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∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ: H µεγαλύτερη επένδυση στον τοµέα της Ακτινοθεραπείας στην Ελλάδα
Σε Κέντρο Αναφοράς σε Ελλάδα και Ευρώπη ως προς τον τεχνολογικό εξοπλισµό και την εφαρµογή
πρωτοποριακών τεχνικών στην Ακτινοθεραπεία, καθίσταται το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας του Νοσοκοµείου ΥΓΕΙΑ, καθώς πρόσφατα εξοπλίστηκε µε τρεις υπερσύγχρονους
ροµποτικούς γραµµικούς επιταχυντές, οι οποίοι ενσωµατώνουν τα πλέον εξελιγµένα συστήµατα για
καθοδηγούµενη από εικόνες Ακτινοθεραπεία (Image Guided RadioTherapy – IGRT).
«Πρόκειται για τη µεγαλύτερη επένδυση στον τοµέα της Ακτινοθεραπείας στην Ελλάδα, µια επένδυση
που αγγίζει το ποσό των 7 εκατοµµυρίων ευρώ», δήλωσε ο Πρόεδρος των ∆.Σ. ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ, κ.
Κωνσταντίνος Σταύρου κατά το χαιρετισµό του στο Επιστηµονικό Συνέδριο που διοργάνωσε το
Νοσοκοµείο ΥΓΕΙΑ, το Σαββατοκύριακο 16-17 Μαΐου στο Ξενοδοχείο HILTON µε θέµα
«Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία: Επαναπροσδιορίζοντας το Μέλλον...Σήµερα». «Οι νέοι γραµµικοί
επιταχυντές ΕLEKTA AXESSE, SYNERGY και PLATFORM», πρόσθεσε, «προσφέρουν µοναδική
ευκαιρία όχι µόνο στους Έλληνες αλλά και στους πολίτες των γειτονικών κρατών για την όσο το δυνατόν
καλύτερη αντιµετώπιση των ποικίλων µορφών του καρκίνου. Άλλωστε, ο ΕLEKTA AXESSETM είναι
ένας από τους ΠΡΩΤΟΥΣ Γραµµικούς Επιταχυντές που εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη και τον
κόσµο».
Από την πλευρά του, ο Ακτινοθεραπευτής- Ογκολόγος, Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Κέντρου
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ, κ. Φίλιππος Αγγελάκης επεσήµανε στη Συνέντευξη
Τύπου, ότι «Στόχος των νέων τεχνικών Ακτινοθεραπείας µε τους τρεις ροµποτικούς γραµµικούς
επιταχυντές, είναι η κλιµάκωση των δόσεων µε λιγότερη τοξικότητα για τη ριζική θεραπεία και
διάσωση ζωτικών οργάνων. Επιπλέον, µε την ακρίβεια των ροµποτικών µηχανισµών δίνεται η
δυνατότητα ακτινοθεραπείας ασθενών µε µικρό αριθµό µεταστάσεων µε σκοπό την ίαση».
«O εξοπλισµός», τόνισε ο κ. Αγγελάκης, «περιλαµβάνει προηγµένα Συστήµατα ηλεκτρονικής απεικόνισης
πεδίου και Συστήµατα ανάλογα του Αξονικού Τοµογράφου, ώστε να επιτυγχάνεται τρισδιάστατη
ογκοµετρική απεικόνιση του ασθενούς στη θέση θεραπείας την ώρα της ακτινοβόλησης, καθώς και
ροµποτικούς χειρισµούς ελέγχου, διόρθωσης και ακριβούς τοποθέτησης, εξασφαλίζοντας απόλυτη
στόχευση του όγκου-στόχου».
Με τον τρόπο αυτό, το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ έχει τη δυνατότητα
εφαρµογής της πλέον εξελιγµένης µορφής συµµόρφου τρισδιάστατης ακτινοθεραπείας, της
Ακτινοθεραπείας µε πεδία Ακτινοβολίας διαµορφωµένης έντασης (Intensity Modulated Radiation
Therapy – IMRT), της ογκοµετρικά τοξοειδούς ακτινοθεραπείας διαµορφωµένης έντασης (Volumetric
Modulated Arc Therapy – VMAT) και της Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας και Ακτινοχειρουργικής
(Stereotactic Radiotherapy – Radiosurgery) σώµατος - κεφαλής.
Η ριζική Ακτινοθεραπεία στους καρκίνους κεφαλής-τραχήλου, πνεύµονα και προστάτη καθώς και
συνδυασµοί Ακτινοθεραπείας – Χηµειοθεραπείας µε τις καινοτόµες τεχνικές IMRT- VMAT- IGRT
βρέθηκαν, µεταξύ άλλων, στο επίκεντρο των θεµάτων που ανέπτυξαν καταξιωµένοι επιστήµονες από την
Ελλάδα και το εξωτερικό.
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