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Πληροφορίες για την πρόσβαση και τις υποδομές του Κέντρου 

Τα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης για τα σπάνια νοσήματα στο πεδίο της Αμυλοείδωσης (AL και 

ATTR) εντάσσονται στη Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Θεραπευτικής 

Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν. 

Αλεξάνδρα. 

Τα Κέντρα βρίσκονται στον 5ο όροφο του Γ.Ν. Αλεξάνδρα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 80, 

Τ.Κ. 11528, Αθήνα. 

 

Πληροφορίες οργάνωσης και προσωπικού του Κέντρου 

Το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για την Αμυλοείδωση στελεχώνεται από ιατρικό, 

νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό και τεχνικούς και τεχνολόγους. 

Άξονας του Κέντρου είναι η Πολυεπιστημονική Ομάδα, στην οποία οι ασθενείς απευθύνονται 

ή/και παραπέμπονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νόσου τους. 

 

Πληροφορίες για το πεδίο εμπειρογνωμοσύνης του Κέντρου 

Το πεδίο εμπειρογνωμοσύνης αφορά την Αμυλοείδωση και συγκεκριμένα τα σπάνια 

νοσήματα, Αιματολογική Αμυλοείδωση και Καρδιολογική Αμυλοείδωση. 

Η εξειδίκευση του προσωπικού στη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση των σπάνιων 

νοσημάτων προέρχεται από πολυετή εμπειρία και περίθαλψη πολλών περιστατικών απ’ όλη 

την Ελλάδα. 

 

Πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

Τα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης για την Αμυλοείδωση παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

που αφορούν: 

1. Στην κλινική και διαγνωστική εκτίμηση από έμπειρους και εξειδικευμένους γιατρούς 

(Αιματολόγοι, Ογκολόγοι-Παθολόγοι, Καρδιολόγοι, Παθολόγοι, Νεφρολόγοι)  

2. Λήψη βιοπτικού υλικού (βιοψία λίπους, οστεομυελική βιοψία, βιοψία μυοκαρδίου, 

βιοψία νεφρού)  

3. Διάγνωση του βιοπτικού υλικού (μικροσκοπία, ανοσοϊστοχημεία – στο Αιμο-

παθολογοανατομικό τμήμα Νοσοκομείου Ευαγγελισμός) 

4. Κυτταρομετρια ροής στο εργαστήριο κυτταρομετρίας της Θεραπευτικής Κλινικής  

5. Διαγνωστικός έλεγχος με βιοχημικές και ανοσολογικές εξετάσεις (Αιματολογικό 

εργαστήριο, βιοχημικό εργαστήριο, ανοσολογικό εργαστήριο, όλα στο νοσοκομείο 

Αλεξάνδρα),  

6. Ειδική απεικόνιση (καρδιά , αγγεία) στο τμήμα υπερήχων και στο τμήμα της Πυρηνικής 

Ιατρικής του νοσοκομείου.  

7. Γενετικός έλεγχος στο εργαστήριο της Αιματολογικής / Ογκολογικής μονάδας της 

Θεραπευτικής Κλινικής στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα 

8. Ειδική θεραπεία, αναλόγως του τύπου της Αμυλοείδωσης, που χορηγείται στη Μονάδα 

Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Θεραπευτικής Κλινικής που περιλαμβάνει την 

χορήγηση ειδικής συστηματικής χημειοθεραπείας, ανοσοθεραπείας, ή θεραπείας από 

του στόματος. 


