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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
Ιατρός

www.livercancer.com

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
είναι ξενόγλωσση και ανήκει στο 
Allegheny General Hospital . 

Είναι αφιερωμένη στον καρ-
κίνο του ήπατος . Περιγράφεται 
αναλυτικά η ανατομία και η φυ-
σιολογία του ήπατος καθώς και 
τα συμπτώματα, η αιτιοπαθογέ-
νεια και η εξέλιξη μιας νεοπλα-
σίας του . Καταγράφονται και 
αναλύονται όλες οι εξετάσεις που είναι απαραίτητες τόσο για τη διάγνωση 
όσο και για την παρακολούθηση της θεραπείας . Τέλος, περιγράφονται όλες 
οι θεραπευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του νεοπλάσματος .

Πρόκειται για μια εύχρηστη ιστοσελίδα που προσφέρει βασικές γνώσεις 
για την κατανόηση του ηπατοκυτταρικού καρκίνου .

www.gicare.com

Πρόκειται για μια 
ξενόγλωσση ιστοσε-
λίδα που ανήκει στο 
Jackson Siegelbaum 
Gastrenterology . 

Περιγράφονται αναλυ-
τικά όλα τα νοσήματα 
του πεπτικού συστή-
ματος . Ο αναγνώστης 
μπορεί εύκολα να ενη-
μερωθεί για την παθο-
φυσιολογία, τα αίτια, 
την κλινική εικόνα και τη 
θεραπεία της πάθησης που 
τον αφορά .

Επιπλέον, έχει μεγάλο α-
φιέρωμα στις ενδοσκοπικές 
μεθόδους που χρησιμο-
ποιούνται στην καθημερινή 
κλινική πράξη και παρέχει 
ποικιλία εικόνων και βίντεο 
για την κάθε μέθοδο .

http://www.hopkins-gi.org/

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ξενόγλωσση και ανήκει στο Johns Hopkins 
Hospital Division of Gastroenterology & Hepatology .

Περιέχει πληροφορίες σχετικά με όλα τα νοσήματα του γαστρεντε-
ρικού συστήματος . Ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει αναλυτικές 
περιγραφές της ανατομίας και της φυσιολογίας των οργάνων του 
γαστρεντερικού . Επίσης μπορεί να ενημερωθεί για τα αίτια και την 
παθογένεια κάθε νόσου που τον ενδιαφέρει, καθώς και για τις 
θεραπευτικές μεθόδους .

Περιέχει επίσης χρήσιμες πληροφορίες για ιατρούς και επαγγελμα-
τίες υγείας, όπως το αξιόλογο πρόγραμμα συνεχιζόμενης ιατρικής 
εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει online παρουσιάσεις περιστατικών 
και βιβλιοθήκη .

Αποτελεί χρήσιμο βοήθημα στην αναζήτηση πληροφοριών για 
τα νοσήματα του γαστρεντερικού, τόσο για τους ασθενείς, όσο και 
για τους ιατρούς .

http://www.gastriccancer.org/

Είναι μια ξενόγλωσση ιστοσελίδα που αναπτύχθηκε από το Gastric Cancer 
fund σε συνεργασία με το V foundation, δυο οργανισμούς αφιερωμένους 
στην έρευνα για την καταπολέμηση του καρκίνου . Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
ασχολείται με τον καρκίνο του στομάχου .

Περιγράφονται με απλό και κατανοητό τρόπο η ανατομία και φυσιολογία 
του στομάχου, οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου, τα 
συμπτώματα και τα θεραπευτικά σχήματα, ενώ περιλαμβάνονται διάφορα 
χρήσιμα στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες για τα στάδια του καρκίνου 
και την αντιμετώπισή του . Επίσης παρέχει πληροφορίες που μπορούν να 
βοηθήσουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων και στην 
αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν λόγω 
της νόσου τους, καθώς και νέες εξελίξεις από το χώρο της έρευνας για τη 
θεραπεία του καρκίνου του στομάχου .

Πρόκειται για μια εύχρηστη και προσιτή πηγή πληροφοριών για τον καρ-
κίνο του στομάχου, που παρέχει τις βασικές γνώσεις για την κατανόηση της 
νόσου . IG




