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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ: Πρώιμη διάγνωση και ακριβής σταδιοποίηση όγκων,
νέες στοχευμένες θεραπείες
Ση δυνατότητα πρώιμης διάγνωσης των όγκων καθώς και ακριβούς εκτίμησης της
έκτασής τους (σταδιοποίηση όγκου), προκειμένου να επιλεγεί η καταλληλότερη και
επωφελέστερη θεραπεία για τον κάθε ασθενή, δίνουν οι νέες τεχνικές και μέθοδοι
Ιατρικής Απεικόνισης που, σε συνδυασμό με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας,
συνθέτουν τον δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα της Ογκολογικής Απεικόνισης.
Η αξονική και μαγνητική τομογραφία, οι νεότερου τύπου τεχνικές ψηφιακής
ακτινογραφίας, ψηφιακής μαστογραφίας, υπερηχοτομογραφίας και Πυρηνικής
Ιατρικής καθώς και οι καινούριες επαναστατικές μέθοδοι “μοριακής απεικόνισης”, όπως
η Σομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET), αποτελούν πλέον απαραίτητα εργαλεία
στα χέρια των ογκολόγων ιατρών.
Σα παραπάνω βρέθηκαν στο επίκεντρο του «1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ογκολογικής
Απεικόνισης», που διοργάνωσε το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ στις 23-25 Οκτωβρίου 2009 στο
«υνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών» με τη συμμετοχή επιστημόνων
από όλο το φάσμα των νοσοκομείων και των υπηρεσιών Τγείας της χώρας.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ογκολόγος και Πρόεδρος του
Επιστημονικού υμβουλίου του ΤΓΕΙΑ, κ.Πάρις Κοσμίδης, «Χάρη στις νέες
χειρουργικές τεχνικές, τα καινούρια και αποτελεσματικότερα χημειοθεραπευτικά
φάρμακα, τις στοχευμένες θεραπείες και τις μεγάλης ακρίβειας μεθόδους
ακτινοθεραπείας και ακτινοχειρουργικής, είναι πλέον πιο αξιόπιστη η εκτίμηση του
αποτελέσματος των διαφόρων θεραπειών και η καθοδήγηση ελάχιστα επεμβατικών
πράξεων για διάγνωση ή συμπληρωματική ανακουφιστική θεραπεία των όγκων».
Παράλληλα, συνέχισε « βελτιώθηκε σημαντικά η δυνατότητα πρωιμότερης διάγνωσης
αρκετών τύπων καρκίνου».
Αναφερόμενος στη σημαντικότητα της εξέτασης PET στο νεοπλασματικό ασθενή, ο
Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, ακτινολόγος- ραδιολόγος και
υντονιστής του τομέα Απεικόνισης του ΤΓΕΙΑ, κ. Ιωάννης Ανδρέου, σημείωσε ότι «Η
τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET), έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο αρχικής
σταδιοποίησης των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα καθώς και τον τρόπο εκτίμησης
του αποτελέσματος της θεραπείας σε ασθενείς με λέμφωμα αλλά και άλλους όγκους. Η
μαγνητική τομογραφία προσφέρει, πλέον, σε πολύ υψηλό ποσοστό, αξιόπιστη
εκτίμηση της τοπικής έκτασης του καρκίνου του προστάτη, προκειμένου να
εφαρμοστεί η επωφελέστερη για τον ασθενή θεραπεία».
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«Η διευρυνόμενη χρήση της ετήσιας προληπτικής μαστογραφίας κατά τις τελευταίες
δεκαετίες, βελτίωσε από μόνη της τα ποσοστά επιβίωσης των γυναικών με καρκίνο του
μαστού τουλάχιστον κατά 20%» συμπλήρωσε ο Αναπλ. Διευθυντής Σμημάτων Αξονικής
και Μαγνητικής Σομογραφίας και PET/CT του ΤΓΕΙΑ, κ. Αρκάδιος Ρουσάκης, και
επισήμανε ότι «η μαγνητική μαστογραφία αποτελεί πλέον ένα ώριμο εργαλείο
συμπληρωματικής εξέτασης του μαστού, που προσφέρει σημαντικές πληροφορίες σε
επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών».
Ωστόσο, ακόμα και οι πιο εξελιγμένες τεχνικές Ογκολογικής Απεικόνισης δεν αρκούν
από μόνες τους για να βελτιώσουν το προσδόκιμο και την ποιότητα ζωής των ασθενών
με καρκίνο. Απαιτείται παράλληλα η αξιόπιστη εφαρμογή τους από εξειδικευμένους στο αντικείμενο- Ακτινολόγους και Πυρηνικούς ιατρούς, η ορθολογική χρήση τους από
τους Χειρουργούς, Ογκολόγους και Ακτινοθεραπευτές και, τέλος, η αντικειμενική
αποτίμηση της χρησιμότητάς τους σε βάθος χρόνου.
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