
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

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

ΨΥΧιατρικΟσ  
τΟμΕασ

Ο Ψυχιατρικός τόμέας 
λειτουργεί σε καθημερινή βάση 
και καλύπτεται επί 24ώρου 
βάσεως με on call εφημερίες 
ψυχιατρικής ετοιμότητας. 

210 4809000

το Εξωτερικό Ψυχιατρικό – Ψυχολογικό ιατρείο 
 του Metropolitan Hospital λειτουργεί σε τακτική 
 ή επείγουσα βάση, σε διαγνωστικό και θεραπευτικό 

επίπεδο καλύπτοντας όλο το φάσμα των ψυχικών 
διαταραχών όπως: 

• αγχώδεις διαταραχές: Διαταραχή πανικού με ή χωρίς 
αγοραφοβία, Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, PTSD, 
Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή 

• Διαταραχές διάθεσης: Μείζονα καταθλιπτική 
 διαταραχή, Κυκλοθυμική διαταραχή
 • Ψυχώσεις: Σχιζοφρένεια, Σχιζοσυναισθηματική 

διαταραχή, Παραληρητική διαταραχή, Βραχεία 
Ψυχωτική διαταραχή

• Διαταραχές προσωπικότητας: Καταθλιπτική, 
Borderline (Οριακή), Ψυχαναγκαστική, Ιστριονική, 
Εργασιακή 

• σωματόμορφες διαταραχές: Υποχονδριακή, Διαταραχή 
πόνου, Διαταραχή μετατροπής

• Διαταραχή στην πρόσληψη τροφής: Ψυχογενής 
ανορεξία, Ψυχογενής βουλιμία

• Οργανικά ψυχοσύνδρομα:  
 Delirium, Άνοια, τοξίκωση
• Διαταραχή λόγω χρήσης ουσιών: Διαταραχές που 

σχετίζονται με αλκοόλ, ινδική κάνναβη, ηρωίνη
• σωματικές ασθένειες που επηρρεάζονται από 

ψυχολογικούς παράγοντες: καρκίνος, στεφανιαία 
καρδιακή ανεπάρκεια, υπέρταση, αρρυθμίες, βρογχικό 
άσθμα, πεπτικό έλκος, ελκώδης κολίτιδα, παχυσαρκία, 
ημικρανίες, θυρεοειδοπάθεια, σακχαρώδης διαβήτης,  
χρόνιοι πόνοι, αλλεργίες, ψωρίαση

www.metropolitan-hospital.gr
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185 47 Νέο Φάληρο

Ενας σύγχρονος ψυχιατρικός τομέας, 
άρτια επανδρωμένος με διευθυντή 
ψυχίατρο, επιμελητή ψυχίατρο 
και δύο ψυχολόγους.

Μία ολιστική προσέγγιση της ψυχικής 
υγείας σύμφωνα με τις αρχές 

του βιοψυχοκοινωνικού θεωρητικού 
μοντέλου, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής σύγχρονων διαγνωστικών 

και θεραπευτικών μεθόδων. 



σΥμβΟΥλΕΥτική ΨΥΧιατρική και ΨΥΧΟλΟγια

Ιδιαίτερα σημαίνων είναι ο ρόλος της Συμβουλευτικής 
Ψυχιατρικής και Ψυχολογίας (Consultation-Liaison Psychiatry & 
Psychology) ως σύγχρονου συστήματος παροχής ψυχιατρικών 
και ψυχολογικών υπηρεσιών αναφορικά με την άσκηση της 
κλινικής ψυχιατρικής και της ψυχολογίας που εμπεριέχει τις 

έννοιες της διάγνωσης, της θεραπείας, 
της έρευνας, της εκπαίδευσης και 
της εποπτείας επί του συνόλου των 
Κλινικών, των Ιατρικών Τμημάτων και των 
Διαγνωστικών Εργαστηρίων. 

ΔιασΥνΔΕτική ΨΥΧιατρική 
και ΔιασΥνΔΕτική ΨΥΧΟλΟγια

Η Διασυνδετική Ψυχιατρική και η 
Διασυνδετική Ψυχολογία είναι το 
σύστημα της δομημένης συνεργασίας 
της ψυχιατρικής ειδικότητας και  της 
επιστήμης της ψυχολογίας και των λοιπών 
ιατρικών ειδικοτήτων για την πρόληψη 

της ψυχιατρικής και ψυχολογικής νοσηρότητας, την επίτευξη 
της πλέον αποτελεσματικής αντιμετώπισης ασθενών και 
προβλημάτων της καθημερινής κλινικής εμπειρίας όπου 
προάγεται πρωτίστως η επικοινωνία του επιστημονικού 
προσωπικού του νοσοκομείου μας. 
Η πολυετής κλινική εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
συνίσταται στην ορθή εφαρμογή διαγνωστικών μεθόδων επί 
του όποιου ψυχικού προβλήματος και τον πλέον ενδεδειγμένο 
θεραπευτικό σχεδιασμό μέσω της εφαρμογής των πλέον 
σύγχρονων αρχών της εξελισσόμενης ψυχοφαρμακολογίας 
και ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης με απόλυτο σεβασμό 
στο ιατρικό, ψυχιατρικό, ψυχοκοινωνικό ιστορικό και τις 
εξατομικευμένες ανάγκες των ασθενών μας.

ή ατΟμική γνωσιακή ΨΥΧΟθΕραπΕια

Μείζονος σημασίας είναι η παροχή βραχείας ή 
μακρόχρονης ατομικής Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας 
ως δομημένης, εστιασμένης στην ψυχική νόσο 
θεραπείας με αξιοσημείωτη μακροπρόθεσμη 
αποτελεσματικότητα καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα 
ψυχοπαθολογίας. 
Αναφορικά προς τις ψυχοθεραπείες λαμβάνουν χώρα 
συνεδρίες συστημικής οικογενειακής θεραπείας σε 
επίπεδο ατόμου, ζεύγους και οικογένειας. 

τΟ ΕξωτΕρικΟ ΨΥΧιατρικΟ ιατρΕιΟ

Στη βάση του Εξωτερικού Ψυχιατρικού Ιατρείου από 
τα τέλη Οκτωβρίου 2002 κάθε Τετάρτη 10.00 π.μ.-
1.00 μ.μ. εντάσσεται το Πρόγραμμα των Νέων όπου 
παρέχονται, κατόπιν ραντεβού, εντελώς δωρεάν 
διαγνωστικές, φαρμακευτικές, συμβουλευτικές και 
υποστηρικτικές υπηρεσίες σε νέους ηλικίας 15-30 
ετών από όλη την Ελλάδα ανεξαρτήτως ψυχικών 
προβλημάτων καθώς και στους γονείς τους. Στα 
πλαίσια του Προγράμματος των Νέων υπάρχει ειδική 
συμβουλευτική αντιμετώπιση για τις περιπτώσεις του 
bullying (σχολικός εκφοβισμός-βια στα σχολεία). 

Ο ΕκπαιΔΕΥτικΟσ ρΟλΟσ 
τΟΥ ΨΥΧιατρικΟΥ τΟμΕα

Υλοποίηση επιμορφωτικών διαλέξεων στο ευρύτερο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Metropolitan Hospital 
με απώτερο στόχο την οργάνωση εξειδικευμένων 
προγραμμάτων ανά κλινική ειδικότητα, προγραμμάτων 
αγωγής υγείας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, κοινότητες, 
δήμους καθώς και στην εκπαίδευση επαγγελματιών 
ψυχικής υγείας. 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ  
ΤΟΜΕΑΣ

Η πολυετής κλινική εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό συνίσταται 
στην ορθή εφαρμογή διαγνωστικών μεθόδων επί του όποιου ψυχικού προβλήματος

με ενεργή 
παρουσία το 
επιστημονικό 
δυναμικό του 
ψυχιατρικού 
τομέα, ψυχίατροι 
και ψυχολόγοι, 
συνεκτιμούν την 
αμφίδρομη σχέση 
των υποκείμενων 
σε όλες τις 
ασθένειες 
οργανικών και 
ψυχοκοινωνικών 
παραγόντων. 

ή ΔΟμή
Η δομή του Ψυψιατρικού Τομέα του Metropolitan 
Hospital είναι πολυσύνθετη και επεκτείνεται σε αυτήν 
καθαυτή την λειτουργία του ψυχιατρικού τομέα, στη 
Συμβουλευτική-Διασυνδετική Ψυχιατρική και Ψυχολογία, 
στο Εξωτερικό Ψυχιατρικό και Ψυχολογικό Ιατρείο, στο 
Πρόγραμμα των Νέων και σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα. 

Ο στΟΧΟσ
Ολιστική προσέγγιση της ψυχικής υγείας σύμφωνα με 
τις αρχές του βιοψυχοκοινωνικού θεωρητικού μοντέλου, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής σύγχρονων 
διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων.


