
Με ποιους τρόπους επιμηκύνει η ακτινοθεραπεία την συνολική 

επιβίωση?? 
 

Ήταν ο τίτλος της διάλεξης που απηύθυνε η Δρ Δέσποινα Κατσώχη στο 1ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο με τίτλο: «Καρκίνος μαστού από το χθες στο σήμερα. Αύριο?», που 

πραγματοποιήθηκε από 24-25 Μαΐου 2013 στο Λυμένη Αρεόπολης Λακωνίας.  

Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού είναι αποτέλεσμα της ογκολογικής ομάδος, όπου η 

επικοινωνία και η καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ασθενούς και της νόσου 

της είναι το πρώτο σημαντικό βήμα. Η ακτινοθεραπεία παίζει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία 

των ασθενών με καρκίνο του μαστού. Για κάθε 4 υποτροπές που προλαμβάνουμε 

αποφεύγεται και ένας θάνατος από την ασθένεια.  

Ο τοπικός έλεγχος της νόσου είναι σημαντικός όχι μόνο για την συνολική επιβίωση της 

ασθενούς αλλά πρωτίστως και για την διατήρηση της ποιότητας της ζωής της, γιατί η τοπική 

υποτροπή, όπως γνωρίζουμε, μειώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής της ασθενούς. Η 

ποιότητα της ακτινοθεραπευτικής αγωγής είναι καθοριστική για το συνολικό αποτέλεσμα και 

για τη θετική συμβολή στο σύνολο της επιβίωσης της ασθενούς. Η τεχνολογία, η τεχνογνωσία 

των ειδικών ιατρών των ακτινοφυσικών καθώς και η καθημερινή ακρίβεια στην 

επαναληψιμότητα της θεραπείας από έμπειρους τεχνολόγους είναι από τα βασικά 

χαρακτηριστικά μιας ακτινοθεραπείας διεθνών προδιαγραφών.  

Η συμβατότητα των θεραπευτικών σχημάτων με τα Διεθνή πρωτόκολλα και η εκπαίδευση 

είναι εκτενών ουκ άνευ. Ο σχεδιασμός της ακτινοθεραπείας του μαστού είναι πολύπλευρη 

και πολυεπίπεδη διεργασία και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για την προστασία των 

παρακείμενων οργάνων. Η σωστή ακτινοθεραπευτική δόση και η έγκαιρη έναρξη της 

θεραπείας είναι σημεία σημαντικά για την εξασφάλιση ενός άριστου αποτελέσματος σε 

συνάρτηση με την συντονισμένη προσπάθεια όλων όσων συμμετέχουν. 

Η ακτινοθεραπεία συμβάλει σημαντικά όχι μόνο στον έλεγχο της τοπικής εξάπλωσης της 

νόσου αλλά και στην επιμήκυνση της συνολικής επιβίωσης των ασθενών. Με ποιους τρόπους 

το επιτυγχάνει? 

 Οι τρόποι είναι οι εξής:  

1) Με την συντονισμένη προσπάθεια μέσα στο πλαίσιο μιας ογκολογικής ομάδας γιατρών 

που ασχολούνται με την θεραπεία του καρκίνου (π.χ. Ακτνοδιαγνωστής, Παθολόγος 

Ογκολόγος, Παθολογοανατόμος Χειρουργός μαστού, Πλαστικός Χειρουργός κ.λ.π). 

2) Με την άριστη ποιότητα της ακτινοθεραπείας η οποία με την σειρά της συνδέεται άμεσα 

με την άριστη τεχνολογία και τεχνογνωσία της ακτινοθεραπευτικής ομάδος τόσο των ιατρών 

όσο και των φυσικών ιατρικής φυσικής και των τεχνολόγων.  

3) Με την επικοινωνία μεταξύ των ειδικών και την καταγραφή των στοιχείων και των 

αποτελεσμάτων της θεραπείας και των παρενεργειών.  



Η εκπαίδευση και η συνεχής ενημέρωση στα διεθνή πρωτόκολλα θεραπείας και η 

καθημερινή τους εφαρμογή σε ασθενείς προσαρμοσμένα πάντοτε στην ανατομία και την 

ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης είναι η πρώτη μας προσπάθεια να ελέγξουμε για λίγο 

την εξάπλωση της νόσου. 
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