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Περίλθψθ Ομιλίας
Ο βαςικόσ ςκοπόσ τθσ κεραπείασ με ακτινοβολίεσ, με εξωτερικζσ ι εςωτερικζσ
πθγζσ, είναι να δϊςει κανατθφόρεσ δόςεισ ακτινοβολίασ ςτουσ «αςκενείσ» ιςτοφσ χωρίσ να
προκαλζςει ανεπικφμθτα αποτελζςματα ςτουσ υγιείσ ιςτοφσ. Στθν ακτινοκεραπεία με
εξωτερικζσ πθγζσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ βραχυκεραπείασ, οι εξατομικευμζνοι
υπολογιςμοί δόςθσ για κάκε αςκενι αποτελοφν κεςμοκετθμζνθ, αναντίρρθτθ και προφανι
πρακτικι. Αντίκετα, ςτθ κεραπεία με ραδιοφάρμακα, οι εξατομικευμζνοι υπολογιςμοί
δόςθσ για κάκε αςκενι δεν αποτελοφν πρακτικι, παρά τθν προφανι λογικι και τον
υπάρχοντα νόμο τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ.
Ο αντίλογοσ και οι αντιρριςεισ ςτθν εφαρμογι τθσ εξατομικευμζνθσ δοςιμετρίασ
κατά τθ κεραπεία με ραδιοϊςότοπα ςυνοψίηονται ςτθ δυςκολία, το κόςτοσ και τθν
απαιτοφμενθ προςπάκεια, ςτθν απουςία ςτανταριςμζνων μεκόδων εξατομικευμζνων
υπολογιςμϊν δόςθσ, ςτθ διαφορετικότθτα των μεκόδων ανά εργαςτιριο, ςτθ μικρι
επιτυχία πρόβλεψθσ τθσ απάντθςθσ-αντίδραςθσ των ιςτϊν και, τζλοσ, ςτθν ανάγκθ φπαρξθσ
απτϊν αποδείξεων ότι οι εξατομικευμζνοι υπολογιςμοί δόςθσ παρζχουν όφελοσ τζτοιο που
να δικαιολογεί το κόςτοσ και τθν προςπάκεια.
Όςον αφορά ςτον Ακτινοφυςικό, με τθν ειςαγωγι-κακιζρωςθ τθσ εξατομικευμζνθσ
δοςιμετρίασ αςκενι κατά τισ κεραπευτικζσ εφαρμογζσ ραδιοϊςοτόπων, ο Ακτινοφυςικόσ
μπορεί να αξιοποιιςει τισ γνϊςεισ και τθν εμπειρία του από τθ ακτινοκεραπεία (δοςιμετρία
όγκου και ακτινοευαίςκθτων οργάνων) και να εντρυφιςει και ςε άλλουσ τομείσ όπωσ θ
ραδιοβιολογία και θ φαρμακοκινθτικι. Η ςυνεργαςία με τον Πυρθνικό Ιατρό, ςτα πρότυπα
τθσ ςυνεργαςίασ με τον Ακτινοκεραπευτι-Ογκολόγο ςτθν Ακτινοκεραπεία, θ ςυνεργαςία
και θ εναςχόλθςθ με τον αςκενι και θ ςυνεργαςία με άλλουσ Ακτινοφυςικοφσ, τθσ ομάδασ
ι άλλων νοςοκομείων, είναι εκ των ουκ άνευ. Για τον Ακτινοφυςικό, θ εναςχόλθςθ με τθν
εξατομικευμζνθ δοςιμετρία αςκενι κατά τισ κεραπευτικζσ εφαρμογζσ ραδιοϊςοτόπων
μπορεί να αποτελζςει μια ακόμθ καλϊσ εννοοφμενθ διείςδυςθ ςτθν «ιατρικι αλυςίδα»
που κα ενδυναμϊςει και κα επεκτείνει το ρόλο του ςε ζνα Εργαςτιριο Πυρθνικισ Ιατρικισ.

