
    
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Αναίμακτες νίκες στον καρκίνο του προστάτη 

 

Διεπιστημονική εκδήλωση στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αθηναϊς 

 

 

Με τον συνδυασμό ακτινοθεραπείας και βραχυθεραπείας, επιτυγχάνονται 

υψηλά ποσοστά πλήρους ίασης στον τοπικά προχωρημένο καρκίνο του 

προστάτη, εφάμιλλα των πρώιμων σταδίων, αναίμακτα και χωρίς 

παρενέργειες. 

 

Αυτό ανακοίνωσε ο κ. Nelson N. Stone, καθηγητής Ουρολογίας και 

Aκτινοθεραπευτικής Oγκολογίας στο Πανεπιστήμιο Mount Sinai της 

Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο διεπιστημονικής ημερίδας που διοργάνωσε η 

μη κερδοσκοπική εταιρία ΑΚΟΣ στην Αθήνα. 

 

Η βραχυθεραπεία είναι η εμφύτευση ραδιενεργών κόκκων δια μέσω του 

περίνεου- υπό την καθοδήγηση του διορθικού υπερήχου- στον προστάτη 

αδένα. Η μέθοδος εφαρμόζεται στα πρώιμα στάδια και δίνει 

αποτελέσματα εφάμιλλα της χειρουργικής ή της ακτινοθεραπείας.  

 

Με την βραχυθεραπεία η υψηλή δόση ακτινοθεραπείας, εφαρμόζεται 

απευθείας στον προστάτη, καταστρέφοντας τα καρκινικά κύτταρα, χωρίς 

να δημιουργούνται προβλήματα στην στυτική λειτουργία. 

 

Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος της ΑΚΟΣ, ογκολόγος 

ακτινοθεραπευτής κ. Δέσποινα Κατσώχη « Η εφαρμογή της 

βραχυθεραπείας πραγματοποιείται άπαξ και επιφέρει πλήρη ίαση στα 

πρώιμα στάδια σε ποσοστό 98%. Στα τοπικά προχωρημένα στάδια ο 

συνδυασμός της με την εξωτερική ακτινοθεραπεία οδηγεί σε υψηλότερα 

ποσοστά ίασης, από κάθε άλλη μέθοδο μεμονωμένα.»  



Η βραχυθεραπεία εφαρμόζεται στην Ελλάδα πάνω από μία δεκαετία με 

επιτυχία καθώς οι Έλληνες επιστήμονες στο χώρο της 

ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας, παρακολουθούν τις διεθνείς 

επιστημονικές εξελίξεις και μεταφέρουν στη χώρα μας τα νεότερα 

δεδομένα που προκύπτουν από τα μεγάλα κέντρα βραχυθεραπείας των 

ΗΠΑ και της Ευρώπης, με τα οποία βρίσκονται σε άμεση συνεργασία.  

 

Η διεπιστημονική εκδήλωση της ΑΚΟΣ εστίασε στη σημασία της 

ακτινοθεραπείας που είναι ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες της 

ογκολογίας και σε νοσήματα όπως ο καρκίνος του ρινοφάρυγγα, του 

λάρυγγα, του προστάτη και ενίοτε ο καρκίνος του πνεύμονα, είναι ικανή 

να επιφέρει την εξάλειψη του όγκου, διατηρώντας τη λειτουργικότητα 

και την ακεραιότητα του οργάνου που έχει πληγεί. 

 

 «Η γνώση είναι δύναμη και η νίκη ελπίδα» ήταν το κεντρικό σύνθημα 

της εκδήλωσης, στο πλαίσιο της οποίας επισημάνθηκε η σημαντικότητα 

την αγαστής συνεργασίας όλων των επιστημονικών ειδικοτήτων για την 

καταπολέμηση του καρκίνου με στόχο να στείλει ένα μήνυμα ελπίδας 

στους πολίτες για την πλήρη αποθεραπεία της νόσου.   

 

Για τις  «αναίμακτες» νίκες που προσφέρει η ακτινοθεραπεία όταν 

συνδυάζεται με το χειρουργείο και την χημειοθεραπεία, συζήτησαν 

ακτινοθεραπευτές-ογκολόγοι, παθολόγοι- ογκολόγοι, 

ωτορινολαρυγγολόγοι, θωρακοχειρουργοί, ουρολόγοι, ειδικοί παθολόγοι, 

πνευμονολόγοι και επιστήμονες ειδικών χειρουργικών ειδικοτήτων που 

ασχολούνται με την ογκολογική χειρουργική.  

 

Βραβεία θάρρους και αγώνα 

 

Στο πλαίσιο της επιστημονικής εκδήλωσης η ΑΚΟΣ βράβευσε τις 

οργανώσεις Be Strong, Άλμα Ζωής, Αγκαλιάζω και ΚΕΦΙ  που 

στηρίζουν τους καρκινοπαθείς στον αγώνα που δίνουν και 

ευαισθητοποιούν την κοινή γνώμη σε θέματα πρόληψης και θεραπείας 

του καρκίνου.  

 

  

 

 

 

  


