Καλως ήρθατε στην σελίδα µας

Το ιατρείο µας εξειδικεύεται στην Παθολογία καθώς και στην παροχή υπηρεσιών ως
Οικογενειακοί Ιατροί. Βρισκόµαστε στην κεντρική οδό της κοινότητας του Laufach του
δήµου Aschaffenburg και διαθέτουµε 13 θέσεις δωρεάν στάθµευσης για τους ασθενείς µας.
Το ιατρείο µας εκτείνεται σε περίπου 300 m2 και τόσο η πρόσβαση σε αυτό όσο και οι
εσωτερικοί του χώροι είναι εύκολα προσβάσιµοι από άτοµα µε κινητικές δυσκολίες.
Έχοντας συνάψει συµβόλαιο συνεργασίας µε την Ένωση Ασφαλιστικών Ταµείων του
κρατιδίου της Βαυαρίας (KVB) έχουµε την δυνατότητα παροχής όλων των εξετάσεων που
καλύπτονται από τα δηµόσια ταµεία στο πλαίσιο της ειδικότητάς µας.
Είναι σηµαντικό να γνωρίζετε ότι στην Γερµανία αν έχετε δηµόσια ιατρική ασφάλεια (π.χ.
ΑΟΚ, ΙΚΚ,ΒΒΚ κλπ) η επίσκεψη σε εξειδικευµένο ιατρό (π.χ. Καρδιολόγο) γίνεται µόνο µετά
από παραποµπή του οικογενειακού ιατρού. Σε αντίθετη περίπτωση το ταµείο σας δεν
αναλαµβάνει τα έξοδα. Από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται οι επισκέψεις στον Γυναικολόγο,
τον Παιδίατρο και τον Οφθαλµίατρο όπου δεν χρειάζεστε παραπεµπτικό.
Λόγω της ιδιαίτερης εµπειρίας µας δίνουµε βάρος στην διερεύνηση και αντιµετώπιση
καρδιαγγειακών νοσηµάτων, µεταβολικών ασθενειών όπως ο σακχαρώδης διαβήτης καθώς
και σε παθήσεις του γαστροεντερολογικού για τις οποίες γίνεται πλήρης κλινικόςεργαστηριακός και υπερηχογραφικός έλεγχος.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης ασθενών µε χρόνια νοσήµατα
(σακχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακά,υπέρταση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ηπατική
κίρρωση, υποθυρεοειδισµός) και αντιµετώπιση των επιπλοκών τους. Ιδιαίτερη σηµασία
δίνουµε στην παροχή καταπραϋντικής φροντίδας σε ασθενείς µεταστατικού καρκίνου.

Συνοπτικά προσφέρουµε τις παρακάτω υπηρεσίες οι οποίες καλύπτονται
και από τα δηµόσια ασφαλιστικά ταµειά:
•

Ηλεκτροκαρδιογράφηµα

•

Σπιροµετρικός έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας – Οξυµετρία

•

Holter ρυθµού (24ωρη,48ωρη και 7ηµερη καταγραφή καρδιακού ρυθµού)

•

Holter πιέσεως (24ωρη καταγραφή πίεσης)

•

Δοκιµασία Κόπωσης µε εργοµετρικό ποδήλατο

•

Πλήρης εργαστηριακός (µεταξύ άλλων µέτρηση Σακχάρου, Γλυκοζυλιωµένης
Αιµοσφαιρίνης και Λιπιδίων) καθώς και µικροβιολογικός έλεγχος ( ανάλυση
ούρων , έλεγχος µικρολευκωµατινουρίας, Test Ανιχνεύσης Στρεπτόκοκκου Α και Ιού
της Γρίπης) σε συνεργασία µε εξωτερικό εργαστήριο

•

Παρακολούθηση ασθενών που λαµβάνουν αντιθροµβωτική αγωγή (έλεγχος
αποτελεσµατικότητας αντιπηκτικής και αντιαιµοπεταλιακής αγωγής,
περιεγχειρητική διαχείρηση ασθενών που λαµβάνουν αντιπηκτική και
αντιαιµοπεταλιακή αγωγή)

•

Υπέρηχος άνω και κάτω κοιλίας

•

Υπέρηχος θυρεοειδούς αδένα

•

Υπέρηχος θωρακηκών κοιλοτήτων

•

Κλινική εξέταση πρόληψης καρκίνου του δέρµατος

•

Κλινική εξέταση πρόληψης του καρκίνου του προστάτη προαιρετικά µε ταυτόχρονη
αιµατολογική λήψη του καρκινικού δείκτη PSA όπως αυτή προτείνεται από την
γερµανική ουρολογική εταίρια. (η προληπτική αιµατολογική εξέταση δεν καλύπτεται
από τα δηµόσια ασφαλιστικά ταµεία)

•

Εξέταση πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέρου µέσω του τεστ ανίχνευσης
λανθάνουσας αιµορραγίας στα κόπρανα (FOBT)

•

Εµβολιασµoi σύµφωνα µε το εθνικό πρόγραµµα εµβολιασµών ενηλίκων

•

Επίσκεψη κατ οίκον ασθενών µε κινητικές δυσκολίες

•

Επίσκεψη ασθενών σε οίκους ευηγηρίας

Προσφέρουµε επίσης επιπλέον διαγνωστικές υπηρεσίες όπως:
Πρόληψη/διάγνωση της οστεοπόρωσης µεσω µέτρησης της οστικής
πυκνότητας: Η µέτρηση της οστικής πυκνότητας είναι µια µη επεµβατική µέθοδος που
χρησιµοποιείται για να µετρήθει η µάζα των οστών. Η τεχνολογεία που χρεισηµοποιούµε
για τη µέτρηση της οστικής µάζας ονοµάζεται Dual Energy X-Ray Absorptiometry ή DEXA
αποτελεί µία από τις πιο σύγχρονες µεθόδους και συνδιάζει διαγνωστική αξιοπιστία µε
υπερβολικά µικρή έκθεση σε ακτινοβολία (περίπου ισοδύναµη µε το να βρίσκεται κάποιος
σε εξωτερικούς χώρους όλη µέρα το καλοκαίρι).
Συστήνεται σε γυναίκες άνω των 65 ετών, άνδρες άνω των 70 ετών, άτοµα που έχουν
υποστεί κάταγµα σε ηλικία άνω των 50 ετών, γυναίκες σε εµµηνόπαυση µε παράγοντες
κινδύνου, µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες κάτω των 65 ετών µε παράγοντες κινδύνου,
άνδρες 50 έως 69 ετών µε παράγοντες κινδύνου. Μερικοί από τους παράγοντες κινδύνου
είναι: κάπνισµα, οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης, καθιστικός τρόπος ζωής,
διατροφικές συνήθειες κ.α.
Ένας σηµαντικός και δυστυχώς συχνός παράγοντας κινδύνου είναι χαµηλά επίπεδα
Βιταµίνης D στο αίµα η οποία σχετίζεται τόσο µε τις διατροφικές συνήθειες όσο και µε την
χαµηλή έκθεση στον ήλιο ιδιαίτερα σε χώρες της βόρειας Ευρώπης. Για το λόγο αυτό
προτείνουµε παράλληλα µε την εξέταση της οστικής πυκνώτητας και την µέτρηση του
επιπέδου τιµών της Βιταµίνης D στο αίµα.

Ορθοσκόπηση: Ορθοσκόπηση καλείται η επισκόπηση του τελευταίου τµήµατος του
παχέος εντέρου, που καλείται ορθό. Ενώ στην ολική κολονοσκόπηση ελέγχεται όλο το
µήκος του παχέος εντέρου, κατά την ορθοσκόπηση ελέγχονται τα τελευταία 15-20εκ.
αυτού. Είναι εξέταση ανώδυνη, γρήγορη και ασφαλής και προτιµάται σε ορισµένες
παθήσεις, όπως η αιµορροϊδοπάθεια και η ελκώδης ορθίτιδα γιατί µπορεί να γίνει χωρίς
ιδιαίτερη προετοιµασία.

Υπέρηχος-Triplex καρδιάς και θωρακικής αορτής: Tο υπερηχοκαρδιογράφηµα
ξεκαθαρίζει πιθανά ανατοµικά προβλήµατα των µεγάλων αγγείων της καρδιάς, των
τοιχωµάτων της, καθώς και των βαλβίδων της καρδιάς. Με τον τρόπο αυτό είναι για
παράδειγµα εφικτό να διαγνωσθούν εγκαίρως παθήσεις των καρδιακών βαλβίδων πριν
αυτές δηµιουργήσουν µη αναστρέψιµες αλλοιώσεις του µυοκαρδίου.

Έγχρωµο Duplex υπερηχογράφηµα (Triplex) Αρτηριών και Φλεβών Άνω και
Κάτω Άκρων: Το υπερηχογράφηµα triplex (ή υπερηχογράφηµα duplex έγχρωµης ροής)
συνδυάζει τις πληροφορίες της συµβατικής υπερηχογραφικής απεικόνισης ενός αγγείου και
τις πληροφορίες εξέτασης της ροής στο αγγείο µε Doppler. Επίσης, µε την εξέταση αυτή ο
ιατρός βλέπει πώς ρέει το αίµα στο αγγείο και µετρά την ταχύτητα ροής. Έτσι, µπορεί να
ελέγξει την πορεία του αγγείου, να υπολογίσει το µέγεθός του και το βαθµό στένωσής του,
αν υπάρχει. Χρεισηµοποιείται για την διάγνωση ασθενειών όπως η Αρτηριοπάθεια κάτω
µελών,οι Κιρσοί φλεβών κάτω µελών,η Φλεβική θρόµβωση κ.ά.

Duplex υπερηχογράφηµα (Triplex) αγγείων Τραχήλου (Καρωτίδων –
Σπονδυλικών Αρτηριών): Η εξέταση αυτή αποτελεί µία υπερηχογραφική µέθοδο
απεικόνισης της αιµατικής ροής του εξωκράνιου τµήµατος των εγκεφαλικών αγγείων και η
οποία µασ επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση της αθηρωµατικής νόσο των καρωτίδων, η
οποία συνήθως προσβάλλει άτοµα ηλικίας πάνω από 60 ετών µε τη δηµιουργεία
αθηρωµατικής πλάκας. Μεγάλη σηµασία έχει το γεγονός ότι σε µια αναπτυσσόµενη
αθηρωµατική πλάκα υπάρχει ο κίνδυνος ρήξης ενός τµήµατος αυτής, η οποία έχει σαν
αποτέλεσµα τη δηµιουργία θρόµβου. Εάν ο θρόµβος ή ένα τµήµα της πλάκας που έχει
υποστεί ρήξη αποκολληθεί και προχωρήσει προς τον εγκέφαλο, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να
φράξει ένα εγκεφαλικό αγγείο µικρότερης διαµέτρου και να προκαλέσει εγκεφαλικό
επεισόδιο.

Εκτίµηση Σφυροβραχιόνιου δείκτη (ABI): Tο σύστηµα ABI-100 της boso πρόκειται για
µία καινοτόµα µέθοδο διάγνωσης και πρόληψης της περιφερικής αρτηριοπάθειας µέσω της
ταυτόχρονης µέτρησης της συστολικής αρτηριακής πίεσης και στα τέσσερα άκρα του
ανθρώπινου σώµατος. Η διαδικασία µέτρησης συγχρονίζεται από το πρόγραµµα του
οργάνου και επιτυγχάνεται µε την µέθοδο "έξυπνης" παροχής και απελευθέρωσης του αέρα.
Έτσι ο σφυροβραχιόνιος δείκτης (ABI) προσδιορίζεται πολύ εύκολα και µε ακρίβεια σε
σχέση µε τη µέθοδο Doppler. Η τελευταία έχει το µειονέκτηµα, ότι οι µετρήσεις γίνονται
διαδοχικά και ως εκ τούτου τα αποτελέσµατα επηρεάζονται από τις διακυµάνσεις της
πίεσης του αίµατος. Μια απλή και ολιγόλεπτη διαδικασία που επιτρέπει την διάγνωση και
την πρόληψη της περιφερικής αρτηριοπάθειας.

Εµβολιασµοί σύµφωνα µε τις συστάσεις του διεθνούς συµβουλείου
εµβολιασµών (STIKO): Πριν από κάποιο ταξίδι σας σε χώρα του εξωτερικού και
ιδιαίτερα εκτώς ευρωπαΐκής ένωσης συνίσταται η έγκαιρη επίσκεψη στον οικογενειακο σας
ιατρό. Ανάλογα µε το είδος του ταξιδιού, τον τόπο διαµονής και τις δραστριότητες που
σκοπεύεται να κάνετε σας προτείνουµε τους απαραίτητους εµβολιασµούς σύµφωνα µε τις
συστάσεις και την βάση δεδοµένων του διεθνούς συµβουλείου εµβολιασµών.

Για περισότερες πληροφορίες και ραντεβού µπορείτε να
επικοινωνήσετε µαζί µας κατά τις ώρες λειτουργείας του ιατρείου
στο τηλέφωνο 06093 9999 020.

Σας συνιστούµε να επικοινωνείτε µαζί µας πριν µας
επισκεφτείτε για να βεβαιωθείτε ότι ο γιατρός σας δεν
βρίσκεται εκτός ιατρείου.
Ώρες λειτουργίας του ιατρείου:
Δευτέρα,Τρίτη

από 08:00 µέχρι 12:00 και 15:00 µέχρι 18:00

Τετάρτη

από 08:00 µέχρι 12:00

Πέµπτη

από 08:00 µέχρι 18:00

Παρασκευή

από 08:00 µέχρι 14:00

Γνωρίζοντας τις δυσκολίες της χρήσης της γερµανικής γλώσσας ιδιαίτερα σε συνάρτηση µε
ιατρικούς όρους αναλαµβάνουµε σε περίπτωση περαιτέρω νοσηλείας σε κάποιο νοσοκοµείο
την οργάνωση ραντεβού σε µη έκτακτα περιστατικά για την αποφυγή πολύωρων
αναµονών. Επιπλέων αναλαµβάνουµε εφόσων το επιθυµείτε την περαιτέρω συννενόηση µε
τον θεράπων ιατρό.

Κωνσταντίνος Κοκκάλας
Ειδικός παθολόγος
Απόφοιτος ιατρικής σχολής Πανεπιστηµίου Φρανκφούρτης

