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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία: Ίαση του καρκίνου μέχρι και 85% όπου δεν
υπάρχουν μεταστάσεις
Ακτινοχειρουργική Εγκεφάλου: 96% ποσοστό επιτυχίας για τους καλοήθεις
όγκους
Ίαση του καρκίνου μέχρι και 85% όπου δεν υπάρχουν μεταστάσεις και
θεραπεία καρκινοπαθών χωρίς ακρωτηριασμούς, διασώζοντας ακέραια ζωτικά
όργανα (όπως ο λάρυγγας, ο μαστός, ο προστάτης) υπόσχεται ο νέος εξοπλισμός
με τον οποίο ενισχύεται το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΚΑΟ) του
Διαγνωστικού & Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών ΥΓΕΙΑ.
Παράλληλα, το ποσοστό επιτυχίας της τάξης του 96% για την πλειονότητα των
καλοηθών όγκων που εξασφαλίζει το μοναδικό στην Ελλάδα μηχάνημα
ακτινοχειρουργικής εγκεφάλου GAMMA KNIFE και η εμπειρία των τριών
χρόνων λειτουργίας του αντίστοιχου Τμήματος, δικαιολογούν απόλυτα τον
τίτλο του «Πρωταγωνιστή» στη θεραπεία των εγκεφαλικών βλαβών.
Τα παραπάνω βρέθηκαν στο επίκεντρο της Συνέντευξης Τύπου που
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2007 στη Βιβλιοθήκη του ΔΘΚΑ
ΥΓΕΙΑ με την ευκαιρία του ετήσιου European Gamma Knife Meeting (2425.11), του εορτασμού των 100 χρόνων από τη γέννηση του Lars Leksell, ιδρυτή
της Μονάδας Gamma Knife και της «αναγέννησης» του ΚΑΟ του ΥΓΕΙΑ.
«Στο ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ με την εγκατάσταση της πρώτης στην Ευρώπη ναυαρχίδας
Γραμμικών Επιταχυντών προηγμένης τεχνολογίας ELEKTA Axesse™ για την
Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία Καθοδηγούμενη από Εικόνες», τόνισε ο
κ.Φίλιππος Αγγελάκης, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος (Αναπλ. Διευθυντής
ΚΑΟ ΥΓΕΙΑ), «συνδυάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Τρισδιάστατη
(3D) Απεικόνιση πριν και κατά τη διάρκεια της Ακτινοθεραπείας με την
ακρίβεια της Στερεοταξίας».
Η νέα τεχνική Image Guided Radiaton Therapy (IGRT), εξέλιξη της
τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης και της μοναδικής στην Ελλάδα IMRT
ακτινοθεραπείας, εξασφαλίζει την απόλυτη στόχευση του υπό ακτινοβόληση
καρκίνου στόχου σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή
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λαμβάνεται επί τόπου η αξονική τομογραφία και σε αντίστοιχο χρόνο γίνονται
οι αντίστοιχες διορθώσεις.

Από τη πλευρά του ο κ. Μάικλ Τόρενς, Νευροχειρουργός - Διευθυντής του
Τμήματος Gamma Knife ΥΓΕΙΑ, σημείωσε ότι το ποσοστό ελέγχου με τη
θεραπεία Gamma Knife σε περισσότερους από 600 ασθενείς μέσα σε τρία χρόνια
είναι υψηλότερο από ότι σε μια ανοιχτή επέμβαση και ότι η θεραπεία
ολοκληρώνεται σε μία ημέρα χωρίς κινδύνους, επιπλοκές και μηδενικό ποσοστό
θνησιμότητας.
Τέλος, συμπλήρωσε ότι για τη θεραπεία Gamma Knife υπάρχουν συμβάσεις με
τα ασφαλιστικά ταμεία που επιτρέπουν σε όλους τους ασθενείς να
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, ενώ έχουν υπογραφεί ειδικά συμβόλαια με
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
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