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ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ TOY ΠΑΙΔΙΟΥ





Η Παιδιατρική Metropolitan λειτουργεί από το 2000  
με στόχο την υψηλού επιπέδου παροχή Ιατρικής 
Περίθαλψης στο άρρωστο παιδί. Για τον σκοπό αυτό,  
πλην της στελέχωσης του αμιγώς Παιδιατρικού Τμήματος, 
στελεχώθηκαν και όλα τα απαραίτητα τμήματα των 
παιδιατρικών υποειδικοτήτων, έτσι ώστε να παρέχεται 
πλήρης παιδιατρική φροντίδα. Η επιστήμη, ωστόσο, 
εξελίσσεται με θεαματική ταχύτητα. Ακόμη, οι απαιτήσεις 
της νοσοκομειακής φροντίδας καθίστανται ολοένα και  
πιο απαιτητικές. Με γνώμονα την κάλυψη των απαιτήσεων 
αυτών, η Παιδιατρική Μetropolitan από την 1η  
Ιανουαρίου του 2017 εκσυγχρονίστηκε πλήρως.
Η Παιδιατρική Metropolitan στεγάστηκε σε έναν πλήρως 
ανακαινισμένο χώρο, με καινούργιο εξοπλισμό.
Το επιστημονικό προσωπικό ανανεώθηκε με  
την επιλογή καταξιωμένων επιστημόνων στο χώρο  
της Παιδιατρικής και των εξειδικεύσεων αυτής, αλλά 
και των παιδοχειρουργικών εξειδικεύσεων. Σήμερα, με 
ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση προσφέρουμε υψηλότατες 
υπηρεσίες παιδιατρικής φροντίδας προς ικανοποίηση 
των παιδιάτρων όλης της Αττικής, που μπορούν να μας 
εμπιστευθούν για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος 
υγείας των μικρών ασθενών τους, αλλά και τους γονείς 
που θα μείνουν ικανοποιημένοι από την φροντίδα  
του υγειονομικού και μη προσωπικού της μονάδος.

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ  
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ  
METROPOLITAN





ΠΌΤΕ ΝΑ ΦΕΡΕΤΕ ΤΌ ΠΑΙΔΙ 
ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 
METROPOLITAN

Η Παιδιατρική Μetropolitan, τα επείγοντα ιατρεία της 
κλινικής και τα εργαστήρια βρίσκονται συνεχώς σε 
24ωρες εφημερίες ανταποκρινόμενες σε κάθε τυχόν 
πρόβλημα που θα προκύψει στο παιδί σας ή θα χρειαστεί  
ο παιδίατρός σας για τον μικρό ασθενή.

ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Όταν φθάσετε στα ιατρεία επειγόντων του Metropolitan, 

αμέσως θα εκτιμηθεί η κατάσταση του μικρού ασθενούς. 
Αν είναι ιδιαίτερα επείγουσα μπορεί να χρειαστεί 

άμεση αντιμετώπιση στον ίδιο χώρο. 
Συνήθως όμως θα  

σας καθοδηγήσουν για  
τον 4ο όροφο όπου στεγάζεται  
η Παιδιατρική Μetropolitan 
και τα Παιδιατρικά Ιατρεία 

(επείγοντα και επανεξέτασης 
μετά από ραντεβού). Οι χώροι που 

θα συναντήσετε είναι σύγχρονοι 
και με ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

και το προσωπικό που θα 
σας παραλάβει είναι ειδικά 
εκπαιδευμένο και ευγενικό.





ΌΙ ΧΩΡΌΙ ΦΙΛΌΞΕΝΙΑΣ

Τα δωμάτια φιλοξενίας του μικρού ασθενούς είναι κυρίως 
μονόκλινα και δίκλινα. Διατίθενται επίσης ένα τρίκλινο  
και ένα τετράκλινο δωμάτιο. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν 
τα απαραίτητα σύγχρονα τεχνικά μέσα που απαιτούνται  
για την άριστη νοσηλεία που σήμερα επιβάλλεται, καθώς 
επίσης όλα διαθέτουν κλιματισμό και ατομική τηλεόραση.

Η ΚΑΛΗ ΦΡΌΝΤΙΔΑ 
ΤΌΥ ΠΑΙΔΙΌΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΌΛΛΑ

Το πρόγραμμα διατροφής του μικρού ασθενούς είναι 
απαιτητικό και οφείλει να ακολουθεί κανόνες ανάλογους 
του νοσήματος για το οποίο ο ασθενής νοσηλεύεται. 
Ειδικοί διατροφολόγοι έχουν πλαισιώσει το προσωπικό  
της Παιδιατρικής και φροντίζουν για το καλύτερο. 
Το ιατρικό προσωπικό είναι καλά εκπαιδευμένο και 
ευγενικό ώστε να είναι σε θέση να στηρίξει ψυχολογικά 
κάθε γονιό και κάθε παιδί. Αν απαιτηθεί, ειδικοί ψυχολόγοι 
ή/και ψυχίατροι αναλαμβάνουν την πλήρη διευθέτηση 
ειδικών προβλημάτων.

ΜΌΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 
ΦΡΌΝΤΙΔΑΣ (ΜΑΦ)
Η Παιδιατρική Metropolitan διαθέτει ΜΑΦ τριών κλινών  
με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (αναπνευστήρες, 
monitors κ.λπ.), στελεχωμένη με κατάλληλα  
εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.



ΠΩΣ ΝΑ ΝΌΣΗΛΕΥΣΕΤΕ 
ΤΌ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 
METROPOLITAN

Ο παιδίατρός σας είναι το καταλληλότερο 
πρόσωπο για να κρίνει την ανάγκη ή μη 
νοσηλείας του παιδιού σας στο θεραπευτήριο. 
Όταν το κρίνει και το συστήσει όλα γίνονται 
πολύ απλά. Θα προσέλθετε στα εξωτερικά 
ιατρεία της Παιδιατρικής Metropolitan και  
θα απολαύσετε όλες τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από το επιστημονικό, το 
νοσηλευτικό και το διοικητικό προσωπικό μας.
Στην περίπτωση που απουσιάζει ο οικογενειακός 
σας παιδίατρος και υπάρξει αιφνίδιο και επείγον 
πρόβλημα υγείας του παιδιού σας, μπορείτε 
να προσέλθετε στα επείγοντα ιατρεία του 
Παιδιατρικού Τμήματος όπου θα αντιμετωπισθεί 
το πρόβλημα και θα ενημερωθεί ο παιδίατρός 
σας για το πρόβλημα και τα αποτελέσματα  
των εργαστηριακών εξετάσεων που έχουν γίνει.
Όταν το παιδί σας νοσηλευθεί, και πάλι 
ενημερώνεται αμέσως ο παιδίατρός σας 
για την εισαγωγή και την πορεία της νόσου. 
Κατά την έξοδο παραλαμβάνετε έγγραφες 
οδηγίες και ενημερωτικό σημείωμα με 
αντίγραφο όλων των εξετάσεων που έγιναν. 
Ακόμη, αποστέλλεται το ενημερωτικό  
σημείωμα στον παιδίατρό σας μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.



ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΌΠΌΙΗΣΕΤΕ  
ΤΌΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΌ ΕΛΕΓΧΌ
ΤΌΥ ΠΑΙΔΙΌΥ ΣΑΣ

Στην Παιδιατρική Metropolitan μπορείτε ακόμη  
να πραγματοποιήσετε τον εργαστηριακό έλεγχο που  
ο παιδίατρός σας συνέστησε. Το έμπειρο προσωπικό 
μας σας εξασφαλίζει άνετα, την εκτέλεση εξετάσεων 
(ακτινογραφίες, υπερήχους, αξονικές, μαγνητικές, 
σπινθηρογραφήματα, λήψεις αίματος, ούρων,  
άλλων βιολογικών υγρών), μετά από σύσταση  
του οικογενειακού σας παιδιάτρου.

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΌΒΑΛΕΤΕ 
ΤΌ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΣΕ ΕΛΕΓΧΌ  
ΑΠΌ ΕΙΔΙΚΌ

Στην Παιδιατρική Metropolitan, σε συνεργασία με τον 
παιδίατρό σας, μπορείτε προγραμματισμένα να υποβάλετε 
τον μικρό ασθενή σε εξέταση από εξειδικευμένους 
επιστήμονες (παιδοαλλεργιολόγο, παιδολοιμωξιολόγο, 
παιδοενδοκρινολόγο, παιδογαστρεντερολόγο, 
παιδονευρολόγο, παιδοκαρδιολόγο, παιδοαιματολόγο, 
παιδορευματολόγο, παιδοχειρουργό, 
παιδοφθαλμίατρο, παιδοωτορινολαρυγγολόγο, 
παιδοδερματολόγο,αναπτυξιολόγο, παιδοψυχίατρο,  
ειδικό στις δυσλιπιδαιμίες της παιδικής ηλικίας κ.λπ.).





ΌΙ ΕΙΔΙΚΌΙ ΜΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Κάθε οικογένεια που έχει παιδιά σε ηλικία που πλησιάζει 
αυτήν του σχολείου, πάντα διερωτάται αν το παιδί θα 
είναι σε θέση να παρακολουθήσει καλά και να ωφεληθεί 
τα μέγιστα από το εκπαιδευτικό σύστημα του τόπου 
μας. Ακόμη, ήδη σε μικρότερες ηλικίες πάντα ο γονιός 
αναρωτιέται κατά πόσο το παιδί του αναπτύσσεται 
κανονικά, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. 
Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα σας δώσει, χωρίς 
αμφιβολία, ο Οικογενειακός σας Παιδίατρος. Ωστόσο, όχι 
σπάνια ο Παιδίατρός σας θα ζητήσει τη γνώμη του ειδικού 
αναπτυξιολόγου, είτε γιατί διαπιστώνει κάτι που δεν  
του αρέσει, είτε απλά επειδή το θεωρεί απαραίτητο, τώρα 
που το παιδί σας είναι σε ηλικία να πάει στο σχολείο.
Όταν, μετά από σύσταση του Παιδιάτρου σας, προσέλθετε 
στο Ιατρείο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής θα χρειαστεί 
αρκετός χρόνος για μια εξέταση. Ο ειδικός θα συζητήσει 
μαζί σας και με το παιδί και θα γίνουν κάποια απλά test 
με ζωγραφιές και εικόνες και θα ζητηθεί από το παιδί 
να συμπληρώσει, να αναγνωρίσει ή να απαντήσει σε 
κάποια ερωτήματα. Φεύγοντας από το ιατρείο θα υπάρχει 
πλήρης εικόνα για τις ικανότητες του παιδιού. 

Με το Ιατρείο Αναπτυξιακής της Παιδιατρικής μας  
μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 4809787 
για πληροφορίες και ραντεβού. 



       ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΑΣ

ΠΑΙΔΌΑΛΛΕΡΓΙΌΛΌΓΙΑ

Κάθε αλλεργική αντίδραση που μπορεί να 
παρουσιάσει το παιδί σας, μετά από καθοδήγηση 
του παιδιάτρου σας, μπορεί να αντιμετωπισθεί 
στην Παιδιατρική Κλινική του Metropolitan. 
Για τον έλεγχο, ωστόσο, της αιτίας 
(εργαστηριακός, με test ή άλλος), την ρύθμιση 
της φαρμακευτικής αγωγής που θα πρέπει να 
ακολουθήσει και την απευαισθητοποίηση, αν 
επιβάλλεται, μπορούν να γίνουν σε εξωτερική 
βάση στο ειδικό Αλλεργιολογικό Ιατρείο  
ή στην Παιδιατρική Κλινική, αν αυτό επιβάλλεται.
Συνεπώς, για κάθε τύπου αλλεργία, μετά την  
κατεύθυνση που θα σας δώσει ο Οικογενειακός 
σας Παιδίατρος, για την αντιμετώπιση, τη μελέτη, 
τη διαπίστωση των αιτίων και τη ρύθμιση  
του προβλήματος, μπορείτε να απευθύνεστε  
στο Αλλεργιολογικό Ιατρείο  
της Παιδιατρικής Metropolitan. 

Με το Παιδοαλλεργιολογικό Ιατρείο  
της Κλινικής μας μπορείτε να επικοινωνήσετε  
στο 210 4809787 για πληροφορίες  
και ραντεβού.



ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΑΣ

ΠΑΙΔΌΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΌΛΌΓΙΑ

Στο Metropolitan Hospital λειτουργεί Τακτικό Παιδιατρικό 
Γαστρεντερολογικό Ιατρείο όπου παρακολουθούνται 
ασθενείς σε εξωτερική βάση. Ταυτόχρονα και σε 
συνεργασία με την Παιδιατρική Κλινική νοσηλεύονται 
και αντιμετωπίζονται οι ασθενείς με οξέα και χρόνια 
νοσήματα του πεπτικού, όταν απαιτείται ενδονοσοκομειακή 
παρακολούθηση και αντιμετώπιση.
Πραγματοποιείται όλο το φάσμα των διαγνωστικών και 
θεραπευτικών πράξεων της Παιδιατρικής Γαστρεντερολο-
γίας: Διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδοσκοπήσεις πεπτι-
κού (πολυπεκτομές, αφαιρέσεις ξένων σωμάτων, αιμόσταση 
σε περιπτώσεις οξείας αιμορραγίας, περίδεση/σκληροθερα-
πεία κιρσών οισοφάγου, διαστολές στενώσεων οισοφάγου,  
τοποθέτηση διαδερμικής γαστροστομίας), μανομετρίες  
οισοφάγου και πρωκτού, 24ωρη phμετρία, ασύρματη  
ενδοσκοπική κάψουλα και διαδερμικές βιοψίες ήπατος). 
Οι πράξεις πραγματοποιούνται στην Ενδοσκοπική Μονάδα 
του Μetropolitan παρουσία Παιδοααναισθησιολόγου. 
Στην μεγάλη πλειοψηφία των πράξεων δεν απαιτείται 
εισαγωγή στο νοσοκομείο, οι δε πράξεις πραγματοποιούνται 
υπό αναισθησία χωρίς διασωλήνωση, γεγονός που μειώνει 
εντυπωσιακά το χρόνο παραμονής στο θεραπευτήριο  
(κατά κανόνα οι μικροί μας ασθενείς εξέρχονται δύο  
ώρες μετά την ολοκλήρωση της πράξης).

Με το Παιδογαστρεντερολογικό Ιατρείο της Παιδιατρικής 
μας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 4809787  
για πληροφορίες και ραντεβού.



ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΑΣ

ΠΑΙΔΌΕΝΔΌΚΡΙΝΌΛΌΓΙΑ

Στο Παιδοενδοκρινολογικό Ιατρείο της Παιδιατρικής Κλινικής 
του Metropolitan Hospital παρέχονται πλήρεις διαγνωστικές 
και θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά με ενδοκρινολογικά 
προβλήματα. Τα συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζονται 
στο Παιδοενδοκρινολογικό Ιατρείο περιλαμβάνουν:

• Παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα 
Οι διαταραχές του θυρεοειδούς όπως ο υποθυρεοειδισμός 
και ο υπερθυρεοειδισμός αφορούν πολλά παιδιά που 
εντοπίζονται συνήθως μετά από εργαστηριακό έλεγχο 
που διενεργεί ο Παιδίατρος, ενώ σπανιότερα αφορούν 
πρόωρα ή τελειόμηνα νεογνά. Στο Metropolitan Hospital 
διενεργούνται όλες οι απαραίτητες ορμονολογικές και 
απεικονιστικές εξετάσεις για τη διάγνωση και αντιμετώπιση 
παθήσεων του θυρεοειδούς σε μικρούς ασθενείς.

• Διαταραχές της σωματικής ανάπτυξης
Στο Παιδοενδοκρινολογικό Ιατρείο αντιμετωπίζονται 
διαταραχές του αναστήματος (όπως χαμηλό ανάστημα),  
που οφείλονται σε ενδοκρινολογικές παθήσεις (όπως 
η ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης ή σε άλλα αίτια).

• Αυξημένο σωματικό βάρος
Το αυξημένο σωματικό βάρος τείνει να πάρει διαστάσεις 
επιδημίας στην παιδική και την εφηβική ηλικία. Στο 
Παιδοενδοκρινολογικό Ιατρείο γίνεται κλινικοεργαστηριακός 
έλεγχος παιδιών με αυξημένο σωματικό βάρος  
και αιτιολογική αντιμετώπιση του προβλήματος.



• Πρώιμη ήβη και άλλες διαταραχές της ενήβωσης 
Στο Παιδοενδοκρινολογικό Ιατρείο του Metropolitan 
παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται περιστατικά 
παιδιών με πρόωρη σωματική ανάπτυξη και ενήβωση.

• Παιδικός Διαβήτης
O σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί σχετικά σπάνια,  
αλλά σοβαρή νόσο της παιδικής ηλικίας.  
Στο Παιδοενδοκρινολογικό Ιατρείο του Metropolitan  
Hospital παρακολουθούνται παιδιά και οικογένειες με 
σακχαρώδη διαβήτη με χρήση των πιο σύγχρoνων μεθόδων 
αντιμετώπισης και ρύθμισης της νόσου, στοχεύοντας στη 
βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των μικρών ασθενών.

• Άλλα παιδοενδοκρινολογικά προβλήματα
Το ιατρείο παρέχει εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες 
και σε παιδιά με σπανιότερες ενδοκρινολογικές, 
μεταβολικές και γενετικές διαταραχές που άπτονται της 
Παιδοενδοκρινολογίας, όπως διαταραχές του μεταβολισμού, 
του ασβεστίου, διαταραχές των επινεφριδίων  
και γενετικά σύνδρομα.  

Οι ιατροί του τμήματος συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης  
του Metropolitan Hospital. 

Για πληροφορίες και ραντεβού με το Παιδοενδοκρινολογικό 
Ιατρείο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 4809787.



       ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΑΣ

ΠΑΙΔΌΝΕΥΡΌΛΌΓΙΑ

Τα προβλήματα που αφορούν στο νευρικό 
σύστημα των παιδιών είναι συχνά. Αυτά 
ξεκινούν από το πιο απλό και ακίνδυνο  
που είναι οι πυρετικοί σπασμοί και φθάνουν 
στα βαριά συγγενή ή επίκτητα νευρολογικά 
προβλήματα, που είναι ευτυχώς σπανιότερα.
Ειδικοί Παιδίατροι Νευρολόγοι 
συνεργάζονται με την Παιδιατρική 
Κλινική του Metropolitan, διερευνούν, 
αντιμετωπίζουν και θεραπεύουν όσα 
νευρολογικά προβλήματα χρειάζονται 
νοσηλεία. Ακόμη, παρέχουν διαγνωστικές 
σκέψεις, συμβουλές, παρακολούθηση 
και εργαστηριακή μελέτη νευρολογικών 
προβλημάτων στα εξωτερικά ιατρεία  
της κλινικής σε τακτές ημέρες και ώρες. 
Η συνεργασία με τον Οικογενειακό σας 
Παιδίατρο είναι απαραίτητη για 
την καλύτερη αντιμετώπιση και 
παρακολούθηση του νευρολογικού 
προβλήματος του παιδιού σας.

Με το Παιδονευρολογικό Ιατρείο 
της Παιδιατρικής Μetropolitan μας μπορείτε  
να επικοινωνήσετε στο  210 4809787  
για πληροφορίες και ραντεβού.



ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΑΣ

ΠΑΙΔΌΚΑΡΔΙΌΛΌΓΙΑ

Η Παιδοκαρδιολογία αποτελεί τομέα της 
Παιδιατρικής αλλά και της Καρδιολογίας ξεχωριστό. 
Οι λόγοι είναι ότι τα συγγενή (εκ γενετής) 
προβλήματα που αφορούν το καρδιαγγειακό 
σύστημα εκδηλώνονται αρχικά στο παιδί.
Για την καλή αναγνώριση των προβλημάτων  
αυτών απαιτούνται μηχανήματα και εγκαταστάσεις  
ειδικές και δαπανηρές. Απαιτούνται ακόμη,  
ειδικοί επιστήμονες που ασχολούνται με  
τα προβλήματα αυτά.
Η Παιδιατρική Metropolitan, με ιδιαίτερη 
ικανοποίηση, παρέχει ομάδα επιστημόνων και 
ειδικά μηχανήματα εγκατεστημένα σε κατάλληλους 
χώρους, ώστε να είναι σε θέση  
να ανιχνεύσουν, μελετήσουν, ρυθμίσουν  
και αντιμετωπίσουν τα περισσότερα από  
τα καρδιολογικά προβλήματα που μπορεί  
να υπάρξουν στον μικρό ασθενή. 
Η συνεργασία με τον Oικογενειακό σας Παιδίατρο 
είναι βασικής σημασίας, ώστε να λυθεί το πρόβλημα 
του παιδιού σας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Με τον Παιδοκαρδιολογικό τομέα της Κλινικής μας 
μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 4809170  
ή 210 4809787 για πληροφορίες και ραντεβού.





ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΑΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΛΌΙΜΩΞΙΌΛΌΓΙΑ

Οι λοιμώξεις αποτελούν τη συχνότερη αιτία προσέλευσης 
του παιδιού στα εξωτερικά ιατρεία. Το αναπνευστικό σύστημα 
είναι το συχνότερα προσβαλλόμενο, ιδιαίτερα από ιούς  
και ακολουθούν το πεπτικό, το ουροποιητικό, το δέρμα κ.λπ.
Οι λοιμώξεις μπορούν να διακριθούν σε ιογενείς, 
βακτηριακές, μυκητιασικές, κ.λπ. ανάλογα με το παθογόνο 
αίτιο που τις προκάλεσε ή σε βαριές, μέτριας βαρύτητας και 
ελαφρές ανάλογα με τη βαρύτητα της κλινικής εικόνας και 
την ανάγκη νοσηλείας ή σε κοινές και σπάνιες, σε εποχικές, 
ενδημικές, επιδημικές και άλλες πολλές κατατάξεις.
Η Λοιμωξιολογία αποτελεί μια από τις εξειδικεύσεις  
της Παιδιατρικής που είναι αναγνωρισμένες παγκόσμια 
αλλά και από το ελληνικό κράτος και ασκείται από τους 
περισσότερους παιδιάτρους σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν 
ωστόσο και οι ειδικοί που ασχολούνται με τις σοβαρότερες 
και τις σπανιότερες λοιμώξεις.
Η Παιδιατρική Metropolitan διαθέτει πλήρη και σύγχρονη 
Παιδο-λοιμωξιολογική Μονάδα. Τα εργαστήριά μας, 
Βακτηριολογικό, Ιολογικό, Ορολογικό και Βιοχημικό,  
το Εργαστήριο Απεικονιστικής Διερεύνησης καθώς και  
το επιστημονικό προσωπικό της Παιδιατρικής Κλινικής είναι 
σε θέση να διερευνήσουν και αντιμετωπίσουν το παιδί που 
πάσχει από νόσημα που οφείλεται σε λοιμογόνο παράγοντα.
Ειδικό Ιατρείο Πνευμονολογίας, Γαστρεντερολογίας καθώς 
και Ιατρείο Ουρολοιμώξεων έχουν επίσης αναπτυχθεί, 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν λοιμώξεις  
του αναπνευστικού και του ουροποιητικού αντίστοιχα, που 
είναι και οι συχνότερες λοιμώξεις της παιδικής ηλικίας.

Για ραντεβού με την 
Παιδο-λοιμωξιολογική 

Μονάδα μπορείτε να 
επικοινωνήσετε 

στο 210-4809787  
για πληροφορίες 

και ραντεβού.  



       ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΑΣ

ΠΑΙΔΌΧΕΙΡΌΥΡΓΙΚΗ

Η ανάπτυξη της Παιδοχειρουργικής 
στα τελευταία χρόνια είναι θεαματική. 
Επεμβάσεις που στο παρελθόν 
απαιτούσαν χρόνο παραμονής  
στο νοσοκομείο για εβδομάδες, σήμερα 
πραγματοποιούνται λαπαροσκοπικά, έτσι 
ώστε το παιδί να μπορεί να επιστρέψει 
στο σπίτι και στο σχολείο μετά από 
λίγες μόνο μέρες. Ακόμη, η ύπαρξη 
στο θεραπευτήριό μας, μιας ομάδας 
Παιδοχειρουργών εξειδικευμένων  
και έμπειρων στην αντιμετώπιση κάθε 
επέμβασης, εξασφαλίζει την άμεση 
λύση του προβλήματος και την αποφυγή 
αναζήτησης της λύσης σε άλλα κέντρα 
της Ελλάδας ή του εξωτερικού. 
Με ιδιαίτερη χαρά η Παιδιατρική 
Metropolitan σας πληροφορεί ότι 
στις τάξεις του συγκαταλέγεται 
ομάδα Παιδοχειρουργών από τους 
εμπειρότερους της Ελλάδας.

Με τον Παιδοχειρουργικό Τομέα 
της Κλινικής μας μπορείτε να 
επικοινωνήσετε στο 210 4809787  
για πληροφορίες και ραντεβού.



ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΑΣ

ΝΕΥΡΌΧΕΙΡΌΥΡΓΙΚΗ 

Στο Νευροχειρουργικό Τμήμα Παίδων του 
Metropolitan Hospital αντιμετωπίζονται παθήσεις 
του κεντρικού νευρικού συστήματος (εγκεφάλου 
και νωτιαίου μυελού). Συγγενείς διαμαρτίες 
(δισχιδής ράχη, υδροκέφαλος κ.ά), οι οποίες 
συχνά διαγιγνώσκονται στους πρώτους μήνες 
της ζωής, όγκοι του ΚΝΣ, τραυματισμοί και εν 
γένει παθήσεις του νευρικού συστήματος που 
χρειάζονται χειρουργική θεραπεία μπορούν  
να αντιμετωπισθούν με μεγάλη επιτυχία.
Η Νευροχειρουργική Μονάδα Παίδων  
του Παιδιατρικού Τμήματος διαθέτει άρτιο 
εξοπλισμό και όλα εκείνα τα τεχνικά μέσα που 
είναι αναγκαία, προκειμένου να αντιμετωπισθεί 
πλήρως όλο το φάσμα των νευροχειρουργικών 
παθήσεων, από την νεογνική ηλικία έως  
και την εφηβεία. 

Με τον Νευροχειρουργικό Τομέα της Κλινικής 
μας μπορείτε να επικοινωνήσετε 
στο 210 4809787 για πληροφορίες  
και ραντεβού.



       ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΑΣ

ΠΑΙΔΌΌΦΘΑΛΜΌΛΌΓΙΑ 

Για τον έλεγχο της όρασης του παιδιού σας, 
αλλά και για τη μελέτη και αντιμετώπιση του 
παιδιού με πρόβλημα στους οφθαλμούς,  
ο εξειδικευμένος στα παιδιά οφθαλμίατρος 
είναι ο ιδανικός. 
Τα συνήθη στο παιδί οφθαλμολογικά 
προβλήματα είναι σπάνια στον ενήλικα  
και το αντίθετο, τα συνήθη για τον ενήλικα 
είναι σπάνια στο παιδί.
Στο Παιδιατρικό Τμήμα του Metropolitan 
Hospital λειτουργούν τακτικά 
Παιδοοφθαλμιατρικά Iατρεία καθώς 
επίσης μελετώνται και αντιμετωπίζονται 
παιδοοφθαμολογικά προβλήματα από 
εξειδικευμένους παιδοοφθαμιάτρους. 

Με τον Παιδοοφθαλμολογικό Tομέα της 
Κλινικής μας μπορείτε να επικοινωνήσετε  
στο 210 4809787 για πληροφορίες  
και ραντεβού.



ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΑΣ

ΠΑΙΔΌΌΡΘΌΠΑΙΔΙΚΗ

Η ανάπτυξη των οστών πραγματοποιείται  
στις νεαρές ηλικίες. Προβλήματα που αφορούν  
στην ανάπτυξη του σκελετού απασχολούν  
τον Παιδοορθοπαιδικό ο οποίος οφείλει να  
τα γνωρίζει, να γνωρίζει πως θα τα μελετήσει  
και πώς θα τα αντιμετωπίσει.
Στην Παιδιατρική Metropolitan διατίθενται άριστα 
εξειδικευμένοι Παιδοορθοπαιδικοί, αλλά και άριστοι 
απεικονιστές ώστε να είναι δυνατή η μελέτη  
και αντιμετώπιση κάθε παιδιού με προβλήματα  
που άπτονται της Παιδοορθοπαιδικής.
Με την συνεργασία του Οικογενειακού σας 
Παιδιάτρου μπορείτε να απευθύνεστε στα 
Παιδοορθοπαιδικά Εξωτερικά Ιατρεία. Ακόμη για  
την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που απαιτούν 
χειρουργική διόρθωση ή διαγνωστική μελέτη, ομάδα 
εξειδικευμένων Παιδοορθοπαιδικών αναλαμβάνουν 
να λύσουν το πρόβλημα του παιδιού σας. 

Με τον Παιδοορθοπαιδικό Tομέα της Κλινικής μας 
μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 4809787  
για πληροφορίες και ραντεβού.



       ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΑΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΙΜΑΤΌΛΌΓΙΑ 
- ΌΓΚΌΛΌΓΙΑ

Αν το παιδί ή ο έφηβος πάσχει 
από μια ασθένεια του αίματος ή 
κάποια κακοήθεια, έχει ανάγκη  
διερεύνησης από εξειδικευμένο 
Παιδίατρο Αιματολόγο-Ογκολόγο 
καθώς και την ανάλογη 
εργαστηριακή υποδομή. 
Η Παιδιατρική Metropolitan 
διαθέτει την υποδομή αυτή καθώς 
και τους ειδικούς για την πλήρη 
διερεύνηση και αντιμετώπιση 
παρόμοιων προβλημάτων.  

Με το Ιατρείο Παιδιατρικής 
Αιματολογίας - Ογκολογίας  
της Κλινικής μας μπορείτε 
να επικοινωνήσετε 
στο 210 4809787 
για πληροφορίες 
και ραντεβού.



ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΑΣ

ΠΑΙΔΌΔΕΡΜΑΤΌΛΌΓΙΑ 

Οι γνώσεις μας για τις λειτουργίες του δέρματος 
αυξάνονται συνεχώς και επιβεβαιώνουν  
τον σημαντικό ρόλο του στην υγεία του ανθρώπου. 
Το δέρμα συμβάλλει στην άμυνα του οργανισμού 
και στη θερμορύθμιση, ενώ φέρνει στο προσκήνιο 
συστηματικές παθήσεις και παθολογικές καταστάσεις 
άλλων οργάνων και εξωτερικεύει συναισθήματα. 
Ο Παιδίατρος καθημερινά εξετάζει παιδιά 
με δερματολογικά προβλήματα που είτε τα 
αντιμετωπίζει ο ίδιος, είτε τα παραπέμπει σε ειδικό 
Παιδοδερματολόγο. Δείκτη της μεγάλης συχνότητάς 
τους αποτελεί το γεγονός ότι, περίπου 7% των 
παιδιών που εξετάζονται στα εξωτερικά ιατρεία 
Παιδιατρικών Νοσοκομείων προσκομίζονται 
για δερματολογικό πρόβλημα.
Στην Παιδιατρική Metropolitan λειτουργεί Τακτικό 
Παιδοδερματολογικό Ιατρείο στο οποίο μελετάται, 
διαγιγνώσκεται και αντιμετωπίζεται 
όλο το φάσμα των δερματικών νοσημάτων.

Με το Παιδοδερματολογικό Ιατρείο  
της Κλινικής μας μπορείτε να επικοινωνήσετε  
στο 210 4809787 για πληροφορίες και ραντεβού.



       ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΑΣ

ΠΑΙΔΌΠΝΕΥΜΌΝΌΛΌΓΙΑ

Τα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος καλύπτουν 
μεγάλο μέρος της καθημερινής παιδιατρικής πράξης.  
Η συχνότητα ορισμένων εξ αυτών και ιδιαίτερα του 
βρογχικού άσθματος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια,  
ενώ η σωστή διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπισή  
τους έχει μεγάλη σημασία όσον αφορά στην ποιότητα  
ζωής του παιδιού αλλά και την μελλοντική του υγεία. 
Στην Παιδιατρική Metropolitan λειτουργεί 
Παιδοπνευμονολογική Μονάδα στην οποία αντιμετωπίζονται 
με επιτυχία όλες οι περιπτώσεις που αφορούν στο φάσμα  
της Παιδοπνευμονολογίας. Καταστάσεις όπως το άσθμα,  
ο χρόνιος βήχας, η χρόνια βρογχίτιδα, η συρίτουσα αναπνοή, 
οι βρογχεκτασίες κ.λπ. αντιμετωπίζονται πλήρως, ενώ 
διενεργείται πλήρης έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας  
με σπιρομέτρηση, απεικονιστικός έλεγχος,  
αλλεργικές δοκιμασίες κ.ά.

Με το Πνευμονολογικό Ιατρείο της Κλινικής μας μπορείτε 
να επικοινωνήσετε στο 210 4809787  
για πληροφορίες και ραντεβού.  



       ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΑΣ

ΠΑΙΔΌΡΕΥΜΑΤΌΛΌΓΙΑ 

Τα νοσήματα του συνδετικού ιστού , γνωστά 
και ως ρευματικά νοσήματα, αποτελούν ομάδα 
νοσημάτων που έχουν κοινό χαρακτηριστικό τη 
φλεγμονή του συνδετικού ιστού. Τα συμπτώματα 
των νοσημάτων αυτών πολύ συχνά αφορούν 
το μυοσκελετικό σύστημα, μπορεί όμως να 
προέρχονται και από άλλα όργανα ή συστήματα. 
Στα παιδιά τα συχνότερα νοσήματα του 
συνδετικού ιστού είναι η νεανική ιδιοπαθής 
αρθρίτιδα, ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, 
η νεανική δερματομυοσίτιδα, το σκληρόδερμα, οι 
αγγειίτιδες (ορισμένες εκ των οποίων αφορούν 
κυρίως την παιδική ηλικία, όπως η αλλεργική 
πορφύρα και η νόσος Kawasaki), o ρευματικός 
πυρετός, τα αυτοφλεγμονώδη εμπύρετα 
σύνδρομα κ.ά. 
Στην Παιδιατρική Metropolitan λειτουργεί Τακτικό 
Παιδορευματολογικό Ιατρείο, ενώ υπάρχει  
η δυνατότητα πλήρους διερεύνησης  
και αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών,  
είτε στα πλαίσια νοσηλείας τους, εφόσον 
χρειάζεται, είτε σε εξωτερική βάση. 

Με το Παιδορευματολογικό Ιατρείο της Κλινικής μας 
μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 4809787  
για πληροφορίες και ραντεβού.



ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΑΣ

ΠΑΙΔΌΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Η ψυχική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 
της συνολικής υγείας του ανθρώπου και 
τα παιδιά δεν αποτελούν εξαίρεση σε αυτό  
τον κανόνα. Τα ψυχοπαθολογικά συμπτώματα  
και οι ψυχικές διαταραχές που παρατηρούνται  
στα παιδιά και τους εφήβους διαφέρουν  
από τα αντίστοιχα που παρατηρούνται στους 
ενηλίκους. Κατάλληλος για την σωστή 
αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων είναι 
ο Παιδοψυχίατρος ο οποίος γνωρίζει καλύτερα 
από τον καθέναν την φυσιολογική (οργανική, 
γνωστική και ψυχοσυναισθηματική) ανάπτυξη 
των παιδιών από τη γέννηση μέχρι και την 
ενηλικίωση, γνωρίζει αναπτυξιακή ψυχολογία 
και έχει γνώσεις νευροψυχολογίας.
Καταστάσεις που καλείται να αντιμετωπίσει  
ο Παιδοψυχίατρος είναι: παρεκκλίσεις από την 
φυσιολογική ψυχοκινητική/γνωστική ανάπτυξη, 
ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας 
και της γλώσσας ή της κινητικής λειτουργίας, 
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, 
σύνδρομο Asperger, σύνδρομο Rett κ.λπ), 
τραυλισμός, ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές 
των σχολικών ικανοτήτων (μαθησιακές 
δυσκολίες), υπερκινητικότητα, διαταραχές 
ελλειμματικής προσοχής και διασπαστκής 
συμπεριφοράς/υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), 



διαταραχές διαγωγής, σχολική άρνηση, διαταραχές 
στη συμπεριφορά και το συναίσθημα, διαταραχές της 
κοινωνικής λειτουργικότητας, διαταραχές στη σίτιση 
και την πρόσληψη τροφής στην βρεφική και νηπιακή 
ηλικία, ενούρηση και εγκόπριση που δεν οφείλονται 
σε οργανικά αίτια, tics, άγχος, φοβίες, κρίσεις πανικού, 
κατάθλιψη, ψυχωσικές διαταραχές, αυτοκτονική ή 
αυτοτραυματική συμπεριφορά, ψυχογενής ανορεξία 
και βουλιμία, διαταραχές του ύπνου στα παιδιά και 
τους εφήβους, ψυχοσωματικές διαταραχές, εφηβική 
παραπτωματικότητα και αντικοινωνική συμπεριφορά, 
επιπτώσεις από την παιδική κακοποίηση, παραμέληση 
και σεξουαλική παραβίαση, ζητήματα που αφορούν το 
διαζύγιο, ζητήματα που προκύπτουν από την υιοθεσία, 
το πένθος και την απώλεια καθώς και προβλήματα που 
προκύπτουν ή συνυπάρχουν με γενικές σωματικές 
καταστάσεις ή νοσήματα (επιληψία, νεανικός  
διαβήτης, κακοήθεις ασθένειες, αναπηρίες) 
και ψυχολογικές επιπτώσεις από επείγοντα 
παιδιατρικά περιστατικά.
Στην Παιδιατρική Metropolitan λειτουργεί  
μία καλά οργανωμένη Παιδοψυχιατρική Μονάδα  
με Παιδοψυχίατρο, Παιδοψυχολόγους και άλλους  
ειδικούς που την πλαισιώνουν. 

Με την Παιδοψυχιατρική Μονάδα της Κλινικής μας 
μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 4809787  
για πληροφορίες και ραντεβού.  



       ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΑΣ

ΙΑΤΡΕΙΌ  
ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ  

Η πρόληψη αποτελεί τον καλύτερο τρόπο 
διασφάλισης της υγείας.  Έτσι παιδιά  
τα οποία προέρχονται από οικογένειες 
με ιστορικό πρώιμης καρδιαγγειακής 
νόσου ή υπερλιπιδαιμίας, πρέπει να 
ελέγχονται και αυτά για υπερλιπιδαιμία, 
καθώς έχει αποδειχθεί ότι η διαδικασία 
της αθηρωμάτωσης, αν και εξελισσόμενη 
επί σειρά ετών, αρχίζει ήδη από τότε που 
είμαστε παιδιά. Η υπερχοληστερολαιμία 
αποτελεί τον σημαντικότερο τροποποιήσιμο 
παράγοντα κινδύνου για πρώιμη καρδιαγγειακή 
νόσο. Γίνεται επομένως φανερό ότι για να 
προλάβουμε την εξέλιξη της αθηρωμάτωσης, 
είναι απαραίτητη η έγκαιρη διάγνωση  
και θεραπεία της υπερχοληστερολαιμίας.
Στην Παιδιατρική Metropolitan λειτουργεί 
ειδικό Ιατρείο Υπερλιπιδαιμίας Παίδων 
για την αντιμετώπιση περιπτώσεων 
υπερχοληστερολαιμίας καθώς και κάθε άλλης 
δυσλιπιδαιμίας και την σχετική καθοδήγηση 
παιδιών και γονέων. 

Με το Ιατρείο Υπερλιπιδαιμίας Παίδων 
της Κλινικής μας μπορείτε να επικοινωνήσετε  
στο 210 4809787 για πληροφορίες και ραντεβού.



ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΑΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΠΕΙΚΌΝΙΣΗ 

Το παιδί δεν είναι ένας μικρός ενήλικας. 
Το παιδί είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος 
οργανισμός που αλλάζει ταχύτατα. Ακόμη, η σχέση 
σώματος προς τα διάφορα όργανα (πχ. ήπαρ)  
δεν είναι ανάλογη με αυτή του ενήλικα. 
Συνεπώς, απαιτούνται ειδικές γνώσεις  
για την απεικονιστική μελέτη του παιδιού.
Στην Παιδιατρική Metropolitan έχουν διαμορφωθεί 
ειδικοί χώροι και έχουν εξασφαλισθεί ειδικοί 
απεικονιστές με ιδιαίτερη εκπαίδευση  
και μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα αυτό  
της ειδικότητάς τους.
Στον τομέα Παιδιατρικής Απεικόνισης μπορείτε  
να φέρετε το παιδί σας, μετά από  
σύσταση του οικογενειακού σας παιδιάτρου  
για να γίνει ακτινογραφία, υπερηχογράφημα, 
αξονική ή μαγνητική τομογραφία  
και άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις.

Σε επείγουσα κατάσταση μπορείτε να  
προσέλθετε στη διάρκεια όλου του 24ωρου.  
Για προγραμματισμένη εξέταση μπορείτε 
να επικοινωνήσετε στο 210 4809787  
για πληροφορίες και ραντεβού. 
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