμετρωπία, 
αστιγματισμός, πρεσβυωπία), ταυτόχρονα με την αφαίρεση του καταρράκτη 
σε μία επέμβαση, σε μια προσπάθεια μείωσης ή και εξάλειψης της εξάρτησης 
του ασθενή από τα γυαλιά η τους φακούς επαφής.

Πώς εφαρμόζεται η Διαθλαστική μικροχειρουργική καταρράκτη;
Η Μονάδα Προηγμένης Οφθαλμολογικής Χειρουργικής του Metropolitan διαθέτει 
το πρώτο Verion Image Guided System στην Ελλάδα για το σχεδιασμό 
και τη διενέργεια διαθλαστικής χειρουργικής σε άτομα με καταρράκτη. 
Τα δεδομένα που συλλέγονται από το Verion Image Guided System 
μεταφέρονται στο LenSx Femtosecond Laser, το πρώτο που λειτουργεί 
σε μεγάλο νοσηλευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με το οποίο ο χειρουργός 
πραγματοποιεί τις πρώτες φάσεις της επέμβασης. Τα τελικά στάδια της 
επέμβασης γίνονται με τα πιο σύγχρονα συστήματα φακοθρυψίας στον κόσμο, 
το Alcon Centurion ή το Bausch & Lomb Stellaris PC που διαθέτει το 
θεραπευτήριό μας. Χρησιμοποιούνται επίσης οι καλύτερες εταιρείες premium 
ενδοφακών για τη διόρθωση των διαθλαστικών σφαλμάτων.

ΔιαθλαΣτικη 
μικρόΧΕιρόυργικη 
καταρρακτη

Η Διαθλαστική 
Μικροχειρουργική 
Καταρράκτη απαιτεί 
υψηλή τεχνολογία για τη 
διάγνωση και θεραπεία, 
άριστη ποιότητα 
ενδοφακών και 
αναλωσιμων υλικών 
καθώς και χειρουργική 
δεξιοτεχνία.



τι είναι τα Διαθλαστικά 
Σφάλματα;
Τα διαθλαστικά σφάλματα  
(διαθλαστικές ανωμαλίες) είναι 
καταστάσεις, κατά τις οποίες 
η οπτική οξύτητα ενός οφθαλμού 
δεν είναι φυσιολογική χωρίς 
τη χρήση βοηθημάτων όπως 
τα γυαλιά ή οι φακοί επαφής. 
Οι διαθλαστικές ανωμαλίες 
οφείλονται σε ατέλειες του οπτικού 
συστήματος του οφθαλμού και 
συχνά έχουν σχέση με το μέγεθος 
του. Οι διαθλαστικές ανωμαλίες 
είναι: η μυωπία, η υπερμετρωπία, 
ο αστιγματισμός και η πρεσβυωπία 
και διορθώνονται με γυαλιά, 
φακούς επαφής και διαθλαστικές 
επεμβάσεις με laser ή με ένθεση 
ειδικών ενδοφακών και ενθεμάτων.

ΔιαθλαΣτικη 
ΧΕιρόυργικη 
μΕ η ΧΩριΣ 
LASER

Πώς εφαρμόζεται η Διαθλαστική Χειρουργική;
Η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου για την διόρθωση των διαθλαστικών 
ανωμαλιών εξαρτάται από τον τύπο και το μέγεθος του διαθλαστικού σφάλματος, 
το πάχος και την κατάσταση του κερατοειδούς χιτώνα, και από τον τρόπο ζωής 
και τις ανάγκες του ατόμου. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η διόρθωση 
γίνεται στην επιφάνεια του ματιού με Excimer Laser. Σε περιπτώσεις, όπου 
απαιτείται, χρησιμοποιείται και το FemtoSecond Laser για τη δημιουργία 
κερατικών κρημνών. Το Metropolitan Hospital διαθέτει την υπερσύγχρονη μονάδα 
Alcon Wavelight Ex500 Excimer Laser, η οποία διορθώνει κάθε μία διοπτρία 
μυωπίας σε 1,4 δευτερόλεπτα!  Εάν ένα μάτι δεν ενδείκνυται για επέμβαση 
με Laser, πχ. λόγω πολύ υψηλής μυωπίας, μπορεί να χειρουργηθεί με ένθεση 
διαθλαστικού ενδοφακού ή ενδοκερατικού ενθέματος. Όλες αυτές 
οι λεπτομέρειες μελετώνται κατά τη διάρκεια του προεγχειρητικού ελέγχου.



η ΔιόρθΩΣη 
τηΣ ΠρΕΣβυΩΠιαΣ

Η διόρθωση της πρεσβυωπίας αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο 
της διαθλαστικής χειρουργικής. Η πρεσβυωπία είναι η αδυναμία 
του οφθαλμού στην κοντινή όραση, η οποία συνήθως εμφανίζεται 
στη μέση ηλικία. ανάλογα με το βαθμό, την κατάσταση του ματιού και 
την ηλικία του ατόμου η πρεσβυωπία αντιμετωπίζεται με laser ή ένθεση 
ενδοφακών ή ενθεμάτων. Η αντιμετώπιση του κάθε περιστατικού 
στη διαθλαστική χειρουργική είναι εντελώς εξατομικευμένη.



Η Οφθαλμολογική κλινική του Metropolitan είναι μια από τις πρώτες 
κλινικές της Ελλάδας που έχει λάβει άδεια Μεταμοσχευτικού κέντρου 
από το Υπουργείο Υγείας και Τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. 
Διενεργούνται μεταμοσχεύσεις όλων των τύπων, ολικές ή τμηματικές, 
κερατοειδούς, σκληρού και αμνιακής μεμβράνης. Τα μοσχεύματα 
προέρχονται από τις μεγαλύτερες τράπεζες οφθαλμών των Η.Π.α. 
και της Ευρώπης χωρίς μεγάλα διαστήματα αναμονής.

μΕταμόΣΧΕυΣΕιΣ 
κΕρατόΕιΔόυΣ



Το γλαύκωμα είναι μια σχετικά συχνή πάθηση του οφθαλμού, η οποία 
προκαλείται κυρίως από αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση. Η υψηλή 
ενδοφθάλμια πίεση καταστρέφει προοδευτικά το οπτικό νεύρο. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις εκτός από την αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση, 
το γλαύκωμα σχετίζεται και με την κακή αιμάτωση του οπτικού νεύρου. 
Το γλαύκωμα, ή ορθότερα τα γλαυκώματα, διότι πρόκειται για πολλούς 
τύπους με διαφορετική αιτιολογία, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, οδηγούν 
σε τύφλωση. Η συχνότητα του γλαυκώματος στο γενικό πληθυσμό, ανέρχεται 
στο 1-2%. Σε άτομα δε, ηλικίας άνω των σαράντα ετών, η πάθηση αυτή είναι 
συχνότερη και απαντάται σε ποσοστό 2-4%. Δυστυχώς, πολλοί από αυτούς 
δε γνωρίζουν το πρόβλημα τους, αν δεν έχουν επισκεφθεί οφθαλμίατρο.

Πως αντιμετωπίζεται το γλαύκωμα ;
Το γλαύκωμα αντιμετωπίζεται με αντιγλαυκωματικά κολλύρια, με laser 
και με χειρουργικές επεμβάσεις. Οι επεμβάσεις γλαυκώματος αποσκοπούν 
στη ρύθμιση της πιέσεως με τη διάνοιξη νέων οδών παροχέτευσης 
του υδατοειδούς υγρού. Οι επεμβάσεις αυτές μπορούν να συνδυαστούν 
με την αφαίρεση του καταρράκτη, αν ο ασθενής έχει και καταρράκτη. 
Στις σύγχρονες επεμβάσεις γλαυκώματος συγκαταλέγονται και οι ενθέσεις 
βαλβίδων και άλλων μικροσυσκευών, με τις οποίες ρυθμίζεται η πίεση 
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Οι τεχνικές MIGS (Minimally Invasive 
Glaucoma Surgery) που εφαρμόζονται στο Metropolitan, αποτελούν 
την τελευταία εξέλιξη στις επεμβάσεις γλαυκώματος.

ΔιαγνΩΣη και ΧΕιρόυργικη 
αντιμΕτΩΠιΣη γλαυκΩματόΣ



Η τεχνητή ίριδα αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στα 
οφθαλμικά ένθετα και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου η φυσική ίριδα έχει 
τραυματιστεί η δεν έχει σχηματιστεί ποτέ (συγγενής ανιριδία). Έχει διπλό σημαντικό 
ρόλο: αισθητική, αλλά και λειτουργική αποκατάσταση, προσφέροντας καλύτερη 
ποιότητα οράσεως και αποκαθιστώντας την εμφάνιση του ματιού. η μονάδα 
Προηγμένης όφθαλμολογικής Χειρουργικής του Metropolitan είναι από τις 
λίγες κλινικές της κόσμου στις όποιες χρησιμοποιείται τεχνητή ίριδα. H ίριδα 
παρασκευάζεται στη Γερμανία και είναι πανομοιότυπη της ίριδας του άλλου ματιού.

ΕνθΕΣη τΕΧνητηΣ ιριΔαΣ

μΕτατραυματικη ΧΕιρόυργικη  
αΠόκαταΣταΣη όφθαλμόυ
Οι χειρουργοί οφθαλμίατροι της Μονάδας Προηγμένης Οφθαλμολογικής 
Μικροχειρουργικής έχουν μεγάλη εμπειρία στην περίθαλψη και αποκατάσταση 
προσθίου και οπισθίου ημιμορίου του οφθαλμού μετά από τραύμα 
ή σοβαρή φλεγμονή. τον Δεκέμβριο του 2012 η χειρουργική ομάδα του 
Metropolitan πραγματοποίησε, για πρώτη φορά στον κόσμο, με επιτυχία 
μια πολύπλοκη τετραπλή επέμβαση αποκατάστασης οράσεως σε νεαρή 
γυναίκα η οποία είχε τυφλωθεί στον αριστερό οφθαλμό μετά από μόλυνση από 
ακανθαμοιβάδα και έρπητα ζωστήρα. Οι μολύνσεις αυτές της είχαν προκαλέσει 
θόλωση κερατοειδούς, γλαύκωμα, καταρράκτη και καταστροφή της ίριδας. 
Στην τετράωρη επέμβαση αποκατάστασης έγινε μεταμόσχευση κερατοειδούς, 
επέμβαση καταρράκτη, ένθεση ενδοφακού, τοποθέτηση αντιγλαυκωματικής 
βαλβίδας και ένθεση τεχνητής ίριδας.



Η Μονάδα Προηγμένης Οφθαλμολογικής 
Μικροχειρουργικής διαθέτει ένα 
από τα κορυφαία μηχανήματα υαλοειδεκτομής 
στον κόσμο, το Bausch & Lomb Stellaris PC 
για την αντιμετώπιση χειρουργικών περιστατικών 
του οπισθίου ημιμορίου του οφθαλμού, όπως 
η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, η οπή ωχράς, 
η επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη, 
η παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια κ.α. 
Η απεικόνιση του βυθού γίνεται με το νεότερο 
σύστημα ΒιΟΜ. 
Η μονάδα διαθέτει επίσης το ενδοσκοπικό laser 
για φωτοπηξία κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

ΧΕιρόυργικη υαλόΕιΔόυΣ 
– αμφιβληΣτρόΕιΔόυΣ



Στο τμήμα Οφθαλμοπλαστικής Χειρουργικής και αποκατάστασης 
Βλεφάρων-κόγχου αντιμετωπίζονται τα περιστατικά που σχετίζονται με 
παθήσεις του κόγχου, των βλεφάρων και της δακρυϊκής συσκευής και 
αφορούν λειτουργικές και αισθητικές επανορθώσεις όπως τους όγκους 
βλεφάρων και κόγχου, φλεγμονές δακρυϊκής συσκευής, εξόφθαλμο, πτώση 
βλεφάρου, βλεφαρόσπασμο κ.α.

όφθαλμόΠλαΣτικη 
ΧΕιρόυργικη 
και αΠόκαταΣταΣη 
βλΕφαρΩν - κόγΧόυ

Στο τμήμα στραβισμού και παιδοοφθαλμολογίας εξετάζονται 
και αντιμετωπίζονται παιδιά με στραβισμό ή άλλα οφθαλμολογικά 
προβλήματα της παιδικής ηλικίας, όπως η αμβλυωπία. 
Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της αμβλυωπίας σε μικρή 
ηλικία είναι σημαντική για τη φυσιολογική εξέλιξη της οράσεως 
στους μικρούς ασθενείς.

τμημα ΣτραβιΣμόυ 
και ΠαιΔόόφθαλμόλόγιαΣ



Η Μονάδα Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής πλαισιώνεται από 
ένα πλήρες διαγνωστικό τμήμα που αφορά όλες
τις υποειδικότητες της Οφθαλμολογίας.
Ο εξοπλισμός αποτελείται από υπερσύγχρονα μηχανήματα διάγνωσης και 
απεικόνισης προσθίου και οπισθίου ημιμορίου. Μερικά από αυτά είναι: Οπτική 
Βιομετρία HS Lenstar900, OCT Optovue, Ενδοθηλιοσκόπιο Nidek, Ψηφιακή 
αγγειογραφία Heidelberg Retina Angiography, Τοπογραφία κερατοειδούς 
Topolyzer II και Analyzer II, αυτόματο περιμετρο Octopus, Υπερηχοι Quantel 
Medical, Τονόμετρο nidek κ.α.

Διευθυντής: Παντελής α. Παπαδόπουλος 
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Επ. καθηγητής Οφθαλμόλογίας SMU

μόναΔα ΠρόηγμΕνηΣ 
όφθαλμόλόγικηΣ 
μικρόΧΕιρόυργικηΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΞΌΠΛΙΣΜΟΣ



 

Στην κλινική μας λειτουργεί τμήμα Οφθαλμολογικού 
Check-up, το οποίο εξυπηρετεί καθημερινά ένα μεγάλο 
αριθμό ασθενών με προγραμματισμένα ραντεβού. 
Η κλινική εφημερεύει (On call) 24 ώρες 
το εικοσιτετράωρο για επείγοντα περιστατικά

ΠρότυΠη 
όφθαλμόλόγικη κλινικη
Το Metropolitan Hospital έχει αναπτύξει μια πλήρως εξοπλισμένη 
οφθαλμολογική κλινική, οργανωμένη με βάση τα πρότυπα οφθαλμολογικών 
κέντρων του εξωτερικού. Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι χειρουργοί καθώς και 
το προσωπικό, βρίσκονται στη διάθεση των ασθενών για κάθε ιατρική υπηρεσία 
ακόμα και για ψυχολογική υποστήριξη.

Η κλινική διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας με υπερσύγχρονα 
μηχανήματα και συστήματα που εξασφαλίζουν τη σωστή διάγνωση και δίνουν 
τη δυνατότητα για την παροχή της καλύτερης και πιο αποτελεσματικής 
θεραπευτικής αγωγής. Τα χειρουργεία είναι πλήρως εξοπλισμένα για την 
αντιμετώπιση όλων των περιστατικών προγραμματισμένης ή επείγουσας 
χειρουργικής επέμβασης από έμπειρους χειρουργούς και προσφέρουν άριστη 
τεχνική και νοσηλευτική υποστήριξη.

ΒΡαΒΕΥΜΕΝΟ ωΣ ΠΡωΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛαΔα 
ΜΕ EXCELLENCE IN MEDICAL TOURISM

Αγγειοχειρουργικό
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Αλλεργιολογικό
Γαστρεντερολογικό
Γενικής Xειρουργικής
Γυναικολογικό
Διαβήτη - Παχυσαρκίας - Μεταβολισμού
Ενδοκρινολογικό
Ηπατολογικό
Θωρακοχειρουργικό
Ιατρείο Πόνου
Καρδιολογικό
Kαρδιοχειρουργικό
Κέντρο Μαστού
Χειρουργικής Κεφαλής καιΤραχήλου
Κλινικής Μνήμης
Νευρολογικό
Νευροχειρουργικό
Νευροψυχολογίας
Ογκολογικό 
Ορθοπαιδικό
Ουρολογικό
Οφθαλμολογική Κλινική
• Διαθλαστική Χειρουργική
• Προηγμένη Μικροχειρουργική Οφθαλμών
Παθολογικό
Παιδιατρικό
Περιοδοντολογίας και Εμφυτευμάτων
Πνευμονολογικό

Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής
Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Ιατρική Φυσική
Φυσικοθεραπείας
Ωτορινολαρυγγολογικό 

ΔιαγνΩΣτικα 
και ΕΠΕμβατικα τμηματα
Ακτινολογικό
Eπεμβατική Aκτινολογία
PET/CT
Αξονικός Τομογράφος
Eπεμβατική Eνδοσκόπηση
Eπεμβατική Nευροακτινολογία
Kεντρικά Eργαστήρια
Καρδιολογικό Εργαστήριο
Mαγνητικός Tομογράφος 
Διαγνωστική Νευροακτινολογία
Mαστογραφία
Mονάδα Oστεοπόρωσης
Ιατρείο Επεμβατικής Αντιμετώπισης Νόσου Πάρκινσον
Πυρηνική Iατρική
Ρομποτική Χειρουργική
Ρομποτική Ορθοπαιδική
Νευροφυσιολογίας
Υπερβαρική Ιατρική
Yπερηχογραφία - Ειδικές Μονάδες:
• ΜΕΘ     • ΜΑΦ     • Καρδιολογική ΜΕΘ
Εξωτερικά Ιατρεία
Επείγοντα

ιατρικα τμηματα
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