Προς Αξιότιμο Πρόεδρο της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής
Εταιρείας
Eίμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι το
Ενδοκρινολογικό Τμήμα της Παθολογικής Φυσιολογίας του
Λαϊκού νοσοκομείου αποτελεί τον κύριο συνεργάτη του νέου
πρότυπου πιστοποιημένου κέντρου της ENETS της Ελλάδας σε
συνεργασία με την Πυρηνική Ιατρική και το Ογκολογικό τμήμα
στο νοσοκομείο «Αττικό», το γαστροεντερολογικό του «Γ.
Γεννηματά» και το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του
Ευαγγελισμού.
Η ΕΝΕΤS είναι μια ιδιαίτερα οργανωμένη και αναπτυσσόμενη
εταιρεία η οποία έχει σαν στόχο τη σωστή αντιμετώπιση των
ασθενών με νευροενδοκρινείς όγκους από εξειδικευμένες
ομάδες ιατρών συμπεριλαμβάνοντας και ενδοκρινολόγους. Έως
σήμερον απαριθμούνται ήδη 40 κέντρα σε όλη την Ευρώπη
χωρίς να συμπερλαμβάνονται χώρες όπως η Ισπανία και άλλες
με αντίστοιχο πληθυσμό με τη χώρα μας.

Η διαδικασία πιστοποίησης ήταν ιδαίτερα χρονοβόρα και
απαιτητική και ολοκληρώθηκε με τη διήμερη επίσκεψη (3031/01/2017) της επιτροπής της ΕΝΕΤS προκειμένου να
διαπιστώσει αν πληρούνται τα κριτήρια και αν ακολουθούνται
οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση, αντιμέτωπιση και
παρακολούθηση αυτών των ασθενών.
Πιστεύουμε οτι οι ασθενείς με αυτούς τους σπάνιους όγκους
(του γαστρεντερικού συστήματος και τα καρκινοειδή του
πνεύμονα) πρέπει να αντιμετώπιζονται ή να συζητώνται στα
πλαίσια εξειδικευμένων ομάδων σε κέντρα αναφοράς και
θέλουμε να ελπίζουμε ότι μπορούμε να συμβάλουμε προς αυτή
την κατεύθυνση.
Στα πλαίσια αυτά σας ενημερώνουμε οτι μπορείτε να
απευθύνεστε και να συμμετέχετε με παρουσίαση περιστατικών
στο:
- Ογκολογικό συμβούλιο για τους νευροενδοκρινείς όγκους που
διεξάγεται κάθε δεύτερη Τρίτη στις 14.30 στον αμφιθέατρο
‘Μουτσοπουλος’ στο κτίριο 16, 3ος όροφος της Ιατρικής
Σχολής της έδρας της Παθολογικής Φυσιολογίας με συμμετοχή
ογκολόγων,

χειρουργών,

ακτινολόγων,

πυρηνικών

ακτινολόγων,
ιατρών,

επεμβατικών

γαστρεντερολόγων

και

παθολογοανατόμων. Όλα τα νέα περιστατικά συζητούνται και

αποστέλεται εγγράφως η σύσταση και το σκεπτικό της
σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα της ΕΝΕΤS.
Για τις ώρες και μέρες διεξαγωγής του oγκολογικού
συμβουλίου: τηλέφωνο επικοινωνίας 2107462583, email:
endopf@gmail.com
- Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών λειτουργεί
ιατρείο Ενδοκρινικής Ογκολογίας και Νευροενδοκρινικών
Νεοπλασμάτων του Γαστρεντερικού, κάθε Δευτέρα στις ώρες
10:00-14:00, στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου Λαϊκό.
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