
Διαγνωστικα  
& ΕπΕμβατικα τμήματα

• 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

PET|CT
ΚλινιΚή 

ΟγΚΟλΟγια

Mια υψηλής τεχνολογίας απεικονιστική 
μέθοδος που συνδυάζει την Τομογραφία 

Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET) 
και την Αξονική Τομογραφία (CT). 
Επιφέρει θεαματικές μεταβολές 

στη διαχείριση των ασθενών με καρκίνο

Καθημερινά 8:30 - 16:00

Η PET|CT
λειτουργεί κατόπιν  
ραντεβού στο τηλέφωνο

210 4809154

www.metropolitan-hospital.gr

Eθνάρχου Μακαρίου 9 
& Ελ. Βενιζέλου 1 

185 47 νέο Φάληρο

ιατρικα τμήματα

• Αγγειοχειρουργικό
•  Ακτινοθεραπευτικής 

Ογκολογίας
• Αλλεργιολογικό
• Γαστρεντερολογικό
• Γενικής Xειρουργικής
• Γυναικολογικό
•   Διαβήτη - Παχυσαρκίας 
   - Μεταβολισμού
• Ενδοκρινολογικό
• Ηπατολογικό
• Θωρακοχειρουργικό
• Ιατρείο Πόνου
• Καρδιολογικό
• Kαρδιοχειρουργικό
• Κέντρο Μαστού
•  Χειρουργικής Κεφαλής 
   & Τραχήλου
• Κλινικής Μνήμης
• Νευρολογικό
• Νευροχειρουργικό
• Νευροψυχολογίας
• Ογκολογικό 
• Ορθοπαιδικό
• Ουρολογικό
• Οφθαλμολογική Κλινική
- Διαθλαστική Χειρουργική
- Προηγμένη Μικροχειρουργική  
   Οφθαλμών
• Παθολογικό
• Παιδιατρικό
•  Περιοδοντολογίας 
  & Εμφυτευμάτων
• Πνευμονολογικό
•  Πλαστικής 
  & Επανορθωτικής
  Χειρουργικής
•  Στοματικής     
  & Γναθοπροσωπικής
  Χειρουργικής
• Ιατρική Φυσική
• Φυσικοθεραπείας
• Ωτορινολαρυγγολογικό

ποιΕσ Ειναι οι ΕφαρμογΕσ τήσ PET/CT;

• Χαρτογράφηση της έκτασης της νόσου (Σταδιοποίηση)

• Έλεγχος της ανταπόκρισης στην θεραπεία

• Έγκαιρη ανίχνευση της υποτροπής 
(Επανασταδιοποίηση)

• σχεδιασμός ακτινοθεραπείας

• παρακολούθηση της πορείας νόσου

• ανίχνευση της νόσου σε περίπτωση αυξημένων 
καρκινικών δεικτών

• καθοδήγηση βιοψίας

Όλα τα παραπάνω ισχύουν για την πλειοψηφία 
των καρκίνων όπως: πνεύμονα, Hodgkin και Non-
Hodgkin λεμφωμάτων, μαστού, οισοφάγου-στομάχου, 
μελανωμάτων, παχέος εντέρου, κεφαλής-τραχήλου, 
γυναικολογικών καρκίνων, σαρκωμάτων, καρκίνων 
αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας, σεμινωμάτων. 

Η PET|CT επιφέρει θεαματικές 
μεταβολές στη διαχείριση 
των ασθενών με καρκίνο, 
τροποποιώντας τη θεραπευτική 
στρατηγική στο 25-30% 
των ογκολογικών ασθενών



τι Ειναι ή PET/CT
Η PET/CT είναι μια υψηλής τεχνολογίας απεικονιστική 
μέθοδος, που συνδυάζει ταυτόχρονα δύο εξετάσεις: 
την λειτουργική απεικόνιση του μεταβολισμού με 
την Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET) και 
την λεπτομερή, μορφολογική απεικόνιση με υψηλής 
ποιότητας Αξονική Τομογραφία (CT). Είναι πλέον 
αναπόσπαστο κομμάτι της διαγνωστικής προσέγγισης 
του ογκολογικού ασθενή.

ποια Ειναι τα πλΕονΕκτήματα τήσ PET/CT 

• Δίνει ακριβείς πληροφορίες για το μέγεθος, 
 τη μορφολογία, την ακριβή εντόπιση 
 και την έκταση των βλαβών, αλλά 
 και για τη μεταβολική τους δραστηριότητα

• Έχει υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση μικρών 
νεοπλασματικών εστιών, συμβάλλοντας 

 στην πρώιμη διάγνωση της νόσου

• Διακρίνει, με μεγάλη ακρίβεια, τους μεταβολικά 
ενεργούς, βιώσιμους καρκινικούς ιστούς 

 από τους νεκρωμένους και έτσι εκτιμά                
το αποτέλεσμα της θεραπείας 

• Παρέχει υψηλής ποιότητας και ακρίβειας, 
ταυτόχρονες μεταβολικές και ανατομικές 
εικόνες, στην ίδια εξέταση

• Εξετάζει όλο το σώμα του ασθενή και μπορεί     
να ανιχνεύσει απομακρυσμένες μεταστάσεις

ποια Ειναι τα πλΕονΕκτήματα 
τήσ PET/CT στο METroPoliTan

• Διαθέτει τον πλέον σύγχρονο, τελευταίας 
γενιάς PET/CT τομογράφο: τον Biograph mCT

• Έχει βελτιωμένη ικανότητα και ευαισθησία για 
την ανίχνευση πολύ μικρών βλαβών

• Με την τεχνολογία High Definition η ευκρίνεια 
και η ποιότητα στις τελικές εικόνες είναι 
βελτιωμένη

• Διαθέτει την τεχνολογία της «time of flight» 
απεικόνισης που εξασφαλίζει την ταχύτατη 
ολοκλήρωση της εξέτασης 
(λιγότερο από 20 λεπτά) 

• Χορηγείται μικρότερη δόση και επομένως 
έχουμε χαμηλότερη ακτινοβόληση του ασθενή

• Απεικονίζει όλους τους ασθενείς ανεξαρτήτως 
σωματότυπου ή σωματικού βάρους

PET|CT Η PET|CT είναι πλέον 
αναπόσπαστο κομμάτι 

της διαγνωστικής προσέγγισης 
του ογκολογικού ασθενή. 

Παρέχει υψηλής ποιότητας 
και ακρίβειας, ταυτόχρονες 

μεταβολικές και ανατομικές 
εικόνες, στην ίδια εξέταση

πωσ λΕιτουργΕι
Εφαρμόζει ένα ραδιενεργό ανάλογο 
της γλυκόζης, την FDG (18Fluoro-Deoxy-Glucose), 
που χορηγείται ενδοφλεβίως στον εξεταζόμενο.  
Αυτή συσσωρεύεται στα καρκινικά κύτταρα, που 
έχουν αυξημένο μεταβολισμό και από εκεί εκπέμπει 
το σήμα που ανιχνεύουμε με τον PET/CT τομογράφο.


