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ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ



Το Κε�ντρο ει�ναι ε�να απο�  τα 42 αναγνωρισμε�να Κε�ντρα EKPA-LAIKO	
Αριστει�ας της Ευρωπαϊκη� ς Εταιρι�ας Νευροενδοκρινικω� ν Όγκων (European 

Neuroendocrine Tumor Society, ENETS) στην Ευρω� πη και το μοναδικο�  ε�ως 

ση� μερα στην Ελλα� δα. Η παρουσι�α σας στο κε�ντρο διασφαλι�ζει ο� τι σας 

παρε�χεται εφα� μιλλη θεραπει�α με τα αντι�στοιχα εξειδικευμε�να κε�ντρα 

στην Ευρω� πη.

  ΟΜΑΔΑΗ των εξειδικευμε�νων ιατρω� ν απαρτι�ζεται απο�  Ενδοκρινολο�γους, 

Γαστρεντερολο� γους, Χειρουργου� ς, Ογκολο� γους, Πυρηνικου� ς Ιατρου� ς, 

Ακτινολο� γους και Παθολογοανατο� μους που ε�χουν αναπτυ� ξει ιδιαι�τερο 

ενδιαφε�ρον για τους ο�γκους αυτου� ς και ε�χουν διεθνη�  αναγνω� ριση. 

Η σας στο κε�ντρο εξασφαλι�ζει ο� τι θα παρακολουθει�σθε απο�  ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

εξειδικευμε�νους σε νευροενδοκρινικου� ς ο�γκους ιατρου� ς για ο� σο δια� στημα

απαιτει�ται. Λειτουργει� επι�σης ομα� δα υποστη� ριξης ασθενω� ν που συνεργα� ζεται 

με αντι�στοιχα ευρωπαϊκα�  κε�ντρα.

Η ομα� δα ιατρω� ν που σας παρακολουθει� στο 

κε�ντρο EKPA-LAIKO ευρι�σκεται σε στενη�  

επαφη�  με ειδικου� ς ιατρου� ς και οργανισμου� ς

που παρε� χουν αντι�στοιχες θεραπει�ες. 

Επιπλε�ον, οι ιατροι�  που παραπε�μπουν

ασθενει� ς  στο κε� ντρο ενημερω� νονται 

διεξοδικα�  για την πορει�α των ασθενω� ν τους.

Η Ομάδα
 Ειδικώντων

Αντιλαμβανόμαστε	ότι	το	νόσημά	σας	μπορεί	ενίοτε	να	είναι	πολύπλοκο	και	να	

επηρεάζει	τη	ζωή	τη	δική	σας	αλλά	και	των	οικείων	σας.	Η	προσπάθειά	μας	είναι	

να	βοηθήσουμε	εσάς	και	την	οικογένειά	σας	να	αντιμετωπίσετε	τα	προβλήματα	

που	προκύπτουν	στην	καθημερινότητά	σας.

Τι Πρέπει να Περιμένετε Περαιτέρω

Η	 θεραπεία	 που	 χορηγείται	 σε	 κάθε	 ασθενή	 είναι	 εξατομικευμένη	 και	 μπορεί	

να	διαφέρει	μεταξύ	των	ασθενών.	Συνεργαζόμαστε	στενά	μαζί	σας	και	με	άλλους	

εμπλεκόμενους	φορείς	έτσι	ώστε	να	λαμβάνετε	την	καλύτερη	δυνατή	θεραπεία.	

Θα	 είμαστε	 σε	 στενή	 επαφή	 μαζί	 σας	 και	 θα	 απαντούμε	 στα	 ερωτήματά	 σας	

καθόλη	τη	διάρκεια	της	παρουσίας	σας	στο	κέντρο.

Στάδια	Αντιμετώπισης	στο

EKPA Center LAIKO 
Γνωριμι�α με τον εξειδικευμε�νο 

ειδικο�  και συνεργα� τη που θα σας 

ενημερω� σουν για τη φυ� ση του 

νοση� ματος σας και τις διαθε�σιμες 

θεραπευτικε�ς επιλογε�ς.

Ανα� θεση εκα� στου ασθενη�

σε εξειδικευμε�νο συνεργα� τη 

που ε�χει σαφη�  γνω� ση του 

νοση� ματος και της 

επιλεγμε�νης θεραπει�ας.

Συνεργασι�α με ο� λους τους 

ειδικου� ς για κατανο� ηση της 

προθεραπει�ας και των 

ενδεχο� μενων 

παρενεργειω� ν/επιπλοκω� ν.

Για	 περισσότερες	 πληροφορίες	 μπορείτε	 να	 επικοινωνήσετε	 στο	

	2107462217	 	endopf@gmail.comτηλ.: ή	μέσω	e-mail	στη	διεύθυνση:
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