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Δελτίο Τύπου 
Νέα εποχή για το Κέντρο Μαστού της Κλινικής ΛΗΤΩ 

 
Η Κλινική ΛΗΤΩ, μέλος του Hellenic Healthcare Group (HHG), του μεγαλύτερου 
Ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, παρουσίασε την Τρίτη 30 
Νοεμβρίου 2021 σε ειδική εκδήλωση, τη νέα εποχή για το Κέντρο Μαστού.  
 
Όλοι οι χώροι του Κέντρου Μαστού, ανακαινίστηκαν ριζικά και σχεδιάστηκαν στη 
λεπτομέρεια ώστε όλοι οι ασθενείς να λαμβάνουν υπηρεσίες υγείας υψηλού 
επιπέδου σε ένα περιβάλλον άρτιο και λειτουργικό.  
 
Το δυναμικό του Κέντρου Μαστού, στελεχώνεται από καταξιωμένους επιστήμονες, 
την κα. Ανδριάνα Κουλούρα, Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια Χειρουργικής Κλινικής 
Μαστού και τον κ. Μιχαήλ Περικλή Αγγελόπουλο, Ακτινολόγο Μαστού, Διευθυντή 
Ακτινολογικού Τμήματος. Παράλληλα, η ομάδα στελεχώνεται με εξειδικευμένο 
παραϊατρικό προσωπικό, όπως Βιολόγο - Γενετιστή, Ψυχο-ογκολόγο, Κλινικό 
Διαιτολόγο και Φυσικοθεραπευτή.  

 
Το ιατρικό δυναμικό του Κέντρου, έχει στη διάθεσή του εξοπλισμό τελευταίας γενιάς, 
όπως  μεταξύ άλλων, τον Ψηφιακό Μαστογράφο με Τομοσύνθεση, που εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη διακριτική ευκρίνεια και κατ’ επέκταση δυνατότητα ανίχνευσης της 
πρώιμης κακοήθειας στο μαστό. 

 
Όπως δήλωσαν οι κ.κ. Ανδριάνα Κουλούρα, Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια 
Χειρουργικής Κλινικής Μαστού και ο Μιχαήλ Περικλής Αγγελόπουλος, Ακτινολόγος 
Μαστού, Διευθυντής Ακτινολογικού Τμήματος: «Όραμά μας είναι να συμβάλλουμε τα 
μέγιστα στην πρώιμη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού, να 
αφυπνίσουμε την κάθε γυναίκα ξεχωριστά με εξατομικευμένο πρόγραμμα 
παρακολούθησης, με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση, που συνεπάγεται υψηλά 
ποσοστά επιβίωσης και τις περισσότερες φορές ίαση της κάθε γυναίκας».  
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΛΗΤΩ και Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, κ. Λεωνίδας 
Παπαδόπουλος, επεσήμανε ότι «Το ΛΗΤΩ, ως μέλος του Ομίλου Hellenic Healthcare 
Group, υποδέχεται τη νέα εποχή του Κέντρου Μαστού εμπεδώνοντας την προσήλωσή 
του στην ασφαλή πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, 
ανανεώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες που με πρωτοπορία ξεκίνησε πριν από 35 
χρόνια. Ο εκσυγχρονισμός του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Κέντρο Μαστού η 
επιστημονική κατάρτιση και η αφοσίωση των επικεφαλής της κ. Ανδριάνας Κουλούρα,  



 
 

 
 
 

 

και του κ. Μιχαήλ Περικλή Αγγελόπουλου, σηματοδοτούν το επόμενο βήμα του ΛΗΤΩ 
για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της υπ’ αριθμόν ένα αιτίας θανάτου των 
Ελληνίδων». 
 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με χαιρετισμό από την κα. Μαρέβα Γκραμπόφσκι 
Μητσοτάκη, η οποία δήλωσε: «Θα ήθελα να σας μεταφέρω με χαρά, ότι το 
πρόγραμμα Φώφη Γεννηματά επεκτείνεται τελικά σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, 
για όλες τις ηλικίες των γυναικών. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να πείσουμε τις 
γυναίκες να μην αμελούν τον ετήσιο έλεγχο, διότι η υγεία μιας γυναίκας αφορά όλη 
την οικογένεια. Παρευρίσκομαι εδώ για να ευχηθώ καλή επιτυχία στην γιατρό μου κ. 
Ανδριάνα Κουλούρα, την οποία εμπιστεύομαι απόλυτα». 

 
 

Σχετικά με το Κέντρο Μαστού 
Το Κέντρο Μαστού, της Κλινικής ΛΗΤΩ, λειτουργεί από το 1986, με γνώμονα την 
εξατομικευμένη φροντίδα και ασφάλεια στις γυναίκες που μας εμπιστεύονται, όσον 
αφορά στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων του μαστού. Στόχος μας 
είναι η ολοκληρωμένη και ολιστική φροντίδα των ασθενών ώστε να λαμβάνουν 
εξατομικευμένη θεραπευτική πρόταση. 
Επικοινωνία: 210 690 2076, 210 690 2077 
 

 

 
Λεζάντα φωτογραφίας από αριστερά:  



 
 

 
 
 

 

κ. Μιχαήλ Περικλής Αγγελόπουλος, Ακτινολόγος Μαστού, Διευθυντής Ακτινολογικού 
Τμήματος ΛΗΤΩ 
Δρ. Ελπιδοφόρος Δουράτσος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Πρόεδρος Επιστημονικού 
Συμβουλίου ΛΗΤΩ 

Δρ. Κωνσταντίνος Μαυρέλος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Πρόεδρος Διοικητικού 
Συμβουλίου ΛΗΤΩ 
κα. Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη 
κα. Ανδριάνα Κουλούρα, Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια Χειρουργικής Κλινικής Μαστού 
ΛΗΤΩ 
Δρ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Διευθύνων Σύμβουλος ΛΗΤΩ 

 


