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Σας καλωσορίζουμε στο ΜΗΤΕΡΑ!

Στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, αγκαλιάζουμε τους μικρούς ασθενείς και είμαστε δίπλα τους 
όποτε μας χρειαστούν, έχοντας πρωταρχικό μας μέλημα τη διαφύλαξη της υγείας τους.  
Μια μεγάλη ομάδα παιδιάτρων και ιατρών όλων των ειδικοτήτων και υποειδικοτή-
των της παιδιατρικής, προσφέρουν καθημερινά με αίσθημα ευθύνης, ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες υγείας, από τη διάγνωση μέχρι την πλήρη θεραπεία στα νοσηλευόμενα και 
εξεταζόμενα παιδιά.    

Κάθε παιδί αντιμετωπίζεται με απεριόριστη φροντίδα και αγάπη, σε ένα περιβάλλον 
ζεστό, χαρούμενο και φιλικό, που δεν θυμίζει νοσοκομείο, ώστε τα παιδιά να νοιώθουν 
άνετα και οικεία. Ταυτόχρονα παρέχουμε στις οικογένειες ψυχολογική υποστήριξη 
ώστε  να αντιμετωπίζουν με τον καλύτερο τρόπο κάθε θέμα που σχετίζεται με τη νοση-
λεία του παιδιού τους.
 
Διαβάζοντας προσεκτικά τον Οδηγό της Παιδιατρικής Κλινικής, θα βρείτε τις πληροφο-
ρίες που πρέπει να γνωρίζετε για την εισαγωγή, τη νοσηλεία, και την έξοδο του παιδιού 
σας από το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ. Οι άνθρωποί μας είναι στη διάθεσή σας για τυχόν 
επιπλέον ερωτήματα σας δημιουργηθούν.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.
Ευχόμαστε καλή Ανάρρωση!
 
Μαρία Παπαμάρκου
Γενική Διευθύντρια
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Welcome to MITERA!

At MITERA Children’s Hospital, we care for our young patients and stand by them every 
step of the way, chiefly aiming to safeguard their health, with a deep sense of respect 
and responsibility.

Our large team of pediatricians and doctors of all specialties provide comprehensive 
healthcare services to inpatients and outpatients daily, from diagnosis to full recovery.

We treat each and every child with loving care, within a warm and friendly 
environment that does not resemble a hospital, making all children feel at home. 
At the same time, we offer constant psychological support to families, striving to soothe 
them during their children’s hospitalization. 

In this Children’s Hospital Handbook, you will f i nd everything you need to know about 
your child’s admission, hospitalization and discharge from MITERA Children’s Hospital. 
Our people are always there for you to offer any additional information you may require.

Thank you for placing your trust in us.
We wish you a speedy recovery!

Maria Papamarkou
General Manager
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Για όλους εμάς στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ η 
ολοκληρωμένη φροντίδα του παιδιού και η 
παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρε-
σιών, αποτελούν τον πρωτεύοντα στόχο.
 
To MHTEΡΑ, από το 1979, στέκεται δίπλα 
στη γυναίκα, στο παιδί, στην οικογένεια. 
Όραμά μας η παροχή ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών 
με κορυφαίους ιατρούς, άρτια εκπαιδευ-
μένο προσωπικό και τον πλέον σύγχρονο 
τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε το ΜΗΤΕΡΑ 
να αποτελεί Κέντρο Αναφοράς για όλη την 
οικογένεια.

Παίδων ΜΗΤΕΡΑ: μία 
σύγχρονη και ολοκληρω-
μένη ιδιωτική Παιδιατρική 
Κλινική, η οποία με κατα-
ξιωμένους παιδιάτρους 
αλλά και ιατρούς όλων 
των ειδικοτήτων και με τον 
πλέον εξελιγμένο ιατρικό 
τεχνολογικό εξοπλισμό, 
αντιμετωπίζει άμεσα και 
με ασφάλεια, κάθε ανάγκη 
του παιδιού.

0606

Ο
Δ

Η
ΓΟ

Σ 
Α

ΣΘ
ΕΝ

Ω
Ν

  |
 Π

Α
ΙΔ

ΙΑ
ΤΡ

ΙΚ
Η

 Κ
Λ

ΙΝ
ΙΚ

Η
Π

Α
ΙΔ

Ω
Ν

 Μ
Η

ΤΕ
Ρ

Α

MITERA Children’s Hospital: 
A state-of-the-art private 
hospital offering 
comprehensive healthcare 
services to children. 
Staffed with accomplished 
pediatricians and doctors 
of all specialties and 
equipped with the latest 
technology in medicine, it 
is fit to address all of your 
child’s needs quickly and 
safely.

For us at MITERA Children’s Hospital, 
our primary objective is to provide top 
healthcare services and well-rounded 
treatment to your child.

Since its establishment in 1979, MITERA 
has been standing by women, chil-
dren and the whole family. Our vision 
is to offer top-level medical services by 
leading doctors, fully trained personnel 
and state-of-the-art equipment, making 
MITERA a Center of Excellence for the 
whole family.
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Στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ λειτουργούν πλήρως 
οργανωμένα τμήματα Παθολογικού, Διαγνω-
στικού και Χειρουργικού Τομέα, Μονάδες 
Εντατικής Νοσηλείας, Εξωτερικά ιατρεία αλλά 
και Διαγνωστικά Εργαστήρια, παρέχοντας 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας.
 

Εκτός από την υψηλής ποιότητας ιατρική 
φροντίδα, το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, διαθέτει ένα 
περιβάλλον που δεν θυμίζει νοσοκομείο, 
ώστε τα παιδιά να νoιώθουν άνετα και οικεία. 
Οι χώροι μας είναι ευχάριστοι με ζωηρά 
και ζεστά χρώματα.

Βρισκόμαστε καθημερινά 
δίπλα στα παιδιά και τους 
γονείς τους, με σεβασμό, 
αγάπη και χαμόγελο.

Φροντίζουμε τα 
παιδιά...το μέλλον 
του κόσμου μας!
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MITERA Children’s Hospital operates 
fully-organized internal medicine, 
diagnostic and surgical departments, 
ICUs, outpatient clinics, and diagnostic 
labs, ensuring integrated healthcare 
services.

Apart from quality medical services, at 
MITERA Children’s Hospital we have 
created a comfortable and friendly 
environment that does not resemble 
a hospital, in warm and vivid colors.

Where
children come 
f irst! 
We stand by children and 
their parents with love 
and a deep sense 
of respect.
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Για την 
εισαγωγή
Η Κλινική μας βρίσκεται σε 
εφημερία 24 ώρες το 24ωρο, 
365 ημέρες το χρόνο. 

MITERA Children’s Hospital 
is on call 24 hours a day, 
365 days a year.

 
Admission



Για την 
εισαγωγή 

Για την εισαγωγή του 
παιδιού σας, θα πρέπει 
να έχετε μαζί σας:

\ Πιτζάμες ή άλλα άνετα  
 ρούχα για το παιδί, 
 παντόφλες και το 
 αγαπημένο του αντικείμενο
\ Βρεφικό γάλα, πάνες 
 (η Κλινική παρέχει βρεφικό  
 γάλα και πάνες με σχετική  
 επιβάρυνση)
\ Προσωπικά αντικείμενα  
 συνοδού
\ Αστυνομική ταυτότητα 
 ή διαβατήριο (τουλάχιστον  
 ενός εκ των δυο γονέων/ 
 κηδεμόνων του  παιδιού)
\ Θεωρημένο Βιβλιάριο  
 Υγείας
\ Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο  
 ή κάρτα ιδιωτικής 
 ασφάλισης του παιδιού

Σας προτρέπουμε να έχετε μαζί σας και την κάρτα 
«υγεία» που τυχόν σας χορηγήθηκε σε προηγού-
μενη επίσκεψή σας στο ΜΗΤΕΡΑ

Επιπλέον, θα σας ζητηθεί 
να προκαταβάλλετε το 
προβλεπόμενο ποσό νοση-
λείας, για το ύψος της οποί-
ας, παρακαλούμε να ενη-
μερωθείτε από το Γραφείο 
Κίνησης Ασθενών.

Η εισαγωγή των ασθενών 
πραγματοποιείται στα Εξωτερικά 
Ιατρεία του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ 
(επίπεδο «0»).
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Διαδικασία εισαγωγής

Η εισαγωγή σας στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, 
μπορεί να είναι προγραμματισμένη ή και 
έκτακτη. Σε κάθε περίπτωση κατά την είσοδό 
σας, θα προσέλθετε στα Εξωτερικά Ιατρεία 
Παιδιατρικής (επίπεδο «Ο»).

Για Προγραμματισμένη εισαγωγή: το νο-
σηλευτικό προσωπικό θα σας συνοδεύσει 
στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών για να γίνει 
η διαδικασία και στη συνέχεια, μετά από 
συνεννόηση με το Θεράποντα Ιατρό σας, 
θα ενημερωθείτε για το χρόνο διενέργει-
ας του προεγχειρητικού ελέγχου (εφόσον 
απαιτείται).

Για Επείγουσα εισαγωγή: θα πραγματο-
ποιηθεί εκτίμηση του προβλήματος από το 
ιατρικό ή/και νοσηλευτικό προσωπικό για την 
καλύτερη αντιμετώπιση του παιδιού, χωρίς 
καθυστερήσεις, στα επείγοντα περιστατικά. 
Θα ακολουθήσει η λήψη του ιστορικού 
υγείας του παιδιού από τον ιατρό. Είναι 
πιθανόν να σας ζητηθούν προηγούμενες 
εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις. 
Στη συνέχεια, θα ακολουθηθεί η διαδικασία 
εισαγωγής και με συνοδεία νοσηλευτικού 
προσωπικού, θα κατευθυνθείτε στην 
Παιδιατρική Κλινική.
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Admission
Patient admissions take 
place through the MITERA 
Children’s Hospital 
Outpatient Clinic (Level 0).

\    Pajamas or comfortable 
clothes for your child, 

   including slippers and               
   your child’s favorite items
\    Baby formula and          

diapers (the Hospital may 
provide baby formula 
and diapers at an 

   additional charge)
\    Personal items for the 

accompanying persons
\    Valid ID or passport (at 

least for one of the two 
parents/guardians)

\    Your child’s health    
booklet (immunization 
record etc.)

\    Hospitalization card or 
any other proof of health 
insurance provided by 
your insurance company

Please bring with you:

In addition, please bring with you the Hygeia 
Card which may have been issued during any 
previous admission/visit to MITERA Hospital.

Admission Procedure
Admission to MITERA Children’s Hos-
pital may be scheduled or emergency/
after-hours. In all events, proceed to the 
MITERA Children’s Hospital Outpatient 
Clinic (Level 0).

Scheduled admission: The nursing staff will 
escort you to Patient Admissions to fill out 
the necessary paperwork and then, after 
consulting with your attending physician, 
they will brief you on the time needed to 
complete the pre-operative check-up (if 
deemed necessary).

Emergency and after-hours admission: The 
medical and/or nursing staff will assess the 
problem in order to provide the best and 
fastest treatment in the Emergency 
Department. The doctor will then take 
down your child’s medical history. At this 
point you may be asked to submit any 
previous lab and imaging test results. You 
will then fill out the necessary paperwork 
for your child’s admission and the nursing 
staff will escort you to your ward.

You may be asked 
to pay the estimated 
cost of hospitalization 
in advance. The Patient 
Admissions Office will 
notify you of the 
estimated cost.
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Τι πρέπει να γνωρίζετε

\ Το ΜΗΤΕΡΑ δεν διαθέτει χώρους φύλαξης  
 και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση  
 απώλειας χρημάτων, τιμαλφών ειδών ή  
 οποιονδήποτε άλλων αντικειμένων κατά 
 τη διάρκεια της παραμονής σας σε αυτό. 
 Σε έκτακτες περιπτώσεις, παρακαλούμε  
 επικοινωνήστε με το Τμήμα Ασφάλειας 
 στο 210 686 9139.
\ Εάν επιθυμείτε την αλλαγή της θέσης 
 νοσηλείας που είχατε δηλώσει κατά την 
 εισαγωγή, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε  
 ανώτερη θέση, ο λογαριασμός θα χρεωθεί  
 σύμφωνα με το τιμολόγιο της θέσης στην  
 οποία μεταφέρθηκε το παιδί.
\ Ο θεράπων ιατρός σας θα σας ενημερώσει  
 εάν είναι απαραίτητο το παιδί σας να μην  
 έχει καταναλώσει φαγητό ή υγρά πριν από  
 την εισαγωγή του.
\ Σε περίπτωση που το παιδί λαμβάνει 
 φαρμακευτική αγωγή, παρακαλούμε 
 ενημερώστε το ιατρικό και νοσηλευτικό  
 προσωπικό, πριν την εισαγωγή του στην  
 Κλινική, για το είδος της αγωγής και της  
 δοσολογίας.

Ασφαλιστική κάλυψη

Παρακαλείσθε να είστε ενήμεροι σχετικά 
με τις καλύψεις του συμβολαίου σας από τον 
ασφαλιστικό σας πάροχο πριν την εισαγωγή 
του παιδιού σας στην Παιδιατρική  Κλινική.  
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, 
παρακαλούμε να έχετε μαζί σας τον αριθμό 
του ασφαλιστικού του παιδίου συμβολαίου.  

Στο ΜΗΤΕΡΑ στεγάζονται Γραφεία των 
μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών, 
απ’ όπου μπορείτε να εξυπηρετηθείτε σχετικά 
με την ασφαλιστική σας κάλυψη. Για να ενη-
μερωθείτε σχετικά με τους ασφαλιστικούς 
φορείς με τους οποίους είναι συμβεβλημένο 
το ΜΗΤΕΡΑ, μπορείτε να καλέσετε στο 
Λογιστήριο Ασθενών (Τ: 210 686 9117) 
από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 14:00.

Κατά την εισαγωγή 
σας, θα σας δοθεί 
η «κάρτα υγεία» 
η οποία θα φέρει το 
ονοματεπώνυμό σας 
και έναν αυστηρά 
προσωπικό κωδικό.

Η «κάρτα υγεία» λειτουργεί ως ταυτότητα 
διασφαλίζοντας τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας, 
εξασφαλίζει πολλαπλά προνόμια και μοναδικές 
υπηρεσίες υγείας για εσάς και την οικογένειά  
σας, ενώ ελαχιστοποιεί το χρόνο αναμονής 
σε κάθε σας συναλλαγή με τα νοσοκομεία 
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ (αρκεί μόνο η επίδειξη  της 
κάρτας σας για να έχετε άμεση πρόσβαση και 
αυτόματη αναγνώριση απ’ όλα τα μηχανογραφι-
κά συστήματα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ). Μαζί με την 
κάρτα θα σας δοθεί το ενημερωτικό έντυπο το 
οποίο περιγράφει τις παροχές και τα προνόμια 
που δικαιούστε ως κάτοχός της.
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 Insurance coverage
We suggest that prior to your child’s 
admission, you consult your insurance 
agent and are aware of what your 
insurance policy covers. To avoid any 
hassles, please bring your child’s 
insurance policy number with you. 

Most major insurance companies have 
branches within MITERA Hospital. They can 
assist you in terms of your insurance 
coverage. To find out which insurance 
companies MITERA is affiliated with, please 
contact Patient Accounts (Τ: +30 210 
6869117) Monday to Friday 08:00-14:00.

Please bear in mind:
\   MITERA Children’s Hospital does not 

have a special storage area for your 
personal items and is not liable for 
any loss of money, valuables or other 
items during your stay. In the event 
of an emergency, please contact the 
Security Department  

   on +30 210 6869139.
\   If you wish a different room type from 

the one you selected upon admission, 
please bear in mind that in your final 
bill, you will be charged based on the 
room type your child has have been 
transferred to.

\   Your attending physician will advise 
you as to whether your child is 

   allowed to consume any food or
   liquids prior to admission.
\   In case your child is already on 
   medication, please inform the medical 
   and nursing staff of the type of 
   medication and the dosage taken 
   prior to admission.

The Hygeia Card works like an ID card, 
ensuring reliable identification. It offers 
multiple privileges and unique healthcare 
services to you and your family, while it 
minimizes waiting time during any 
transaction with the hospitals of HYGEIA 
Group (you need only present your card 
for immediate access and automatic                      
recognition by all of the Group’s  
computers). Along with the card, you will 
also be given an information booklet 
which describes all the services and 
privileges available to you as the holder.

Upon admission, 
you will be given 
the Hygeia Card, 
with your name 
and personal code 
number on it.
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Για τη 
νοσηλεία  
Ο Ιπποκράτης ο ιπποπόταμος, 
θα κάνει συντροφιά στο παιδί 
σας κατά τη διάρκεια της 
νοσηλείας του.

Hippocrates the Hippo will 
keep your child company 
during its hospitalization.

Hospitalization



Στο Δωμάτιο 

\ Για την άνετη διαμονή στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, 
 η Προϊσταμένη και το νοσηλευτικό προσωπικό  
 του ορόφου, βρίσκονται στη διάθεσή σας 
 οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας τους 
 χρειαστείτε.
\ Τα δωμάτια διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό  
 και είναι διαμορφωμένα για να προσφέρουν  
 άνετη και ζεστή φιλοξενία στους μικρούς μας  
 ασθενείς, αλλά και σε εσάς.
\ Από το δωμάτιό σας μπορείτε να επικοινω- 
 νείτε με την Προϊσταμένη του ορόφου,  
 πατώντας το κόκκινο κουμπί της τηλεφωνικής  
 συσκευής ή καλώντας στο 3838.

Το ΜΗΤΕΡΑ διαθέτει στα δωμάτια τηλεοράσεις 
LCD με δυνατότητα λήψης όλων των καναλιών. 
Επίσης, προσφέρεται (χωρίς χρέωση) υπηρεσία 
συνδρομητικής τηλεόρασης NOVA (13 κανάλια).

Ώρες γευμάτων
Πρωινό   08:00
Μεσημεριανό  12:45
Βραδινό  18:30

Φροντίζουμε ώστε το περιβάλλον 
να λειτουργεί «θεραπευτικά» 
για το παιδί και τη διάθεσή του
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Για τη 
νοσηλεία

Διατροφή

Στόχος του ΜΗΤΕΡΑ είναι η προώθηση 
της υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής. 
Μεγάλη έμφαση δίνεται στην ποιότητα και 
την ποικιλία των πρώτων υλών. Όλα τα 
γεύματα παρασκευάζονται στις εγκατα-
στάσεις του ΜΗΤΕΡΑ, κάτω από άριστες 
συνθήκες υγιεινής. 

Σε συνεργασία με τη Διαιτολόγο της 
Παιδιατρικής Κλινικής, έχει διαμορφωθεί 
ειδικό παιδικό μενού με μεγάλη ποικιλία 
επιλογών και αναλόγως με την ηλικία και 
την πάθηση, για να καλύψει τις γευστικές 
απαιτήσεις των μικρών ασθενών. To τελικό 
γεύμα καθορίζεται πάντα σε συνεννόηση με 
το Θεράποντα ιατρό.

Επιπλέον παρέχονται κύρια γεύματα και 
στο συνοδό, εφόσον το επιθυμεί. Η τρα-
πεζοκόμος του ορόφου είναι στη διάθεσή 
σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Hospitalization
We take extra care to ensure 
that the hospital surroundings 
have a therapeutic effect on 
your child.
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In the Room Nutrition
\   To ensure a comfortable stay at MITERA Children’s 

Hospital, the Ward Supervisor and nursing staff are 
available whenever you may need them.

\   Our rooms are fitted with the latest medical 
   equipment and have been specially designed to   
   offer a comfortable and warm environment for our 
   young patients and their parents.
\   You may contact the Ward Supervisor from your 

room by pressing the red button located on your 
telephone or by dialing extension 3838.

All rooms are equipped with LCD TVs, providing 
access to all Greek channels, as well as NOVA satellite 
channels and other foreign languages channels.

MITERA Hospital aims at promoting 
healthy and balanced nutrition. 
Particular emphasis is placed on 
the quality and variety of the raw 
materials. All meals are prepared 
within MITERA Hospital, under strict 
hygiene and safety conditions. 

Working closely with the Hospital 
dietitian, we have created a special 
children’s menu, with a wide variety 
of choices, depending on the age 
and ailment, to satisfy the culinary 
preferences of our young patients. 
Meals are always selected after 
consulting with the attending 
physician.

Meals may also be served to 
parents/guardians. The catering 
staff are always available to assist 
you in any way they can.

Meal Times
Breakfast    08:00
Lunch    12:45
Dinner    18:30
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Επισκέψεις

Για την προστασία των νοσηλευόμενων 
παιδιών, τα παιδιά κάτω των 14 ετών 
που έρχονται ως επισκέπτες στο Παίδων 
ΜΗΤΕΡΑ, απαγορεύεται να εισέρχονται 
στους ορόφους και τους θαλάμους 
νοσηλείας. Για το λόγο αυτό λειτουργεί 
ειδικά διαμορφωμένο παιδικό σαλόνι στο 
επίπεδο «Β», όπου μπορούν να απασχολη-
θούν ευχάριστα κατά την παραμονή τους 
στο Νοσοκομείο.

Απασχόληση για τους 
μικρούς μας φίλους

Στο κεντρικό σαλόνι της Παιδιατρικής 
Κλινικής (5ος όροφος), φιλοξενείται ειδικά δι-
αμορφωμένος παιδότοπος με κουκλοθέατρο, 
αυτοκινητόδρομους, επιτραπέζια παιχνίδια 
και άλλες κατασκευές για την απασχόληση 
των μικρών ασθενών, ενώ η βιβλιοθήκη της 
Παιδιατρικής Κλινικής, διαθέτει πλούσια συλ-
λογή παιδικών βιβλίων για όλες τις ηλικίες.

Η Μουσικοθεραπεύτρια απασχολεί 
δημιουργικά και ευχάριστα τα παιδιά 
σε όλη τη διαμονή τους.

Ακόμα, το παιδί σας θα αποκτήσει ένα φίλο 
στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ. Τον Ιπποκράτη, έναν 
χαρούμενο μωβ ιπποπόταμο-μασκότ, που 
καθημερινά παίζει και ζωγραφίζει μαζί τους. 
Παράλληλα, συνοδεύει μαζί με ειδικευμένο 
νοσηλευτή- τους μικρούς ασθενείς στο χώρο 
διενέργειας ιατρικών εξετάσεων ή κατά την 
είσοδό τους στο χειρουργείο.

Τηλέφωνα

Στο κομοδίνο του δωματίου, υπάρχει 
τηλεφωνική συσκευή με δυνατότητα κλήσης 
αριθμών εντός και εκτός του ΜΗΤΕΡΑ. 
Ο αριθμός τηλεφώνου του δωματίου 
αναγράφεται πάνω στην τηλεφωνική 
συσκευή.

Διανυκτέρευση Συνοδών

Το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ δίνει μεγάλη 
σημασία στο αίσθημα ασφάλειας των 
παιδιών, που εξασφαλίζεται από την παρου-
σία των προσφιλών προσώπων δίπλα τους. 
Έτσι, σε όλα τα δωμάτια διατίθεται καναπές 
– κρεβάτι, για την άνετη διανυκτέρευση 
του γονέα ή κηδεμόνα δίπλα στο παιδί.

Χρήσιμα τηλέφωνα 
θα βρείτε στο τέλος 
αυτού του Οδηγού.

Ώρες Λειτουργίας Παιδικού 
Σαλονιού (Επίπεδο «Β») 
Δευτέρα - Παρασκευή  08:00 -14:00
με φύλαξη από έμπειρο προσωπικό του 
ΜΗΤΕΡΑ. Τις απογευματινές ώρες, τα 
Σαββατοκύριακα και τις αργίες, ο παιδότο-
πος παραμένει ανοικτός για τα παιδιά, 
με την επίβλεψη των συνοδών τους.

Ώρες Επισκεπτηρίου
11:00 - 13:00  
17:00 - 20:00

PA
TI

EN
T 

H
A

N
D

B
O

O
K 

 | 
 C

H
IL

D
R

EN
’S

 H
O

SP
IT

A
L

YO
U

R
 H

O
SP

IT
A

LI
ZA

TI
O

N

Entertainment for our 
young friends
There is a specially designed playroom 
in the central Children’s Hospital waiting 
lounge (5th floor), complete with hand 
puppets, a race track set, board games 
and other toys to keep our young 
patients occupied. The facilities also 
include a library with a collection of 
books for all ages.

A music therapist keeps children 
entertained with creative and pleasant 
activities during their hospitalization.

Your child will also make a new friend at 
MITERA Children’s Hospital: Hippocrates, 
the happy purple hippo, who will play 
with them daily.  Along with a trained 
nurse, he accompanies young patients 
on their way to surgeries or medical tests 
accordingly. 

Overnight stay 
for family members
MITERA Children’s Hospital places 
considerable importance on ensuring 
that children feel safe, having their 
dearest people next to them. 
Therefore, all rooms are equipped with 
a sofa bed, so that parents or accompa-
nying persons may have a comfortable 
overnight stay next to their child.

Visiting Hours
11:00 - 13:00
17:00 - 20:00

You may find useful 
telephone numbers at 
the end of this handbook.

For Visitors
Please note that children under 14 
are not permitted to visit the Hospital 
wards.
On level B, there is a special children’s 
lounge with trained personnel to keep 
them occupied.

Children’s Lounge 
Opening Hours
Monday-Friday 08:00-14:00
During these hours, children are 
supervised by trained personnel. In the 
afternoon and on weekends the lounge 
is open to children, but they must 
be accompanied and supervised by 
an adult.

Telephones
There is a telephone on your bedside 
table that you may use to dial directly 
within and outside MITERA Children’s 
Hospital. Your room’s phone number is 
printed on your device.



Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας
 
Στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ,  λειτουργεί πλήρως 
οργανωμένη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
Παίδων και Παιδοκαρδιολογική & Παιδοκαρδιο-
χειρουργική Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας. 
Οι Μονάδες διαθέτουν όλο τον απαραίτητο 
υπερσύγχρονο εξοπλισμό ασφαλείας ενώ στε-
λεχώνονται από άρτια εκπαιδευμένους ιατρούς 
και νοσηλευτικό προσωπικό. Η νοσηλεία γίνεται 
σε ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον για την 
ελαχιστοποίηση νοσοκομειακών λοιμώξεων, 
με  στόχο τη μεγαλύτερη ασφάλεια των μικρών 
ασθενών μας.
 

ΜΕΘ Παίδων
 
Στη Μονάδα νοσηλεύονται παιδιά από τον 
παθολογικό και τον χειρουργικό τομέα, 
ηλικίας έως 16 ετών.
 
Παιδοκαρδιολογική & 
Παιδοκαρδιοχειρουργική
Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας

Στη Μονάδα νοσηλεύονται παιδιά με συγγενείς 
καρδιοπάθειες μετά από επέμβαση αλλά 
και στην προεγχειρητική περίοδο, εφόσον 
χρειάζεται.

A
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Υπηρεσίες internet & fax

Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε ασύρμα-
το Internet Wi-Fi σε όλους τους χώρους του 
ΜΗΤΕΡΑ. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την 
αποστολή fax, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με την Προϊσταμένη του ορόφου σας. 

Παράλληλα, στο ΜΗΤΕΡΑ θα βρείτε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους (internet spot) 
όπου μπορείτε να κάνετε χρήση ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή, να δείτε τα mail σας και 
να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο.  

Στο Ά επίπεδο εκτός από τη χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε και εκτυπωτή για να 
τυπώσετε τα έγγραφά σας.   

Χώροι αναμονής  
Νοσηλευτικών ορόφων 
(7ος, 6ος, 3ος, 2ος),  
Χώρος αναμονής 
Εξωτερικών Ιατρείων 
(1ος), χώροι αναμονής 
τοκετών («Ο» επίπεδο)

internet 
spot
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Ώρες Επισκεπτηρίου MEΘ
12:00 -13:00
18:00 -19:00
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A fully organized Pediatric Intensive Care 
Unit and a Pediatric Cardiology & Pediatric 
Cardiac Surgery Intensive Care Unit operate 
within MITERA Children’s Hospital. The ICUs 
are equipped with the latest state-of-the-
art technology and staffed with fully 
qualified medical and nursing staff. 
Children are hospitalized in an area 
designed especially for minimizing hospital 
infections, aiming at maximum safety.

Intensive Care Units 
(ICUs)

Pediatric ICU

This ICU offers hospitalization to 
children of the medical and surgical 
sector, up to the age of 16.

This ICU offers hospitalization to children 
with congenital heart diseases both after 
surgery and pre-operatively if deemed 
necessary.

Pediatric Cardiology & 
Pediatric Cardiac Surgery ICU

ICU Visiting Hours
12:00 - 13:00
18:00 - 19:00

Internet and Fax Services
Wi-Fi internet connection is available 
throughout MITERA Children’s Hospital. If you 
wish to send a fax, please contact your Ward 
Supervisor. At MITERA Hospital, you will also 
find internet spots, where you can use the 
computer to check you emails or surf the net.

Waiting areas are located 
on the hospital floors (7th, 
6th, 3rd, 2nd floor), the 
outpatient clinic (1st floor) 
and the labor ward (Level 0).

On Level A, you will find a computer 
connected to a printer for personal use.
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Η γνώμη σας 
είναι απαραίτητη

Δέσμευσή μας αποτελεί η διασφάλιση της 
ποιότητας και η διαρκής αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Για το λόγο αυτό, 
παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματο-
λόγιο που θα βρείτε στο δωμάτιο σας και στους 
κοινόχρηστους χώρους, με τις εντυπώσεις και 
τις παρατηρήσεις σας και να το τοποθετήσετε 
μέσα στο Κουτί Εντυπώσεων του ορόφου 
που νοσηλεύεστε, δίπλα από το γραφείο 
της Προϊσταμένης.

Όλες οι έγγραφες παρατηρή-
σεις των ασθενών (εσωτερι-
κών ή εξωτερικών), συνοδών 
& επισκεπτών διαχειρίζονται 
με απόλυτη εχεμύθεια και 
υπευθυνότητα.

Σε περίπτωση που 
αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε 
πρόβλημα κατά τη νοσηλεία 
του παιδιού σας, παρακαλού-
με μη διστάσετε να 
καλέσετε τη Διεύθυνση 
Ποιότητας στο τηλέφωνο 
210 686 9812.

Προστασία από Λοιμώξεις

Τα χέρια ως φορείς βακτηριδίων αποτελούν ένα 
σημαντικό τρόπο μετάδοσης λοιμώξεων μεταξύ 
νοσηλευομένων. Παρακαλούμε να χρησιμοποι-
είτε τακτικά τα ειδικά απολυμαντικά χεριών που 
υπάρχουν σε όλους τους χώρους του ΜΗΤΕΡΑ.

Αποφύγετε επισκέψεις από φίλους και συγγενικά 
πρόσωπα που μπορεί να έχουν κάποιο σύμπτω-
μα λοίμωξης (όπως βήχα, φτέρνισμα, πυρετό 
ή άλλες λοιμώξεις) και περιορίστε τον αριθμό 
επισκεπτών για την ασφάλεια του παιδίου.

Ασφάλεια

Η Διοίκηση του ΜΗΤΕΡΑ στοχεύει στο να 
παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για τους 
νοσηλευόμενους, τους επισκέπτες και το προ-
σωπικό. Όλο το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο 
στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και 
πραγματοποιεί τακτικές ασκήσεις. Σε περίπτωση 
που περιέλθει στην αντίληψή σας οποιοδήποτε 
δυνητικά επιζήμιο για την ασφάλειά σας περι-
στατικό, παρακαλούμε ενημερώστε άμεσα την 
Προϊσταμένη του ορόφου σας.
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Safety & Security

Protection from Infections
Infections can be very easily transmitted 
between patients through hand contact, 
as hands are prevalent bacteria carriers. 
Please use the special hand sanitizing 
devices conveniently located throughout 
MITERA Hospital.

We suggest that you ask friends or relatives 
who may manifest signs of infection (such 
as coughing, sneezing, fever or other 
symptoms) not to visit you. It is also key to 
limit the number of visitors for your child’s 
safety.

The MITERA Hospital Administration 
strives towards providing a safe 
environment for its young patients, visitors 
and staff. All staff members have been 
trained in dealing with emergency 
situations and participate in regular drills. 
In the event that you become aware of 
any incident that may prove potentially 
hazardous to your child or yourself, please 
notify your Ward Supervisor immediately. Your Opinion Matters

We pledge to safeguard the quality of the 
services we offer and continuously upgrade 
them. For this reason, please record your 
remarks and comments in the questionnaire 
you will find in your room or in the common 
areas and place it in the Opinion Box on 
your floor, next to the Ward Supervisor’s 
office.

If you experience any 
problem whatsoever during 
your child’s hospitalization, 
please do not hesitate to 
contact the Quality Division 
on +30 210 6869812.

All written remarks by 
patients (both inpatients 
and outpatients), 
accompanying persons or 
visitors are handled with 
the utmost confidentiality 
and responsibility.





Για την 
έξοδο
Για την ημέρα εξόδου του 
παιδιού από το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, 
θα αποφασίσει ο θεράπων ιατρός. 

The attending physician will decide 
when your child can be discharged 
from MITERA Children’s Hospital.

Discharge



Επιστρέφοντας στο σπίτι

Ακολουθείστε με ακρίβεια τις οδηγίες που θα 
πάρετε από τον Ιατρό της Παιδιατρικής Κλινικής, 
ιδιαίτερα στη δοσολογία της θεραπευτικής αγω-
γής. Οι Ιατροί της Παιδιατρικής Κλινικής είναι σε 
επαφή και ενημερώνουν τους παιδιάτρους σχετι-
κά με την αγωγή και την πορεία της νοσηλείας. 

Μετά την έξοδο του παιδιού από το Παίδων 
ΜΗΤΕΡΑ, ενημερώστε τον παιδίατρό σας, στον 
οποίο θα απευθύνεστε για κάθε πρόβλημα του 
παιδιού που σας απασχολεί.

A
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Διαδικασία Εξόδου 
& Τρόποι Πληρωμής

Μετά την υπογραφή του εξιτηρίου του παιδιού 
από το Θεράποντα Ιατρό, θα ενημερωθείτε 
τηλεφωνικώς από το Λογιστήριο Ασθενών
για την τακτοποίηση του λογαριασμού σας.

Την ημέρα της εξόδου, γίνεται εκκαθάριση του 
λογαριασμού νοσηλείας και εξόφληση πιθανού 
υπολοίπου. Το Λογιστήριο Ασθενών λειτουργεί 
καθημερινά 08:00 -19:00 και Σάββατο - 
Κυριακή 08:00 - 16:00.

Γίνονται δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες, 
μετρητά, επιταγές ημέρας ή και κατάθεση σε 
τραπεζικό λογαριασμό του ΜΗΤΕΡΑ. Για τη 
διευκόλυνσή σας, στο επίπεδο «1» υπάρχει 
υποκατάστημα Τράπεζας με ΑΤΜ συνδεδεμένο 
με το σύστημα ΔΙΑΣ.

Η έξοδος από το Νοσοκομείο πρέπει να  
γίνεται έως τις 14:00 της ημέρας εξιτηρίου.  
Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει οικονομική 
επιβάρυνση. 
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Τα αντίγραφα του ιατρικού φακέ-
λου του παιδιού, θα τα παραλάβετε 
από το Τμήμα Ιατρικού Αρχείου 
(επίπεδο «Α») 

Τ. 210 686 9000

Για την 
έξοδο
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Discharge
You may obtain a copy of your 
child’s medical file from the 
Medical Records Department 
(Level A).

T: +30 210 686 9000

As soon as your discharge has been 
finalized by your attending physician, you 
will be contacted by a Patient Accounts 
officer to settle the  bill.

The bill is finalized and any outstanding 
balance is paid on the discharge day. The 
Patient Accounts Department is open 
08:00-19:00 on weekdays and 08:00-16:00 
on Saturdays and Sundays.

We accept payment by all major credit 
cards, cash or check, as well as by deposit 
to the MITERA bank account. Please bear 
in mind that a bank branch with an ATM 
(connected to interbank networks) 
operates on Level 1.

Discharge must take place by 14:00, 
otherwise you will be charged accordingly.

Discharge Procedure 
& Payment Methods

Returning Home
Please follow your doctor’s instructions, 
especially regarding medication dosage and 
duration of medical treatment. The Children’s 
Hospital doctors will remain in contact with 
your pediatrician and will brief them on your 
child’s treatment and progress.

Upon discharge from MITERA Children’s 
Hospital, please notify your pediatrician and 
contact them for any issues of concern that 
may arise regarding your child.
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Φάκελος Ασθενών -  
Ιατρικό Αρχείο

Το ΜΗΤΕΡΑ κατόπιν αιτήματός σας στο Τμήμα 
Ιατρικού Αρχείου (Α’ επίπεδο), σας παραδίδει 
αντίγραφο του ιατρικού φακέλου του παιδιού 
σας, μετά από 3 εργάσιμες ημέρες. Για την 
προστασία του ιατρικού απορρήτου, αντίγρα-
φα του Ιατρικού Φακέλου του παιδιού σας 
παραδίδονται μόνο με επίδειξη της αστυνομικής 
ταυτότητας ή με νόμιμη εξουσιοδότηση.

Μην ξεχάσετε!

Φεύγοντας από την 
Παιδιατρική Κλινική, 
σας υπενθυμίζουμε να 
πάρετε μαζί σας:

\ Το Βιβλιάριο Υγείας 
 του παιδιού σας
\ Την απόδειξη του 
 λογαριασμού  
\ Το εξιτήριο
\ Προσωπικά αντικείμενα
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Ώρες λειτουργίας 
Ιατρικού Αρχείου
08:00 -14:30  
Τ. 210 686 9189
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Upon leaving MITERA 
Children’s Hospital, do not 
forget to take with you:

\    Your child’s health 
booklet

\    The hospitalization 
    receipt
\    Your child’s discharge 

papers
\    All personal items

Do not  forget! Patient File/
Medical Records

After filling out a request form at the 
Medical Records Department (Level A), you 
may receive a copy of your child’s medical 
record within three working days. To protect 
medical privacy, parents or guardians must 
show valid ID or validated authorization 
when picking up copies of medical records.

Medical Records 
Opening Hours
08:00 - 14:30
T: +30 210 686 9189





Γενικές 
πληροφορίες
Για εσάς και τους
οικείους σας.
We are  here for you 
whenever you need us.

General 
information
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Πρόσβαση στο ΜΗΤΕΡΑ

Το ΜΗΤΕΡΑ βρίσκεται επί της οδού Ερυθρού 
Σταυρού στο Μαρούσι και είναι προσβάσιμο  
με ταξί, αυτοκίνητο ή λεωφορείο. Βρίσκεται  
σε μικρή απόσταση από τον Ηλεκτρικό Σταθμό 
Αμαρουσίου και υπάρχουν στάσεις αρκετών 
γραμμών αστικών λεωφορείων ακριβώς έξω 
από τις εγκαταστάσεις μας.

Στάθμευση

Στο MHTΕΡΑ λειτουργεί καθημερινά και 
Σαββατοκύριακα σε 24ωρη βάση, φυλασσό-
μενος, υπόγειος χώρος στάθμευσης. Για τις 
χρεώσεις, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον  
Υπεύθυνο του Χώρου Στάθμευσης στο  
τηλέφωνο 210 686 9179.

Παρεκκλήσι

Στον προαύλιο χώρο του ΜΗΤΕΡΑ, απέναντι 
από το φυλάκιο της Υπηρεσίας Ασφαλείας, βρί-
σκεται ο Ιερός Ναός «Παναγία Θεογεννήτωρ», 
όπου ο καθένας μπορεί να εκφράσει την πίστη 
του και να προσευχηθεί. Όπως και σε οποιοδή-
ποτε άλλο χώρο θρησκευτικής λατρείας,  
ο απόλυτος σεβασμός είναι επιβεβλημένος. 
Στον Ιερό Ναό του ΜΗΤΕΡΑ υπάρχει η δυνατό-
τητα διεξαγωγής όλων των μυστηρίων, κατόπιν 
σχετικής άδειας από τη Μητρόπολη Αττικής.
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Τα λεωφορεία που κάνουν στάση  
στη Λεωφόρο Κηφισίας είναι:
A7_Kάνιγγος - Κηφισιά
550_Π. Φάληρο - Κηφισιά
Ε14_Σύνταγμα - Υπουργείο Παιδείας - Ο.Α.Κ.Α. (express)
010_Τοπική Συγκοινωνία ΗΣΑΠ Μαρούσι - Ν. Φιλοθέη

Είμαστε στη διάθεσή σας 
για οτιδήποτε χρειαστείτε

Γενικές 
πληροφορίες

Με βάση τις νέες διατάξεις, 
απαγορεύεται το κάπνισμα 
σε όλους τους χώρους του 
ΜΗΤΕΡΑ.

PA
TI

EN
T 

H
A

N
D

B
O

O
K 

 | 
 C

H
IL

D
R

EN
’S

 H
O

SP
IT

A
L

G
EN

ER
A

L 
IN

FO
R

M
A

TI
O

N General 
information
A higher level of care.

Chapel

A chapel is located on the MITERA 
Hospital premises, next to the Security 
Guardroom, for anyone wishing to pray. 
As with all places of worship, utter respect 
for the premises is imperative. Religious 
ceremonies may be performed within the 
chapel after obtaining a permit from the 
Holy Diocese of Attica.

Smoking is prohibited 
in all MITERA Hospital 
areas, based on the new 
provisions.

Getting to MITERA

MITERA Hospital is located at 6 
Erythrou Stavrou Street in Marousi and 
may be accessed by taxi, car or bus. It is 
located at a short distance from the 
Marousi Train Station and there is a bus 
stop (Hygeia) conveniently located on 
Kifisias Avenue, serving many bus lines.

Parking
A 24-hour private, underground parking 
garage operates within MITERA 
Hospital 7 days a week. Please contact 
the parking operator for information on 
fees on +30 210 6869179.

The following buses stop 
on Kifisias Avenue:
A7_Kaningos-Kifisia
550_P. Faliro-Kifisia
E14_  Syntagma-Education Ministry
         Olympic Stadium (express)
010_Local Public Transport_Marousi-N. Filothei



  Τηλέφωνο
Τράπεζα & ΑΤΜ 3129
Υποκαταστήμα τράπεζας λειτουργεί στο ισόγειο του ΜΗΤΕΡΑ. Το μηχάνημα 
αυτομάτων συναλλαγών (ΑΤΜ) είναι συνδεδεμένο με το Σύστημα 
Διατραπεζικών Συναλλαγών ΔΙΑΣ και έτσι υπάρχει η δυνατότητα αναλήψεων 
και καταθέσεων μετρητών 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.    
Επίπεδο 1

  
Καφεστιατόριο - Μπαρ 3820
Λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο. Στο εστιατόριο, 
σερβίρονται όλα τα γεύματα, με μεγάλη ποικιλία στο μενού, καθώς 
και όλων των ειδών τα ροφήματα.    
Επίπεδο 1 

 
Κατάστημα με Είδη Δώρων  3599
Τα κατάστημα προσφέρει πολλαπλές επιλογές δώρων.
Επίπεδο 1 

 
Ανθοπωλείο 3126
Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Γραφείο Υποδοχής 
και διαθέτει μεγάλη ποικιλία από λουλούδια, ανθοδέσμες 
και ευχετήριες κάρτες.
Επίπεδο 1  

 
Κατάστημα Ελληνικών Προϊόντων  210 681 8068
Το κατάστημα προσφέρει προϊόντα με βάση τη μαστίχα.
Επίπεδο 1  

  
Κομμωτήριο 3158
Λειτουργεί οργανωμένο κομμωτήριο το οποίο παρέχει κατόπιν ραντεβού, 
υπηρεσίες κομμωτικής και περιποίησης νυχιών τόσο στους νοσηλευόμενους – 
στο δωμάτιό τους ή στο χώρο του κομμωτηρίου – όσο και στους επισκέπτες.    
Επίπεδο B'
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Ασφάλεια  3139
Παιδικό Σαλόνι 3850 
Κατ’ Οίκον Νοσηλεία 1051

Τηλεφωνικό Κέντρο 9
Υποδοχή / Πληροφορίες  3100
Λογιστήριο  3117/3106

Χρήσιμα τηλέφωνα

\ Για εξωτερική γραμμή, καλείτε πρώτα  
 το «0». Όλες οι κλήσεις προς αριθμούς  
 εκτός ΜΗΤΕΡΑ χρεώνονται στο  
 λογαριασμό σας.  
\ Για να καλέσετε εντός του ΜΗΤΕΡΑ,   
 καλείτε τα 3 τελευταία ψηφία του 
 τηλεφώνου του τμήματος που επιθυμείτε  
 προσθέτοντας μπροστά τους τον αριθμό 3.  
 Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση, 
 παρακαλούμε καλέστε το Τηλεφωνικό 
 Κέντρο πληκτρολογώντας το 9, 
 ή τις Πληροφορίες στο εσωτερικό 
 τηλέφωνο 3100.

Καταστήματα
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Call Center            9
Reception/Info           3100
Patient Accounts            3117/3106

Security      3139
Children’s Lounge    3850
Home Care Nursing Department  1051

Useful Phone Numbers

\   For an external line, dial “0”. All phone 
calls made to numbers outside MITERA 
will be charged to your final bill.

\   To call a number within MITERA, simply 
dial the last 3 digits of the number, 
adding a 3 at the front. For any 

   clarifications, dial 9 to speak to the Call     
   Center or 3100 to speak to Reception.

Bank & ATM    
A bank branch is located on the ground level of MITERA. The ATM 
is connected to interbank networks, allowing you to withdraw or 
deposit cash 24/7, 365 days a year.
Level 1

Café / Restaurant   
It is open 24/7. The restaurant offers a menu with a wide selection 
of meals and beverages.
Level 1

Gift Shop     
The store offers a wide selection of gifts.
Level 1

Flower Shop    
It is located opposite the Reception Desk and offers a wide variety 
of flowers, flower arrangements and greeting cards.
Level 1

Greek Product Shop
Level 1

Hairdressing Salon   
A hairdressing salon operates within the Hospital, offering 
hairdressing and nail care services to patients (in their rooms or 
at the salon) and visitors, by appointment. 
Level B

3129
Phone number

Stores

3820

3599

3126

+30 210 6818068

3158



Τ: 210 686 9000
www.facebook.com/mitera.hospital

www.mitera.gr

Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

Προσφέρει υπηρεσίες 
πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας 
περίθαλψης για όλα 
τα μέλη της οικογένειας. 

Διαθέτει πλήρως ολοκληρωμένα τμήματα 
Παθολογικού, Διαγνωστικού και Χειρουργικού 
τομέα για την πρόληψη, διάγνωση και την 
επιτυχή αντιμετώπιση κάθε προβλήματος  
υγείας. Παράλληλα, διαθέτει Μονάδες  
Εντατικής Θεραπείας καθώς και υπερσύγχρονη 
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Όλα τα τμήματα 
είναι άρτια οργανωμένα, διαθέτουν σύγχρονο  
εξοπλισμό και είναι στελεχωμένα με  
κορυφαίους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων 
και νοσηλευτικό προσωπικό πανεπιστημιακού 
επιπέδου. 

T: 210 686 9404, 
210 686 9563, 210 686 9564
www.facebook.com/Mitera.paidon

Μαιευτική / Γυναικολογική 
Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

Παροχή υπηρεσιών για την 
πρόληψη, διάγνωση και 
επιτυχή αντιμετώπιση κάθε 
προβλήματος υγείας στην 
εφηβική, αναπαραγωγική 
και την ώριμη ηλικία. 

Διαθέτει την υποδομή τόσο σε ιατρικό εξοπλι-
σμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να 
μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελε-
σματικά σε οποιαδήποτε ανάγκη. Η σημερινή 
γυναίκα έχει στη διάθεσή της όλη τη γκάμα των 
επιστημονικών επιτευγμάτων και των υπηρε-
σιών που θα της επιτρέψουν να συλλάβει, να 
κυοφορήσει και να γεννήσει ένα υγιές παιδί.

Παίδων ΜΗΤΕΡΑ 

Αντιμετωπίζονται όλα τα 
περιστατικά που μπορεί να 
προκύψουν σε ένα παιδί ή 
σε έναν έφηβο. 

Η Κλινική βρίσκεται σε εφημερία 24 ώρες το 
24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, εξασφαλίζο-
ντας την άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε 
πρόβλημα προκύψει στο παιδί σας. Για το σκοπό 
αυτό, το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ διαθέτει μια μεγάλη 
ομάδα παιδιάτρων, παιδοχειρουργών και ιατρών 
όλων των ειδικοτήτων και υποειδικοτήτων 
της παιδιατρικής, προσφέροντας έτσι ολοκλη-
ρωμένες υπηρεσίες υγείας, από τη διάγνωση 
μέχρι την πλήρη θεραπεία. Στο πλευρό τους οι 
ιατροί, έχουν ένα πολυάριθμο νοσηλευτικό προ-
σωπικό που αποτελείται από εξειδικευμένους 
νοσηλευτές, πανεπιστημιακού και τεχνολογικού 
επιπέδου.

It has the necessary infrastructure in terms 
of medical equipment and human resources 
to respond immediately and efficiently to 
any medical needs that may arise. 
Contemporary women have a large array 
of scientific feats and healthcare services 
available to them to assist them in 
conceiving, carrying and giving birth to a 
healthy baby.

MITERA Maternity & 
Gynecology Clinic

It offers services for the 
prevention, diagnosis and 
successful treatment of 
healthcare problems in 
women during puberty 
and later on in life. 

It operates comprehensive medical and 
surgical departments for successful 
management of any health-related 
problem. It also runs an Intensive Care Unit 
(ICU) and a state-of-the-art Hemodialysis 
Unit. All departments are fully organized 
and equipped with the latest technology. 
They are staffed with leading physicians 
of all medical specialties and university 
-trained nursing personnel.

MITERA General Hospital

It offers primary and 
secondary healthcare 
services for the whole 
family.

The Hospital is open 24/7 all year round, 
ensuring immediate response to any 
problem that may arise involving your child. 
To this end, MITERA Children’s Hospital has 
a large team of pediatricians, 
pediatric surgeons and doctors of all 
pediatric specialties and subspecialties, 
providing comprehensive healthcare 
services, ranging from diagnosis to full 
recovery. The doctors are assisted by our 
qualified nursing staff, made up of 
university-trained nurses and other 
technicians.

MITERA Children’s Hospital

It is equipped to manage 
all medical conditions 
encountered in children 
and adolescents.

Τ: +30 210 686 9000
www.facebook.com/mitera.hospital

www.mitera.gr

Τ: +30 210 686 9404,
+30 210 686 9563, +30 210 686 9564

www.facebook.com/Mitera.paidon





Ερυθρού Σταυρού 6, 151 23, Μαρούσι. Τ: 210 686 9563-564-404 F: 210 684 0894 E: erpaediatrics@mitera.gr
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Facebook/ Mitera.paidon
Linkedin/ company/mitera-hospital-
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6 Erythrou Stavrou Street,  151 23 Marousi, Greece 
T: +30 210 686 9563-564-404 F: +30 210 684 0894 Ε: erpaediatrics@mitera.gr
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