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Το Κεντρο EKPA-LAIKO ειναι ενα απο τα 42 αναγνωρισμενα Κεντρα
Αριστειας της Ευρωπαϊκης Εταιριας Νευροενδοκρινικων Όγκων (European
Neuroendocrine Tumor Society, ENETS) στην Ευρωπη και το μοναδικο εως
σημερα στην Ελλαδα. Η παρουσια σας στο κεντρο διασφαλιζει οτι σας
παρεχεται εφαμιλλη θεραπεια με τα αντιστοιχα εξειδικευμενα κεντρα
στην Ευρωπη.
Η ΟΜΑΔΑτων εξειδικευμενων ιατρων απαρτιζεται απο Ενδοκρινολογους,
Γαστρεντερολογους, Χειρουργους, Ογκολογους, Πυρηνικους Ιατρους,
Ακτινολογους και Παθολογοανατομους που εχουν αναπτυξει ιδιαιτερο
ενδιαφερον για τους ογκους αυτους και εχουν διεθνη αναγνωριση.
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ σας στο κεντρο εξασφαλιζει οτι θα παρακολουθεισθε απο
εξειδικευμενους σε νευροενδοκρινικους ογκους ιατρους για οσο διαστημα
απαιτειται. Λειτουργει επισης ομαδα υποστηριξης ασθενων που συνεργαζεται
με αντιστοιχα ευρωπαϊκα κεντρα.

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 LAIKO Center

Η Ομάδα
των Ειδικών

Γνωριμια με τον εξειδικευμενο
ειδικο και συνεργατη που θα σας
ενημερωσουν για τη φυση του
νοσηματος σας και τις διαθεσιμες
θεραπευτικες επιλογες.

Αναθεση εκαστου ασθενη
σε εξειδικευμενο συνεργατη
που εχει σαφη γνωση του
νοσηματος και της
επιλεγμενης θεραπειας.

Συνεργασια με ολους τους
ειδικους για κατανοηση της
προθεραπειας και των
ενδεχομενων
παρενεργειων/επιπλοκων.

Η ομαδα ιατρων που σας παρακολουθει στο
κεντρο EKPA-LAIKO ευρισκεται σε στενη
επαφη με ειδικους ιατρους και οργανισμους
που παρεχουν αντιστοιχες θεραπειες.
Επιπλεον, οι ιατροι που παραπεμπουν
ασθενεις στο κεντρο ενημερω ν ονται
διεξοδικα για την πορεια των ασθενων τους.

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.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο
τηλ.: 2107462217 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: endopf@gmail.com

