Διαγνωστικό Κέντρο ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ

Εξοπλισμένο με καινούργια & σύγχρονα μηχανήματα,
στελεχωμένο με έμπειρους ιατρούς
Διαγνωστικό Κέντρο με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και επαγγελματισμό

Η

φιλοσοφία
του Διαγνωστικού Κέντρου ΑΛΦΑ
ΕΥΡΕΣΙΣ,
όπως αυτό αναπτύχθηκε από
την ίδρυσή του το 2008, το
καθιστά ως ένα πρότυπο ολοκληρωμένου Απεικονιστικού,
Διαγνωστικού και Επεμβατικού
κέντρου.
Εξοπλισμένο αποκλειστικά
με καινούργια, πρωτοποριακά,
σύγχρονα μηχανήματα χαμηλής ακτινοβολίας ξεχωρίζει για
την ανθρώπινη αλλά επιστημονική προσέγγιση που προσφέρει στους εξεταζόμενους.
Προσφέρονται εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ο ενδοσκοπικός υπέρηχος, η ηπατική
ελαστογραφία και η ολοκληρωμένη εξέταση μαγνητικής
τομογραφίας καρδίας, υπηρεσίες οι οποίες δεν προσφέρονται σε άλλο Διαγνωστικό
Κέντρο παγκύπρια. Το διαγνωστικό έργο είναι δύσκολο,
πολυσύνθετο και απαιτούνται

πολλές ιατρικές γνώσεις και
δεξιότητες. Η ιατρική ομάδα
των ακτινοδιαγνώστων του Κέντρου μας λαμβάνει την αναγνώριση των κλινικών ιατρών
για την αφοσίωσή τους στην
ιατρική αριστεία και την προώθηση της επιστήμης.
Οι ιατροί, ακτινοδιαγνώστες,
του κέντρου είναι έμπειροι και
άρτια καταρτισμένοι ώστε να
δίνουν αξιόπιστα και έγκυρα
διαγνωστικά αποτελέσματα. Η
ιατρική ομάδα αποτελείται από
τους:
Δρ Δήμο Μιχαηλίδη από•
φοιτος της ιατρικής σχολής του
Πανεπιστημίου του Cambridge
με εκπαίδευση στην ακτινολογία στο West Midlands
(Birmingham) training
scheme του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκπαιδεύτηκε σε όλο
το φάσμα των ακτινολογικών
εξετάσεων, με εξειδίκευση στο
Gastrointestinal Radiology
συμπεριλαμβανόμενου και
του Ενδοσκοπικού υπέρηχου
και μετεκπαιδεύτηκε στο Πα-

νεπιστήμιο Michigan Medical
Center στις Η.Π.Α.

• Δρ Ξένια Κωνσταντινί-

δου απόφοιτος της ιατρικής
σχολής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
με ειδικότητα ακτινοδιαγνώστη
στο Ακτινολογικό εργαστήριο
του ΑΠΘ του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Εξειδικεύτηκε στη διάγνωση των
παθήσεων του μαστού στο
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»
και έλαβε ειδικής εκπαίδευσης
στο Μαγνητικό Τομογράφο
στο Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου».

• Δρ

Ελένη Σ τυλιανού
απόφοιτος της ιατρικής σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
με ειδικότητα ακτινοδιαγνώστη
στο τμήμα διαγνωστικής και
επεμβατικής ακτινολογίας και
νευροακτινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του
Essen στη Γερμανία. Διαθέτει
πολύχρονη πείρα στον τομέα
της νευροακτινολογίας.

Οι τεχνολόγοι αποτελούν μια
σημαντική πτυχή του ανθρώπινου δυναμικού του κέντρου
καθώς λόγω της πολυετούς
εμπειρίας τους έχουν όλα τα
απαραίτητα εφόδια για τη διενέργεια υψηλής ποιότητας
εξέτασης στο λιγότερο δυνατό χρόνο, χρησιμοποιώντας
διεθνή πρωτόκολλα. Επιπρόσθετα σε συνεργασία με το
νοσηλευτικό προσωπικό του
κέντρου παρέχουν στον εξεταζόμενο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση με απόλυτη
ασφάλεια.
Όπως προαναφέρθηκε στο Διαγνωστικό Κέντρο ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ προσφέρονται οι πιο κάτω
εξειδικευμένες υπηρεσίες:

•Η εξέταση του ενδοσκο-

πικού υπέρηχου (EUS) είναι μια σύγχρονη τεχνική που
συνδυάζει την ενδοσκόπηση
με την υπερηχοτομογραφία.
Ασχολείται με την εξέταση των
κοίλων αλλά και των συμπαγών οργάνων του ανώτερου
πεπτικού συστήματος. Είναι η

πιο ευκρινής μέθοδος απεικονιστικής διάκρισης των πέντε
στιβάδων του εντερικού τοιχώματος και του παγκρέατος και
προσφέρει τη δυνατότητα λήψης κατευθυνόμενης βιοψίας
διά λεπτής βελόνης (FNA και
FNB) σε δυσπρόσιτα όργανα
όπως το πάγκρεας, όπου είναι
δύσκολο έως αδύνατο να διενεργηθεί βιοψία με άλλες μεθόδους.

•Η

εξέταση της ηπατικής ελαστογραφίας
(Fibroscan) είναι μια απλή, μη
επεμβατική εξέταση για ποσοτική εκτίμηση ηπατικής ίνωσης.
Είναι μια γρήγορη και ανώδυνη
μέθοδος.

•

Η εξέταση MRI νεφρικ ώ ν α ρ τ η ρ ι ώ ν είναι μια
εξειδικευμένη εξέταση που
διενεργείται στο διαγνωστικό
μας κέντρο και χωρίς σκιαγραφικό υλικό, για το λόγο αυτό
καθίσταται κατάλληλη για άτομα που πάσχουν από νεφρική
ανεπάρκεια.

• Ολοκληρωμένη εξέτα-

ση μαγνητικής τομογραφίας της καρδίας (function,
viability encoding, perfusion,
coronary) στην οποία εξετάζονται τα ακόλουθα: το μυοκάρδιο και οι περιοχές της
καρδιακής ίνωσης, η αιμάτωση και η βιωσιμότητα του μυ-
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Μαγνητική Τομογραφία
– MRI
Αξονική Τομογραφία – CT
Ψηφιακή Μαστογραφία
– Digital Mammography
Υπερηχογράφημα
– Ultrasound
Ενδοσκοπικός Υπέρηχος
– Endoscopic Ultrasound
Ηπατική Ελαστογραφία
– Fibroscan
Ψηφιακό ακτινολογικό
– Digital X-RAY
Ψηφιακό ορθοπαντογράφο
– 3D Dental

οκαρδίου, η καρδία για τυχόν
παλινδρόμηση, η στένωση των
καρδιακών βαλβίδων καθώς
του αορτικού ισθμού. Επίσης
εξετάζεται η καρδιακή συσταλτικότητα, η λειτουργία της κοιλίας και μετριέται με ακρίβεια
τόσο ο τελοδιαστολικός όγκος
όσο και το κλάσμα εξώθησης
της καρδίας.
Το Διαγνωστικό Κέντρο
Άλφα Εύρεσις είναι ίσως το
πιο ολοκληρωμένο και ανεξάρτητο διαγνωστικό κέντρο
στην Κύπρο καθώς παρέχει
μια πληθώρα διαγνωστικών
εξετάσεων, καλύπτοντας ένα
ευρύ φάσμα απεικονίσεων στα
ακόλουθά του τμήματα:

Το Διαγνωστικό Κέντρο
ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Ποιότητας
και Σύστημα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης (ISO 9001:2008
και ISO 14001:2004), ενώ
ταυτόχρονα συμβαδίζει με τον
Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS
εφαρμόζοντας Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και
Οικολογικού Ελέγχου. Αξίζει
επίσης να σημειωθεί ότι το
Διαγνωστικό Κέντρο διαθέτει
σύστημα διαχείρισης ποιότητας εικόνας (PACS), καθώς
και σύστημα διαχείρισης απεικονιστικών πληροφοριών βασισμένο στις διαδικασίες του
κέντρου (RIS), γεγονός που
δίνει τη δυνατότητα στον ιατρό
να μελετήσει και να συγκρίνει
παλαιότερες εξετάσεις και να
ανατρέξει στον ιατρικό φάκελο
του κάθε εξεταζόμενου.

Εν κατακλείδι, το Διαγνωστικό Κέντρο ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ
είναι ένα κέντρο με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και
επαγγελματισμό. Η αξιόπιστη
διενέργεια και διάγνωση των
απεικονιστικών εξετάσεων, σε
συνδυασμό με την προηγμένη
και σύγχρονη τεχνολογία που
διατίθεται, δίνει το δικαίωμα
σε κάθε πολίτη να απολαμβάνει ιατρικές υπηρεσίες υψηλού
ποιοτικού επιπέδου.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ALPHA EVRESIS
DIAGNOSTIC CENTER LTD
Αθαλάσσας 99Α, 2024,
Λευκωσία
Ταχυδρομική θυρίδα: 23297,
Στρόβολος, 1680
Τηλέφωνο: 22861000
Φαξ: 22446344
Ε-mail: info@
evresisdiagnostic.com
Ιστοσελίδα:
www.evresisdiagnostic.com
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