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Conf. dr. dana LuCia

După mai mulţi ani
ne-am reunit într-un
congres comun pentru
că oncologia înseamn
ă
muncă în echipă

StănCuLeanu • Președinte
SNOMR
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gie Medicală (SRROM)
și Societatea Română
de Radioterapie și Oncolode Radioterapie (SRR)
obișnuit cu un înalt nivel
manifestare emblematic
ştiinţific. Cu această deosebită
ă, care ne-a
înaltă ţinută, profesori
ocazie, personalităţi de
și medici, lideri și experţi,
prestigiu, conferenţiari
atât din
de
experienţa şi vor oferi
cunoştinţe de vârf în domeniul România cât şi mai ales din alte ţări, îşi vor
împărtăşi
cabile în domeniul oncologiei,
oncologiei. Ţara noastră
a înregistrat progrese
concentrându-se asupra
remarocazie deosebită, am avut
progresului și inovării în
acest domeniu. Cu această
onoarea de a discuta,
pe marginea acestor subiecte,
Lucia Stănculeanu, președintele
cu doamna conf. dr. Danaal Congresului Naţional
despre acest congres,
de
Oncologie,
care ne-a oferit mai multe
desfășurat într-o nouă
informaţii
formă, cea
și despre noutăţile din
domeniul cercetării fundamenta online, despre iniţiativele legislative viitoare,
precum
le și al practicii medicale.
În perioada

15-17 octombrie
gresul Naţional de Oncologiese va desfășura Con- congrese mari internaţiona
le ASCO și ESMO susţinute
sub egida Societăţii
Naţionale de Oncologie
anul acesta tot în mediul
Medicală din România
virtual. Și-au anunţat
(SNOMR), alături de
prezenţa
unii dintre cei mai importanţi
Societatea Română de
speakei internaţionali în
Radio- meniul oncologiei
terapie și Oncologie
doMedicală
precum Prof. Dr. Dirk
Sehadendorf din
tatea Română de Radioterapi (SRROM) și Socie- Germania expert în
tratamentul Melanomulu
e (SRR). De ce anul
i malign, Dl
acesta s-a optat pentru
Prof Dr. Michael Unch
un eveniment comun?
tot din Germania expert
în CancePentru că anul acesta am
rul mamar, sau Dl. Prof
ajuns la maturitate. Pentru
Dr. Johnathan Lederman
aceasta este normalitatea
din Marea
că Britanie expert în
. Un congres al Oncologiei
cancerul ovarian și nu
numai aceștia. O
din Ro- să vă las să aflaţi
mânia în vremuri anormale.
singuri ce invitaţi avem.
Un eveniment comun pentru
Noutăţile prezenoncologia înseamnă muncă
că tate vor fi online
privesc tratamentul cancerelor
în echipă. Consider că
este nor- re, cancerelor
mal ca toate Societăţile
pulmonade sân, colorectale, ale
de Oncologie să aibe o viziune
melanomului malign,
comu- renale, etc. Sigur
nă și să lucrăm în parteneriat.
că vorbim astăzi de STATE
Congresul de anul acesta
OF THE ARTS
aduce pe toţi on line într-un
ne sesiuni în care vor
fi discutate principalele
alt mod
cancere pe care
să fie doar temporară. Congresul de comunicare care sper le tratrăm, cancere
de sân, pulmonare, cencerele
are o formă hibridă în care
speakerii pot prezenta
colorectale, ginecologice, din sfera
direct din platoul de emisie,
orl. Congresul reflectă
sau on și schimbările
line live, sau înregistrat.
noutăţile
de tratament, sau modificări
Programul manifestării
este struc- medicale
ale practicii
turat pe trei zile cu câte
și aici mă refer la tratamentele
două canale în fiecare zi.
și asocierile noi
hormonale din cancerele
mamare cu receptori hormonali
Vă rugăm să ne oferiţi
pozitivi Her2 negative
câteva detalii despre
noută- IO/IO sau imunoterapiesau la asocierile de imunoterapie
ţile ce vor fi aduse în
discuţie odată cu acest
/terapie targhetată, etc.
eveni- să menţionez
ment major al breslei
Trebuie
că acest congres va avea
oncologilor.
și o sesiune adresată
În cadrul manifestării știinţifice
medicilor rezidenţi precum
precum și contribuţiilo
vom avea sesiuni adresate nu numai medicilor
r personale ale colegilor noștri
dar și cursuri adresate
care vin cu lucrări originale.
asistentelor medicale, biologilor,
tehnicienilor medicali,
fizicienilor
și medicilor rezidenţi. Vor
Plecând
de a tema centrală în
fi sesiuni știinţifice, unele
jurul căreia a fost
în premieră,IU
“State of the art”sau prezentări
construit programul
INTERV
știinţific al congresului
în care sunt incluse
informaţii medicale importante
de
anul acesta ce ne puteţi
prezentate la cele două
spune despre provocările
anului 2020 în oncologie?

re a
uri pe ca
Sunt lucr învăţăm din
le
să
it
mare
trebu
cred că o
mers și colegii mei
n
parte di să facă acest
t
au reuși iar dacă a fost
lucru ch dificilă nu
dă
o perioa ntru noi dar
numai pe pacienţi
u
și pentr

6

ONCOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ
MEDICALĂ

Bogdan

dinte
PoPa • Preșe

SRIM

este
online și
exclusiv
Ne-a
ăm congresulprin care trecem.
când derul
ada
chiar și în
prima dată
cont de perio450 participanţi
mâa Cones ţinând
peste
cursul săptă
va desfășur ă Me- de înţel vestea că avem
derula în
ii noștri
mbrie se
istic
rat
resul se va astfel încât coleg
1-5 octo
ie și Imag
des- bucu e condiţii. Cong
za,
în wekeÎn perioadaonal de Radiolog câteva detalii
acest
după amia normal și desigur
fiind
iţi
ăţile
za. Prograitatea
sesiunile
gresul Naţirugăm să ne ofer și despre nout
i- nii,
și după amia ndă studerula activ
t precum
acest even
dicală. Vă
să își poată sesiuni și dimineaţa l încât să cupri
ni și
t evenimen uţie odată cu
fi
astfe
re, sesiu
disc
pre aces
elaborat
enend vor
aduse în
nea de poste am putut de
ologilor.
se va
ific a fost
de, sesiu
ce vor fi r al breslei radi
cât
Imagistică este mul știinţ
și
rotun
oferi
e
ua
mese
să înveonline,
ic, pentr
de Radiologi
ment majo
cipanţi,
dii de caz,
Naţional octombrie exclusiv
aspect pract ţi pentru parti scă răspunsul
Congresul
1-5
unită
cursuri cu
ași oport instruire și să găsea cu zi. Practic
în perioada
o
zic
mult acele
desfășura
ficieze de
ica lor de avem același nr
bene
pract
să
în
ţe
fizic.
întâlnite
căutat să
uni și am
la situaţiile
ne întâlneam istimulte secţi fi avut și dacă
, imag
avem mai
scheletală
pe care l-am
musculo
sesiuni de
de sesiuni
cardiacă,
imagistică
bună și Avem sesiune de are inclus imagistica ează pe imagistica
centr
rare mult mai
logia
ră, radio
ar fi o integ logie și imagistică că toracică, caree, sesiuni care se
lă și
un proiect
genito urina
ologi
imagistica ORL, gatro-intestina a
neuroradi
În primul rând
ii mele de radio cale și asta nu
igenţ
biliară, pe
a specialităţ
ilor medi
hepaticălogie în sfera ce este acum intel pene
care
alităţ
radio
o vizibilitate
toţi
de
,
speci
de
or
trică
ntări
ci de noi
tăţii Euro
în rândul tutur preţendintele SRIM,
proiect pediasiv lucrări și preze
ntare a Socie radiologie care
și o preze
i de
important
inclu
ean de
d invidepinde numa tă specializare. Cel mai meu să poată fi artificială. Vom avea
resului europ la Viena, avân
atul
e și a cong
viitor
practicăm aceas are și sper ca în mand
de Radiologise desfășoare anul
.
gie.
pene
diolo
derul
i să
tăţii Euro
care este în
ctul de telera
atele unor ar trebu
dintele Socie
finalizat proie e care poate da rezult
tat pe preșe

Conf. dr.

diologie.
ra specialitat
Suntem singu inări prin această telera
exam

CALĂ

8

INTERVIU

Prof. dr. fLoriCă

În contextul pan
actual toată soc demic
ietatea
s-a schimbat și
specialitatea noa
nu a făcut excepţ stră
ie

BîrSaşt

eanu • Past Prezindet
Societatea Română
de Radiologie și Imagistică
din România
Anul acesta Congres
ul
Imagistică Medicală Naţional de Radiologie și
susţine costurile
acestui congres.
eră cu totul diferită.se va desfășura într-o maniDe remarcat că responsabilii societăţii
Ce ne puteţi spune
europene sunt ca
ediţia din acest
și în alte dăţi alături
an, cum se vor desfășur despre noi, de data acesta
de
online și președint
le? Cum credeţi
ele actual al acestei
că vor primi doctoriia lucrări- societăţi va face o expunere
abordare?
această europene
a situaţiei actuale
a societăţii
și
sigur
și
asupra caracteris
În contextul pandemic
ticilor manifestă
lor de profil europene
actual toată societatea
rischimbat și noi nu
pe care le va organiza
s-a Cert este sigur
am făcut excepţie.
societatea.
că este cu totul diferit
Toate
mari știinţifice au
încercat să se adapteze manifestările clasică pe care
faţă de modalitat
ea
o știm cu toţii, sigur
sociale și de sănătate
la noile realităţi
ne așteptăm ca randamentul să fie ușor
și am reușit și noi
cuţii în comitetul
după multe dismai scăzut, ne așteptăm
director să găsim
ca interesul
cea mai sigură formă să fie poate ușor mai scăzut. Ce am
hotărându-se în final
remarcat însă din
narea înscrierilor
ca
scaloc în varianta online și congresul de imagistică să aibă
la congres această
modalitate face
mulţi dintre colegii
exclusiv. El va avea
ca
între 1-5 octombri
noștri străini rezidenţi
e, în 6 sesiuni, practic loc anul acesta aibă totuși o șansă
ekend și în acele
mai mare de a participaîn alte state să
prindem un wezile vor avea loc
activ la acesdouă sesiuni dimineaţa te congrese și să fie într-un număr
și după amiază, iar
mai mare faţă de
în zilele din cursul
anteriori a acestei
anii
doar sesiuni de seară,
săptămânii vor fi
categorii. Una peste
va ţine și este un
alta congresul se
considerând că așa
lucru remarcabil
te șanse de a fi receptaţi
avem mai mulfaptul că în contextul
pandemic nu renunţăm
de către colegii noștri. și vizitaţi pe site-ul de congres
la aceste manifestă
nirea de a ne ţine
Sigur că se constată
ri care au meîn
a participanţilor,
priză
o constricţie și
din punct de vedere
faţă de nr obișnuit
care ne dau șansa
profesional
pe care îl aveam
aceste manifestă
la manţă în specialita de a ne menţine tonusul de perforri cu o mulţime
de invitaţi și cu
ticipare largă care
tea noastră.
o parajungea uneori
spre 800-900, anul
acest s-au înscris
aproximativ 500
Au fost problem
participanţi, cu doar
9 sponsori principal
e cu care v-aţi
i care au capabilita
confruntat ca și
medic radiolog
tea financiară de
ie-imagistică medicală
a
putul pandemiei
, de la începână
Și specialitatea noastră acum?
a suferit de teama
acestei situaţii mai
și de ineditul
ales la începutul
pandemiei, când
ma de necunoscut,
teateama de contamin
are, lipsa materiale
lor de protecţie, lipsa
protocoalelor, știrile
Eu cred că imagistica este
ajunsesem să nu
controversate,
mai avem încredere
cea mai dinamică specialitat
nici în comunica
care erau uneori
medicală. Beneficiem
e
tele
contradictorii ale
de sisteme de lucru foarte
OMS, comunicate
dinamice oamenilor de știinţă, toate acestea
ale
din punct de vedere al
au creat
progresului tehnic și tehnologic
întregii comunită
ţi și în lumea medicală un disconfort
ceea ce este foarte important
uneori dramatice
au creat situaţii
pentru că în specialitat
și
a-și
vrea să amintesc
noastră se acumuleaz
tuaţii când colegii
că au fost și siă o multitudine de imagini, ea
noștri medici au renunţat
sunt
din linia întâi în
foarte importante sistemele
la
a
face
parte
lupa împotriva acestei
de achiziţii, de acces la
am suferit ca și
aceste baze de date, toate
sistem, ca și specialita pandemii. Și noi
acestea având ca backgroun
lucrurile s-au mai
te. Pe măsură ce
dezvoltarea calculatoru
d
așezat,
l, iar specialitatea noastră
de lucru, s-au creionat s-au și creionat și protocoalele
este
dependentă și de dezvoltare
tei maladii, în specialitamijloacele de combatere a acesa acestor dispozitive.
tea noastră au apărut
de standardizare
protocoale
a leziunilor pe care
le produce virusul
12

Conf. dr. Dana Lucia Stănculeanu:
“După mai mulţi ani ne-am reunit într-un congres comun
pentru că oncologia înseamnă muncă în echipă”����������������� 6

ISTICĂ MEDI

E ȘI IMAG

ONCOLOGI

ONCOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

ONCOLOGIE ȘI IMAGISTIC
Ă MEDICALĂ

t
Tour Media Print SRL

Conf. dr. Bogdan Popa:
“Sunt lucruri pe care a trebuit să le învăţăm din mers
și cred că o mare parte din colegii mei au reușit
să facă acest lucru chiar dacă a fost o perioadă dificilă
nu numai pentru noi dar și pentru pacienţi”���������������������� 8
Prof. dr. Florică Bîrsaşteanu:
“În contextul pandemic actual
toată societatea s-a schimbat
și specialitatea noastră nu a făcut excepţie”�������������������12
Prof Dr. Lucian Miron:
“Tratamentul pacienţilor oncologici în epoca COVID 19
implică paricularităţi, dificultăţi şi provocări”�����������������14
Dr. Cristian Gabriel Viișoreanu
“Chiar și după ani de zile de chirurgie a cancerului mamar,
încă sunt cazuri care te învaţă ceva nou“������������������������19

Tel.: 0744.528.029
contact@jurmed.ro
www.jurmed.ro
Responsabilitatea asupra conţinutu
lui original al materialelor aparţine
în întregime autorilor. Persoa
nele
intervievate răspund de conţinutul
declaraţiilor lor, iar utilizatorii
spaţiului publicitar de informaţiile
inlcuse în machete.

4

Dr. Ștefănel Vlad
Radioterapia în lupta împotriva cancerului������������������������20
Medicina nucleară în managementul
afecțiunilor oncologice�����������������������������������������������22
RemuneTM�����������������������������������������������������������������26
Camera implantabilă pentru chimioterapie: când este nevoie de
acces venos de lungă durată������������������������������������������28
Cyberknife radiosurgery in modern Oncology���������������������30

Reproducerea totală sau parţială şi
sub orice formă, tipărită sau elec
tronică, sau distribuţia materialelor
publicate se face numai cu acordul
scris al editorului.

Dr. Ion Christian Chiricuţă
“Cum se profilează viitorul
radioterapiei în România?”������������������������������������������36

ISSN 2537 – 2513
ISSN-L 2537 – 2513

Cezar Irimia
Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer�����������������������40
ONCOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

O NOUA ERĂ ÎN DIAGNOSTICUL MOLECULAR

Idylla

tehnologie complet automată, cu toți
paşii de procesare într-un cartuş unic

7 noi în Testul Idylla MSI
Idylla introduce un set de 7 noi biomarkeri pentru detecţia instabilităţii microsatelitare, în cazurile de cancer endometrial şi colorectal
Imunoterapia a fost recent aprobată pentru tratamentul
pacienţilor cu tumori MSI-High metastatice şi nerezecabile, indiferent de localizare şi origine histologică- rata
de răspuns la terapie este de aproximativ 40%.
În prezent, nu există nici un test aprobat FDA, care să detecteze statusul MSI. Tumorile MSI-High au caracteristici
histologice comune: infiltraţie limfocitară considerabilă

Cei 7 noi biomarkeri (homopolimeri),
ce prezintă in mod frecvent mutaţii
în cazul pacienţilor MSI-High,
sunt incluşi în noul cartuş Idylla MSI
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şi încărcătură majoră de mutaţii. In principal, aceste tumori prezintă un număr mare de mutaţii (inserţii-deleţii),
cu un important caracter imunogen, ducând la formarea
din abundenţă a neoantigenelor.
Putem spune, prin urmare, că numărul mare de mutaţii
de la nivelul tumorilor MSI-High reprezintă un factor de
predictibilitate a răspunsului la terapia anti-PD1.
Concluzii: Noul panel de 7 biomarkeri selectează sensibil pacienţii cu cancer endometrial sau colorectal, cu
status MSI-High. În acelaşi timp, numărul mare de mutaţii detectate, reprezintă un factor predictiv al răspunsului
pacientului cu tumora MSI-High la terapia anti PD-1.
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După mai mulţi ani
ne-am reunit într-un
congres comun pentru
că oncologia înseamnă
muncă în echipă
Conf. dr. Dana Lucia Stănculeanu • Președinte SNOMR
În perioada 15-17 octombrie se va desfășura Congresul Naţional de Oncologie sub egida Societăţii Naţionale
de Oncologie Medicală din România (SNOMR), alături de Societatea Română de Radioterapie și Oncologie Medicală (SRROM) și Societatea Română de Radioterapie (SRR) manifestare emblematică, care ne-a
obișnuit cu un înalt nivel ştiinţific. Cu această deosebită ocazie, personalităţi de prestigiu, conferenţiari de
înaltă ţinută, profesori și medici, lideri și experţi, atât din România cât şi mai ales din alte ţări, îşi vor împărtăşi
experienţa şi vor oferi cunoştinţe de vârf în domeniul oncologiei. Ţara noastră a înregistrat progrese remarcabile în domeniul oncologiei, concentrându-se asupra progresului și inovării în acest domeniu. Cu această
ocazie deosebită, am avut onoarea de a discuta, pe marginea acestor subiecte, cu doamna conf. dr. DanaLucia Stănculeanu, președintele al Congresului Naţional de Oncologie, care ne-a oferit mai multe informaţii
despre acest congres, desfășurat într-o nouă formă, cea online, despre iniţiativele legislative viitoare, precum
și despre noutăţile din domeniul cercetării fundamentale și al practicii medicale.
În perioada 15-17 octombrie se va desfășura Congresul Naţional de Oncologie sub egida Societăţii
Naţionale de Oncologie Medicală din România
(SNOMR), alături de Societatea Română de Radioterapie și Oncologie Medicală (SRROM) și Societatea Română de Radioterapie (SRR). De ce anul
acesta s-a optat pentru un eveniment comun?
Pentru că anul acesta am ajuns la maturitate. Pentru că
aceasta este normalitatea. Un congres al Oncologiei din România în vremuri anormale. Un eveniment comun pentru că
oncologia înseamnă muncă în echipă. Consider că este normal ca toate Societăţile de Oncologie să aibe o viziune comună și să lucrăm în parteneriat. Congresul de anul acesta ne
aduce pe toţi on line într-un alt mod de comunicare care sper
să fie doar temporară. Congresul are o formă hibridă în care
speakerii pot prezenta direct din platoul de emisie, sau on
line live, sau înregistrat. Programul manifestării este structurat pe trei zile cu câte două canale în fiecare zi.
Vă rugăm să ne oferiţi câteva detalii despre noutăţile ce vor fi aduse în discuţie odată cu acest eveniment major al breslei oncologilor.
În cadrul manifestării știinţifice vom avea sesiuni adresate nu numai medicilor dar și cursuri adresate asistentelor medicale, biologilor, tehnicienilor medicali, fizicienilor
și medicilor rezidenţi. Vor fi sesiuni știinţifice, unele în premieră, “State of the art”sau prezentări în care sunt incluse
informaţii medicale importante prezentate la cele două
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congrese mari internaţionale ASCO și ESMO susţinute
anul acesta tot în mediul virtual. Și-au anunţat prezenţa
unii dintre cei mai importanţi speakei internaţionali în domeniul oncologiei precum Prof. Dr. Dirk Sehadendorf din
Germania expert în tratamentul Melanomului malign, Dl
Prof Dr. Michael Unch tot din Germania expert în Cancerul mamar, sau Dl. Prof Dr. Johnathan Lederman din Marea
Britanie expert în cancerul ovarian și nu numai aceștia. O
să vă las să aflaţi singuri ce invitaţi avem. Noutăţile prezentate vor fi online privesc tratamentul cancerelor pulmonare, cancerelor de sân, colorectale, ale melanomului malign,
renale, etc. Sigur că vorbim astăzi de STATE OF THE ARTS
sesiuni în care vor fi discutate principalele cancere pe care
le tratrăm, cancere de sân, pulmonare, cencerele colorectale, ginecologice, din sfera orl. Congresul reflectă noutăţile
și schimbările de tratament, sau modificări ale practicii
medicale și aici mă refer la tratamentele și asocierile noi
hormonale din cancerele mamare cu receptori hormonali
pozitivi Her2 negative sau la asocierile de imunoterapie
IO/IO sau imunoterapie /terapie targhetată, etc. Trebuie
să menţionez că acest congres va avea și o sesiune adresată
medicilor rezidenţi precum precum și contribuţiilor personale ale colegilor noștri care vin cu lucrări originale.
Plecând de a tema centrală în jurul căreia a fost
construit programul știinţific al congresului de
anul acesta ce ne puteţi spune despre provocările
anului 2020 în oncologie?
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Cred că cea mai mare provocare a fost pandemia și modul în vare aceasta ne-a schimbat obiceiurile, modul de
viaţă și munca. Am trăit anul acesta o cu totul altă realitate
comparativ cu ceea ce era până în luna februarie.
Cum aţi trecut prin această perioadă de pandemie,
cum aţi reușit să ţineţi legătura cu pacienţii?
Oncologia este una dintre specialităţile în care nu a
existat întreruperi ale tratamentului pacienţilor cu excepţia celor care s-au speriat și au întrerupt tratamentul
din proprie iniţiativă. Societatea Naţională de Oncologie a
reușit săa fie și să rămână pe harta albă a spitalelor. În plus
pentru protecţia pacienţilor aceștia sunt testaţă înaintea
oricărei proceduri. Propunerile pentru pandemie au fost
aprobate de către Minister și Casa Naţională de sănătate.
Legat de măsurile luate s-au preferat acele scheme de tratament în care intervalul dintre tratamente a fost mărit,
s-a modificat perioada pentru care am eliberat tratamente orale, s-a preferat în măsura posibilului telemedicina.
Toate măsurile au fost luate de comun acord cu societăţile
oncologice partenere.
Din punct de vedere al tratamentelor pentru cancer disponibile în România, cum aţi califica situaţia în raport cu alte ţări Europene?
Din punct de vedere al tratamentelor, oportunităţilor și
posibilităţilor de a trata pe o scară de la 1-10 suntem la nota
8. În ultima vreme au fost rambursate mai multe molecule,
fie tratamente hormonale, terapii targhetate, imunoterapie
sau asocieri de tratament. Efortul financiar este mare dar
satisfacţia echipei multidisciplinare, a pacientului dar și
supravieţuirea permite aprecierea efortului.
Care ar fi marile schimbări din tratamentul cancerelor?
Principalele schimbări privind tratametul cancerului
este dat de depășirea paradigmei “one fit all” și nu numai,
pentru că am depășit era medicinei de precizie și am trecut
într-o nouă eră în care discutăm de diagnostic molecular, de
imunooncologie și de tratamente personalizate. Discutăm
de echipă multidisciplinară dar și de comisie de diagnostic
molecular.
Cât de important este în cadrul radioterapiei lucrul în echipă?
Nu discutăm de lucru în echipă numai în cadrul radioterapie, pentru că oncologia înseamnă muncă în echipă mulidisciplinară, echipă al diagnosticului molecular pentru că
nu discutăm doar de radioterapie ci discutăm de tratament
și muncă în echipă.
În România este o problemă în ceea ce priveşte
personalul calificat din acest domeniu al radioterapiei. Ce consideraţi că ar trebui făcut pentru a
evita un impas, peste ani?
Lucrurile s-au schimbat și în domeniul radioterapiei
în sensul că sunt centre atât în sistemul public cât și în

cel privat unde pacienţii pot fi trataţi cu tehnici și aparatură modernă iar plata este decontată de casa de sănătate motiv pentru care accesul la tratamentul este mai
ușor inlcusiv pentru radioterapie. Viz a viz de numărul
specialiștilor îmi este greu să spun dacă numărul acestora, și mă refer la medici, este suficient dar cred că în ceea
ce privește numărul fizicienilor medicali cred că avem o
problemă. Problema trainingului acestora trebuie rezolvată. Dar cred că cei care ar trebui să aibă o părere pertinentă sunt radioterapeuţii.
Cum privesc tinerii medici această specialitate a
radioterapiei?
Cei care vor să facă oncologie trebuie să fie atrași de dorinţa de a fi în permanentă pregătire pentru că lucrurile din
oncologie sunt într-o mișcare permanentă și trebuie să fie
în permanentă bine pregătiţi. Pentru oncolog indiferent de
specialitate pot să spun că este nevoie și de empatie cu pacientul pe de o parte și pe de alta de probitatea profesională.
Care sunt obiectivele viitoare pe care le aveţi în
vedere în calitate de Președinte al SNOMR?
Ne dorim să fim mai activi, să avem un site mult mai
atractiv și mai dinamic pe de o parte, pe de altă parte să
avem mai multe cursuri care să îi atragă atât pe seniori cât
și pe medicii tineri și rezidenţi. Ne dorim să avem o curriculă modernă de pregătire pentru medicii oncologi pornind
de la curricula ESMO. Personal îmi doresc ca societatea
să fie recunoscută ca o societate profesională naţională cu
recunoaștere nu doar la nivel naţional, ci și European. Îmi
doresc să fim mult mai vocali prin prezenţa la cursuri dar și
la studii clinice internaţionale.
Un alt obiectiv este de menţinere a parteneriatuluo cu
celelalte societăţi de oncologie sau societăţi conexe, deoarece vorbim de muldiscipliaritate în oncologie. Toate
aceste acţiuni au și început pentru că am avut webinarii și
cu alte societăţi și poate cel mai important cu Societate de
Obstetrică și Ginecologie. De asemenea suntem în parteneriat cu Stop Cancer și dezoltăm împreună un important
program educaţional. Nu vreau să prezint ca ultim obiectiv
al societăţii ci ca un obictiv prioritar, promovarea tinerei
generaţii în viaţa intelectuală a societăţii.
În încheiere vă rugăm să transmiteţi un mesaj colegilor dumneavoastră care vor fi online la ediţia
din acest an a Congresului Naţional de Oncologie.
Îi astept cu drag pe toţi colegii mei la acest eveniment online care va dura 3 zile și care va funcţiona așa cum au văzut
la ESMO pe 2 canale, cu cursuri online care sunt adresate
nu numai medicilor dar și asistentelor medicale și tehnicienilor medicali, cu noutăţi și cu personalităţi de renume. În
același timp urez mult succes și sper ca partea tehnică să ne
ajute pentru a putea derula în bune condiţii discuţiile. Multumesc tuturor participanţilor, sponsorilor și celor care neau ajutat cu suportul, Sănătatea Press group, Extrawork cate
a asigurat tehnicul transmisiei și 13 Travel care a asigurat
organizarea la Poiana Brașov a evenimentului.
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Sunt lucruri pe care a
trebuit să le învăţăm din
mers și cred că o mare
parte din colegii mei
au reușit să facă acest
lucru chiar dacă a fost
o perioadă dificilă nu
numai pentru noi dar
și pentru pacienţi
Conf. Dr. Bogdan POPA • Președinte SRIM

În perioada 1-5 octombrie se va desfășura Congresul Naţional de Radiologie și Imagistică Medicală. Vă rugăm să ne oferiţi câteva detalii despre acest eveniment precum și despre noutăţile
ce vor fi aduse în discuţie odată cu acest eveniment major al breslei radiologilor.
Congresul Naţional de Radiologie și Imagistică se va
desfășura în perioada 1-5 octombrie exclusiv online, este

În primul rând un proiect ar fi o integrare mult mai bună și
o vizibilitate a specialităţii mele de radiologie și imagistică
în rândul tuturor specialităţilor medicale și asta nu
depinde numai de preţendintele SRIM, ci de noi toţi care
practicăm această specializare. Cel mai important proiect
care este în derulare și sper ca în mandatul meu să poată fi
finalizat proiectul de teleradiologie.
Suntem singura specialitate care poate da rezultatele unor
examinări prin această teleradiologie.

8

prima dată când derulăm congresul exclusiv online și este
de înţeles ţinând cont de perioada prin care trecem. Ne-a
bucurat vestea că avem peste 450 participanţi chiar și în
aceste condiţii. Congresul se va derula în cursul săptămânii, sesiunile fiind după amiaza, astfel încât colegii noștri
să își poată derula activitatea normal și desigur în wekeenend vor fi sesiuni și dimineaţa și după amiaza. Programul știinţific a fost elaborat astfel încât să cuprindă studii de caz, mese rotunde, sesiunea de postere, sesiuni și
cursuri cu aspect practic, pentru a oferi cât am putut de
mult aceleași oportunităţi pentru participanţi, să înveţe să beneficieze de o instruire și să găsească răspunsul
la situaţiile întâlnite în practica lor de zic cu zi. Practic
avem mai multe secţiuni și am căutat să avem același nr
de sesiuni pe care l-am fi avut și dacă ne întâlneam fizic.
Avem sesiune de imagistică musculo scheletală, imagistică toracică, care are inclus imagistica cardiacă, sesiuni de
neuroradiologie, sesiuni care se centrează pe imagistica
hepatică-biliară, pe imagistica genito urinară, radiologia
pediatrică, de radiologie în sfera ORL, gatro-intestinală și
inclusiv lucrări și prezentări de ce este acum inteligenţa
artificială. Vom avea și o prezentare a Societăţii Europene
de Radiologie și a congresului european de radiologie care
ar trebui să se desfășoare anul viitor la Viena, având invitat pe președintele Societăţii Europene.

ONCOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

INTERVIU

Puteţi să ne vorbiţi despre eforturile pe care leaţi făcut pentru realizarea primei ediţie online a
Congresul Naţional de Radiologie și Imagistică
Medicală din acest an?
Organizarea unui congres online reprezintă o provocare. Este pentru prima dată când organizăm online, este
ceva cu totul diferit între a organiza ceva online și ceva
fizic. Există și anumite condiţii pe care trebuie să le îndeplinim pentru a realiza acest congres și cel mai important este factorul tehnic, platforma pe care vor fi adunaţi
câteva sute de participanţi și care trebuie să permită tuturor nu numai să realizăm o prezentare de calitate atât
din punct de vedere audio cât mai ales din punct de vedere al imaginilor pe care fiecare spekeer dorește să le
prezinte, dar mai ales trebuie să mai îndeplinim criteriul
reprezentat de partea interactivă a acestui congres, pentru că nu este suficient doar să prezentăm ci este foarte
important să ne apropiem de condiţiile unui congres în
care am fi fizic prezenţi și în care să avem această parte
de interactivitate reprezentate de întrebări și răspunsuri. Am reușit să trecem peste o astfel de provocare,
avem tehnica necesară, ne ajută foarte mult și organizatorii cu platforma pe care o vom folosi la acest congres și
cred că va fi un succes.
Cum aţi reușit să ţineţi legătura cu pacienţii pe
perioada pandemiei? Cum au decurs con
sultaţiile?
Sunt lucruri pe care a trebuit să le învăţăm din mers
și cred că o mare parte din colegii mei au reușit să facă
acest lucru chiar dacă a fost o perioadă dificilă nu numai pentru noi dar și pentru pacienţi poate în primul
rând pentru ei, pentru că putem să vorbim aici de două
categorii de pacienţii, prima fiind reprezentată de cei
care trebuiau să vină pentru prima dată la medic și care
aveau nevoie de o consultaţie sau de o examinare imagistică și a doua categorie era reprezentată de pacienţii
care urmau proceduri de radiologie intervenţională și
care nu trebuiau să aibă pauze prea mari între aceste
proceduri. Am încercat să ne adaptăm, personal am făcut niște modificări în programe și pe parcursul stării
de urgenţă când deplasarea pacienţilor era puţin mai
dificilă am acordat consultaţii gratuite online tuturor
celor care aveau nevoie.
Ulterior pacienţii care s-au putut deplasa au venit
pentru gesturi de procedură intervenţională și au început să înţeleagă că nu există o limitare chiar atât de
drastică pe cât credeau, m ai ales că pacienţii cu boli
oncologice au intrat în categoria grupelor care putea
să efectueze aceste deplasări în interesul sănătăţii lor.
Consider că am reușit cât de repede să ne adaptăm și să
ajutăm pacienţii în această perioadă. În acest moment
lucrurile decurg pot să spun normal.

Congresul Naţional de Radiologie și Imagistică se va
desfășura în perioada 1-5 octombrie exclusiv online, este
prima dată când derulăm congresul exclusiv online și este
de înţeles ţinând cont de perioada prin care trecem. Ne-a
bucurat vestea că avem peste 450 participanţi chiar și în
aceste condiţii. Congresul se va derula în cursul săptămânii,
sesiunile fiind după amiaza, astfel încât colegii noștri să își
poată derula activitatea normal și desigur în wekeenend vor
fi sesiuni și dimineaţa și după amiaza.
Cât de importante sunt investigaţiile radio-imagistice toracice în tratarea și monitorizarea pacienţilor diagnosticaţi Covid-19?
Sigur că sunt foarte importante trebuie doar să menţionăm faptul că boala datorată virusului covid 19 apare
în primul rând la nivelul plămânilor deci este un lucru
foarte important diagnosticul și monitorizarea în examinările radiologice însemnând radiologie și CT. Pe site-ul SRIM există un protocol internaţional implementat și la noi și care indică care din aceste proceduri ar fi
de preferat în diferite stadii ale bolii. Ar fi de adăugat și
modulele de inteligenţă artificială care s-au dezvoltat în
ultimii ani și care au început să intre și la noi. Există în
București un computer tomograf care este total cu modul
de inteligenţă artificială și care permite detecţia rapidă a
modificărilor care pot fi considerate specifice pentru o
infecţie pulmonară cu covid 19.
Este clar că aceste investigaţii radio-imagistice sunt
esenţiale, ele ne arată și diagnosticul iar prin monitorizare pacientului ne arată și evoluţia bolii respective.
Sunteti expert in chemoembolizarea hepatica cu
microsfere absorbabile. Explicati, va rog, ce reprezinta aceasta interventie.
În ceea ce privește chemoembolizarea hepatică cu microsfere absorbabile această intervenţie reprezintă o procedură
care este dedicată pacienţilor care au tumori hepatice primitive sau secundare, determinări secundare sau mestataze de
la alte tipuri de cancere, este o procedură cu rată mare de succes și care se adresează pacienţilor care nu pot avea rezecţii al
tumorilor. Chemomebolizarea hepatică presupune injectarea
unei anumite doze de microsofere care pot să fie în funcţie de
dimensiune de la câteva sute la câteva milioane, prin niște catetere foarte subţiri în interiorul vaselor de sânge care alimentează aceste tumori. În prealabil aceste microsfere sunt încărcate cu substanţe chimioterapice în doze foarte mici, deci va
exista un dublu efect al acestei intervenţii, în primul rând chimioterapicul va distruge din tumoră, în al doilea rând blocarea
vaselor cu aceste microsfere va bloca și sângele către tumoră și
ca atare va bloca și regresia tumorii.
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Ce avantaj aduce aceasta procedura faţă de chemoembolizarea clasică?
Dacă ne referim la chemoembolizarea clasică asta
ar trebui să însemne o chemoembolizare în care se
folosește un chimioterapic și încă o substanţă care are
rol al unui cărăuș. El în sine nu este un agent chimioterapic ci se combină cu acest chimioterapic și are rolul
de a duce chimioterapicul în interiorul tumorii. Pe termen lung din punct de vedere al supravieţuirii studiile
arată că nu există mari diferenţe, dar cu avantajul chemoembolizării cu microsfere notăm faptul că chimioterapicul nu mai este răspândit în afara zonei în care se
lucrează, în afara zonei viscerale. Studiile efectuate de
specialiști arată că la câteva ore după ce aceste microsfere împreună cu chimioterapicul care a fost încărcat
în ele este injectată concentraţia de substanţe chimioterapice în sângele periferic este zero și așa rămâne, și
de aici și rata care tinde spre zero a efectelor secundare
datorate chimioterapiei.



Câţi medici din România
știu să realizeze această
procedură? Cât durează
specializarea?
Pentru o astfel de
proceduri este nevoie
de personal supraspecializat și de aparatură
de înaltă performanţă.
Nu se poate una fără cealaltă, de aceea centrele în
care se efectuează chemoemebolizare hepatică la standard internaţional sunt
extrem de puţine la fel și numărul de specialiști.
Specializarea în radiologie intervenţională se
face în urma absolvirii unor module ca urmare
a obţinerii atestatului de studii complementare
în radiologia intervenţionale nivelul 1 și 2, sunt
niște curicule foarte bine puse la punct, cursanţii
trebuie să treacă prin aceste module, dau un examen și apoi pot să efectueze procesul de radiologie intervenţională. Desigur că de la acel moment
și până când capătă o și mai mare experienţă vor
trece mai mulţi ani.

Care sunt proiectele viitoare pe care le aveţi în
vedere în calitate de Președinte al Societăţii Române de Radiologie și Imagistică Medicală?
În primul rând un proiect ar fi o integrare mult mai
bună și o vizibilitate a specialităţii mele de radiologie și
imagistică în rândul tuturor specialităţilor medicale și
asta nu depinde numai de preţendintele SRIM, ci de noi
toţi care practicăm această specializare. Cel mai impor-
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Organizarea unui congres online reprezintă o
provocare. Este pentru prima dată când organizăm
online, este ceva cu totul diferit între a organiza ceva
online și ceva fizic. Există și anumite condiţii pe care
trebuie să le îndeplinim pentru a realiza acest congres
și cel mai important este factorul tehnic, platforma pe
care vor fi adunaţi câteva sute de participanţi și care
trebuie să permită tuturor nu numai să realizăm o
prezentare de calitate atât din punct de vedere audio
cât mai ales din punct de vedere al imaginilor pe care
fiecare spekeer dorește să le prezinte, dar mai ales
trebuie să mai îndeplinim criteriul reprezentat de
partea interactivă a acestui congres, pentru că nu este
suficient doar să prezentăm ci este foarte important
să ne apropiem de condiţiile unui congres în care am
fi fizic prezenţi și în care să avem această parte de
interactivitate reprezentate de întrebări și răspunsuri.

tant proiect care este în derulare și sper ca în mandatul
meu să poată fi finalizat proiectul de teleradiologie. Suntem singura specialitate care poate da rezultatele unor
examinări prin această teleradiologie. Acest proiect înseamnă că un radiolog poate să dea un rezultat care ar
trebui să fie urgent pe baza unei examinări făcute oriunde în ţară sau în lume de oriunde este el. Asta înseamnă
nu numai un acces la un radiolog sau un second opinie
dacă este nevoie de oriunde, ci înseamnă și în termeni financiari o economie foarte importantă pentru managerii
de spitale. Sper ca acest proiect să fie aprobat și să devină o realitate.
În încheiere vă rugăm să transmiteţi un mesaj
colegilor dumneavoastră care vor urmării ediţia
Congresului Naţional de Radiologie și Imagistică
Medicală în format online.
Acest congres naţional este un eveniment major, este
un reper pentru întreaga comunitate a radiologie. Vom
avea și o zonă expoziţională în care ne vor sta la dispoziţie cele mai invotatoare dispozitive medicale, congresul este un prilej deosebit pentru a ne întâlnii cu toţii
de la medici rezidenţi și până la prof universitari și de a
ne contribui la educaţia medicală continuă a medicilor
radiologi, ca urmare nu pot decât să mă bucur că vom fi
împreună chiar și numai online pe parcursul celor 5 zile
la aceasta manifestare acreditata de către colegiul medicilor din România și le mulţumesc tuturor celor care au
răspuns invitaţiei noastre.
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În contextul pandemic
actual toată societatea
s-a schimbat și
specialitatea noastră
nu a făcut excepţie
Prof. dr. Florică Bîrsaşteanu • Past Prezindet Societatea Română de Radiologie și Imagistică din România
Anul acesta Congresul Naţional de Radiologie și
Imagistică Medicală se va desfășura într-o manieră cu totul diferită. Ce ne puteţi spune despre
ediţia din acest an, cum se vor desfășura lucrările? Cum credeţi că vor primi doctorii această
abordare?
În contextul pandemic actual toată societatea s-a
schimbat și noi nu am făcut excepţie. Toate manifestările
mari știinţifice au încercat să se adapteze la noile realităţi
sociale și de sănătate și am reușit și noi după multe discuţii în comitetul director să găsim cea mai sigură formă
hotărându-se în final ca și congresul de imagistică să aibă
loc în varianta online exclusiv. El va avea loc anul acesta
între 1-5 octombrie, în 6 sesiuni, practic prindem un weekend și în acele zile vor avea loc două sesiuni dimineaţa
și după amiază, iar în zilele din cursul săptămânii vor fi
doar sesiuni de seară, considerând că așa avem mai multe șanse de a fi receptaţi și vizitaţi pe site-ul de congres
de către colegii noștri. Sigur că se constată o constricţie
a participanţilor, faţă de nr obișnuit pe care îl aveam la
aceste manifestări cu o mulţime de invitaţi și cu o participare largă care ajungea uneori spre 800-900, anul
acest s-au înscris aproximativ 500 participanţi, cu doar
9 sponsori principali care au capabilitatea financiară de a

Eu cred că imagistica este cea mai dinamică specialitate
medicală. Beneficiem de sisteme de lucru foarte dinamice
din punct de vedere al progresului tehnic și tehnologic
ceea ce este foarte important pentru că în specialitatea
noastră se acumulează o multitudine de imagini, sunt
foarte importante sistemele de achiziţii, de acces la
aceste baze de date, toate acestea având ca background
dezvoltarea calculatorul, iar specialitatea noastră este
dependentă și de dezvoltarea acestor dispozitive.

12

susţine costurile acestui congres. De remarcat că responsabilii societăţii europene sunt ca și în alte dăţi alături de
noi, de data acesta online și președintele actual al acestei
societăţi va face o expunere a situaţiei actuale a societăţii
europene și sigur și asupra caracteristicilor manifestărilor de profil europene pe care le va organiza societatea.
Cert este sigur că este cu totul diferit faţă de modalitatea
clasică pe care o știm cu toţii, sigur ne așteptăm ca randamentul să fie ușor mai scăzut, ne așteptăm ca interesul
să fie poate ușor mai scăzut. Ce am remarcat însă din scanarea înscrierilor la congres această modalitate face ca
mulţi dintre colegii noștri străini rezidenţi în alte state să
aibă totuși o șansă mai mare de a participa activ la aceste congrese și să fie într-un număr mai mare faţă de anii
anteriori a acestei categorii. Una peste alta congresul se
va ţine și este un lucru remarcabil faptul că în contextul
pandemic nu renunţăm la aceste manifestări care au menirea de a ne ţine în priză din punct de vedere profesional
și care ne dau șansa de a ne menţine tonusul de performanţă în specialitatea noastră.
Au fost probleme cu care v-aţi confruntat ca și
medic radiologie-imagistică medicală, de la începutul pandemiei până acum?
Și specialitatea noastră a suferit de teama și de ineditul
acestei situaţii mai ales la începutul pandemiei, când teama de necunoscut, teama de contaminare, lipsa materialelor de protecţie, lipsa protocoalelor, știrile controversate,
ajunsesem să nu mai avem încredere nici în comunicatele
care erau uneori contradictorii ale OMS, comunicate ale
oamenilor de știinţă, toate acestea au creat un disconfort
întregii comunităţi și în lumea medicală au creat situaţii
uneori dramatice și a-și vrea să amintesc că au fost și situaţii când colegii noștri medici au renunţat la a face parte
din linia întâi în lupa împotriva acestei pandemii. Și noi
am suferit ca și sistem, ca și specialitate. Pe măsură ce
lucrurile s-au mai așezat, s-au și creionat și protocoalele
de lucru, s-au creionat mijloacele de combatere a acestei maladii, în specialitatea noastră au apărut protocoale
de standardizare a leziunilor pe care le produce virusul
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asupra diverselor sisteme și organe mai ales asupra plămânului. Au apărut sisteme de standardizare a acestor leziuni atât pe radiografia clasică digitală cât și pe computer
tomografie, au apărut softuri de inteligenţă artificială care
ne-au ajutat în diagnosticul precoce al acestei maladii. Ca
să concluzionez, și noi ne-am adaptat la situaţia actuală
încercând să facem faţă acestei pandemii.
Care sunt riscurile legate de iradierea în imagistică, mai ales a celor infectaţi cu SARS-CoV-2?
Nu putem să spunem că sunt riscuri specifice celor
contaminaţi cu acest virus. Sigur monitorizarea evoluţiei
și a răspunsului terapeutic la acești pacienţi se face și prin
evaluarea clinică și mai ales prin mijloacele de investigaţii și atunci pacienţii cu evoluţie mai pregnantă pot avea
nevoie de monitorizare imagistică mai frecventă, sunt
supuși investigaţiilor imagistice pentru a cuantifica răspunsul terapeutic și există riscul de a acumula doze mai
mari decât ceilalţi pacienţi, dar specific nu putem spune
că ei au risc mai mare de iradiere decât alte maladii care
au o evoluţie drenantă, și toate sistemele de imagistică
care lucrează cu raza x cu o cuantificare exactă a dozei de
expunere și practic spitalele au o monitorizare pe fiecare
tip de investigaţie și pe fiecare pacient, astfel încât atunci
când se ajunge la limita de normalitate a acestor iradieri
sigur că suntem atenţi și monitorizăm acest lucru.
Cum apreciati progresele făcute în imagistică în
ultimii 10 - 15 ani? Ce se vede acum, mai mult decât atunci?
Eu cred că imagistica este cea mai dinamică specialitate medicală. Beneficiem de sisteme de lucru foarte dinamice din punct de vedere al progresului tehnic și tehnologic ceea ce este foarte important pentru că în specialitatea noastră se acumulează o multitudine de imagini,
sunt foarte importante sistemele de achiziţii, de acces
la aceste baze de date, toate acestea având ca background dezvoltarea calculatorul, iar specialitatea noastră
este dependentă și de dezvoltarea acestor dispozitive. A
crescut foarte mult viteza de achiziţii. A scăzut doza de
iradiere, s-a făcut un compromis deliberat între claritatea imaginii și scăderea dozei, considerându-se că, chiar
dacă imaginile pot să aibă un deficit de claritate, scăzând
foarte mult doza ele rămân foarte lizibile și pot să ne ajute
în diagnostic. Ca să dau un simplu exemplu, dacă achiziţiile de imagini în urmă 15 ani în urma unei investigaţii
computer tomografice de stadializare a cancerului, așa
numitele investigaţii tap torace abdomen pelvis care ne
ajută să stadializăm maladia canceroasă, acum 15 ani
reușeam să achiziţionăm 20-30-40 imagini pe un pacient. Astăzi datorită progresului tehnologic sistemele de
calcul acumulează 3-4mii de imagini pentru o investigaţie pe regiunea torace abdomen pelvis nativ și cu TBC,
uneori investigaţiile de rezonanţă magnetică acumulează
până la 10-12mii de imagini care trebuie scanate și citite
de ochiul specialistului. Practic progresele au constat nu
numai în creșterea vitezei de achiziţii, în scăderea dozei

de iradiere și sigur apariţia unor tehnici noi, cum ar fi
imagistica funcţională, imagistica moleculară care au dus
la o creștere a randamentului de creștere a diagnosticului
cu ajutorul acestor mijloace de investigaţii.



Care este rolul radiologie și
imagisticii medicale în
raport cu celelalte
specialităţi?
Astăzi această specialitate este o specialitate sinencvanon în
medicină pentru diagnostic, nu mai există
specialitate care să nu
beneficieze de tehnicile
imagistice. Creșterea numărului de instalaţii, a numărului de
specialiști, a numărului de patologii diagnosticabile cu aceste tehnologii au plasat radiologia în
centrul diagnosticului final al pacientului, sigur
ca apanajul final rămâne al clinicianului trimiţător la investigaţie, iar noi suntem specialitatea
care cu ajutorul acestor mijloace minunate tehnice contribuim determinant la un diagnostic
cât mai exact, cât mai rapid care de cele mai multe ori concordă cu diagnosticul final al clinicianului. Ţin minte o apreciere făcută în primii ani
(acum 47 de ani) de la descoperirea acestui minunat mijloc de investigaţie care este rezonanţa
magnetică nucleară, se spunea că de la punerea
pe piaţă a acestei tehnici doar în primii ani au
fost obiectivizate peste 200 noi patologicii neurologice. Deci rolul acestei specialităţi devine
determinant și este sinecvanon pentru diagnosticul final în medicină. Și nu numai în medicină
dacă ne gândim la progresele fantastice făcute
de minim invazivă care rezolvă din ce în ce mai
multe patologii cu niște abilităţi tehnice deosebite dar cu un confort fantastic și pentru medici
și pentru pacient. Radiologia cu scop terapeutic
plasează și această specialitate în colaborare pe
diverse subspecialităţi cu colegii noștri chirurgi
mai ales, plasează radiologia în centrul diagnosticului dar și a terapiei în medicină.

Pentru final, vă rugăm să transmiteţi un mesaj
colegilor dumneavoastră?
Având în vedere progresele tehnice din ultimii ani, radiologia și imagistica medicală rămân în topul preferinţelor medicilor tineri la examenul de rezidenţiat, astfel pot
spune că specialitate s-a dovedit extrem de dinamică în
dezvoltarea ei. Este o specialitate curată, cu posibilităţi
de lucru mari atât în ţară unde mai avem nevoie de resurse umane dar și de instalaţii, dar și în afară și ceea ce este
foarte atractiv, că există posibilitatea dezvoltării profesionale atât în privat cât și public.
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Tratamentul pacienţilor
oncologici în epoca COVID
19 implică paricularităţi,
dificultăţi şi provocări
Prof Dr. Lucian MIRON • Președintele Comitetului de Organizare CONFER 2020
În perioada în perioada 19 – 22 noiembrie 2020 se va
desfășura în manieră online o nouă ediţie a evenimentului CONFER. Ce puteţi să ne spuneţi despre acest
eveniment de amploare?
CONFER 2020 continua tradiţia ediţiilor anterioare de a realiza un cadru multidisciplinar în care sunt dezbătute cele mai
importante teme oncologice din acest an. Și ediţia de anul acesta
va include cursuri, prezentări, mese rotunde și dezbateri. Vor fi
prezentate noutăţile anului 2020 din cancer mai ales relaţia cu
COVID 19.
Cât de greu a fost să adaptaţi conferinţa din maniera
fizică la cea online?
Anul acesta Conferinţa CONFER 2020 se va desfășura preponderent online. Desigur acest fapt presupune un alt mod de
organizare. În ultimul timp marea majoritate a evenimentelor
oncologice (ASCO, ESMO) se desfăşoară în această manieră.
Vom încerca și noi să ne adaptăm și acestei realităţi!
Cum aţi reușit să gestionaţi relaţia cu pacienţii oncologi
în această perioadă de pandemie?
Pacienţii cu cancer activ sunt de cinci ori mai predispuși să
moară în decurs de 30 de zile de la diagnosticarea cu COVID-19,
comparativ cu pacienţii care erau în remisie sau nu aveau dovezi
de boală. Pentru persoanele cu cancer, impactul COVID-19 este
deosebit de sever, indiferent dacă au fost expuși la virus sau nu.
Pacienţii cu cancer sunt de obicei adulţi mai în vârstă, adesea cu
alte afecţiuni subiacente, iar sistemul lor imunitar poate fi suprimat de cancer sau datorită chimioterapiei, radiaţiilor sau altui
tratament. Din acest motiv, sarcina noastră a fost să protejăm
cât mai mult aceşti pacienţii prin selectarea unor terapii mai puţin agresive și asigurarea unei prezenţe cât mai reduse în mediu
spitalicesc. Pacienţii cu diagnosticul confirmat COVID-19 au
fost transferaţi în serviciile profilate pentru tratamentul COVID-19 până la vindecarea infecţiei.
Pacienţii oncologici sunt pacienţi cronici, nu sunt urgenţe, dar multe din intervenţiile chirurgicale oncologice au
un timp precis în raport cu restul tratamentelor. Ce se
întâmplă cu aceşti pacienţi în perioada pandemiei?
Este adevărat, un număr de tratamente oncologice între
care şi chirurgia au devenit mai selective. Oncologia Medicală
a încercat să respecte programările şi intervalele de tratament
pentru a nu scădea şansele de vindecare. Am încercat să utilizăm
tratamentele moleculare ţintite şi imunoterapia care nu expun
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la un risc atât de crescut de deces precum chimioterapia la persoanele posibil infectate cu COVID-19.
Cum ar trebui gestionate cazurile pacienţilor cu cancer
pulmonar care sunt expuși unui risc mai mare de a dezvolta o formă severă a COVID-19?
Pandemia globală COVID-19 a întrerupt furnizarea asistenţei medicale, în special pentru pacienţii cu cancer pulmonar
avansat. În timp ce anumite aspecte ale îngrijirii pot fi omise sau
întârziate în condiţii de siguranţă, terapia sistemică joacă un
rol important în supravieţuirea și calitatea vieţii la pacienţii cu
cancer pulmonar avansat; limitarea accesului la terapia sistemică poate compromite rezultatele tratamentului anticanceros.
Este adevărat, cancerul bronho-pulmonar prezintă un risc mai
mare de deces după infecţia COVID 19. Din acest motiv, acestor
pacienţi li se acordă o atenţie deosebită.Tratamentele aplicate se
axează pe terapii moleculare ţintite cu administrare orală care
fac posibil tratamentul la domiciliu. În general s-a urmărit ca
acești pacienţii să fie spitalizaţi cât mai puţine zile, și tratamentul să continue și la domiciliu.
În ceea ce privește Oncologia care sunt marile minusuri
ale sistemului din România?
În România avem totuși acces la cele mai noi medicaţii moleculare și imunoterapeutice. Patologia oncologică include astăzi
mai multe entităţi diferite, fiecare beneficiind de medicaţii noi
în dezvoltare continuă, molecule pe care oncologul trebuie să le
cunoască. Spaţiile de tratament în spitalizare de zi și continue ar
trebui lărgite ca și cele de consult în ambulatoriu. Secţiile de îngrijiri paliative sunt, de asemenea foarte necesare! Pentru patologia oncologică a copilului sunt necesare şi alte tratamente (ex.
radioterapia, cu protoni).
Care sunt provocările cu care vă confruntaţi în prezent
în patologia cancerului?
Tratamentul pacienţilor oncologici în epoca COVID 19 implică paricularităţi, dificultăţi şi provocări. Suntem convinşi că
pacienţii COVID-19 pozitivi reprezintă o categorie de risc care
necesită o atenţie specială, de aceea, triajul tuturor pacienţilor
cu ocazia fiecărei internări în serviciile oncologice este esenţial!
În final vă rugăm să transmiteţi un mesaj colegilor dvs.
care anul acesta vor fi prezenţi online la CONFER.
Invităm colegii noștri să participe cu aceiași încredere ca în
ultimii ani la manifestarea CONFER 2020!
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Chiar și după ani de zile
de chirurgie a cancerului
mamar, încă sunt cazuri
care te învaţă ceva nou

Dr. Cristian Gabriel Viișoreanu • este medic specialist Chirurgie generală, supra-specializat în chirurgia patologiei oncologice a sânului. Cu o experiență ce depășește 3.000 de intervenții chirurgicale realizate în centre medicale private, este
deținător al mai multor titluri și recunoașteri naționale și internaționale în domeniu. A adunat, de-a lungul timpului, o echipă de
chirurgi pe care i-a format și alături de care formează astăzi o echipă medicală mutidisciplinară, sub numele de Institutul Sânului –
un centru integrat de diagnostic și tratament al cancerului feminin.
Cum aţi descrie relaţia dumneavoastră cu pacientele diagnosticate cu cancer mamar, din perspectiva unei experienţe acumulate timp de 20 de ani?
Ca medic, în tratamentul afecţiunilor oncologice, nu numai actul chirurgical reprezintă o provocare. Fiecare caz este o experienţă aparte, care
te impresionează diferit, oferindu-ţi o experienţă profesională dar și una
de ordin uman, emoţional pentru care poţi fi sau nu pregătit. Fiecare caz
este o “poveste” pe care pacienta o aduce cu sine. Odată atrași în aceasta,
noi, medicii devenim personaje episodice, rolul nostru fiind de aliat în lupta
cu boala, care nu este altceva decât un drum iniţiatic, o experienţă nouă cu
care majoritatea bolnavilor nu s-au mai confruntat. Punctul culminant ne
surprinde în momentul operator, definitoriu pentru ceea ce va urma, pentru
că rezultatul actului chirurgical sau ceea ce reușim să “găsim” în interior
va dicta ceea ce trebuie făcut în continuare – tratament adjuvant, radioterapie, recuperare medicală, etc, sau pur și simplu reluarea vieţii normale.
Ceea ce mă motivează pe mine, personal, poate să difere de la un moment
la altul. În acest „ne-ocupăm-de-cancerul-de-sân” nu există nici o clipă
de monotonie. Sunt cazuri care te pot solicita în mod diferit, care ridică
un interes aparte din punct de vedere al frecvenţei cu care este întâlnită
forma de cancer, cine s-a mai întâlnit cu el și care a fost atitudinea. Chiar
și după ani de zile de chirurgie a cancerului mamar, încă sunt cazuri care te
învaţă ceva nou. Această diversitate în experienţa de chirurg te motivează
și oricât de multe cazuri ai văzut tot nu poţi spune că le-ai văzut pe toate.
Care este noua conduită propusă de medicina modernă, în tratarea cancerului mamar?
Medicina modernă ne propune o perspectivă nouă, cu focus pe pacient
mai mult decât pe patologie. Fiecare caz aduce o multitudine de date care
ţin atât de natura corpului uman cât și de obiceiurile și stilul de viaţă ale
acestuia. De aceea și patologia se poate manifesta diferit. De aceea este nevoie
de o abordare personalizată pentru a putea obţine cel mai bun răspuns la
tratament. Vestea bună însă este că tehnologia a avansat și că diagnosticul
imagistic ne oferă date de o înaltă acurateţe care pe noi chirurgii ne ajută
foarte mult în luarea decizie chirurgicale. Un alt „must” în medicină sunt
tehnicile minim invazive care oferă pacientului o recuperare mult mai
ușoară și rapidă. Este destul de greu să treci de la teoria Halstediană, cea
radicală, la chirurgia oncoplastică și reconstructivă, pentru multe persoane,
dar pentru noi este o regulă să trăim în timp cu progresele chirurgicale.
Cum și-a pus amprenta evoluţia tehnologică în domeniul dumneavoastră?
În 2011 am efectuat în premieră pentru România biopsia/excizia tumo-

rilor mamare vacuum asistată (VABB) cu un dispozitiv ultra modern și apoi
excizia tumorilor cu radiofrecvenţă prin incizii foarte mici. Am observat
la momentul respectiv utilitatea acestor metode pentru paciente/pacienţi
(pentru că există și bărbaţi care pot avea tumori mamare) dar am perceput
o dificultate de a înţelege cu exactitate ce reprezintă acest progres, aceste
tehnici noi. Foarte greu s-a înţeles că pentru tumorile maligne aceste proceduri sunt folosite numai pentru diagnostic și nu sunt suficiente ca metode de
tratament. Din cauza acestor dificultăţi de înţelegere am renunţat la aceste
proceduri și am rămas la stadiul de „o poveste frumoasă” și să recomand
pacientelor centre de referinţă din străinătate unde se pot face.
Referitor la metodele de diagnostic, dacă este folosită tehnologia modernă și mă refer în special la mamografele performante, care din fericire
s-au înmulţit și la noi în ţară, care pot descoperi leziuni de dimensiuni foarte
mici, atunci cancerul poate fi descoperit într-un stadiu incipient. Acest lucru
poate salva cazul de consecinţele evolutive neplăcute ale bolii și de ce nu,
și de efectele neplăcute ale tratamentului și chiar și de operaţia radicală.
Referitor la cancerul ereditar, sunt testările genetice pentru
mutaţiile genelor BRCA1 și BRCA2 disponibile în România?
Testarea genetică este utilă în cazul pacientelor cu antecedente în familie.
Dacă o persoană care are în familie un caz de cancer mamar, poate efectua
această testare și astfel scapă de stresul că moștenește această boală. Lucrurile
se schimbă atunci când gena este pozitivă și mai sunt și alţi factori de risc
asociaţi. În acest moment intervine sfatul genetic care poate evalua un risc
relativ de a dezvolta un cancer mamar și de a aproxima când este bine să se
facă o mastectomie profilactică astfel încât să reducem semnificativ riscul de
apariţie a cancerului mamar. În cazul pacientelor tinere cu cancer mamar, cu
vârste de 20-35 ani, ne putem gândi că există o componentă genetică ce a dus
la apariţia de la această vârstă a bolii. Prezenţa mutaţiilor genetice la această
categorie de vârstă ne poate obliga la efectuarea unei mastectomii bilaterale,
desigur cu acordul pacientei și in același timp cu informarea existenţei posibilităţii efectuării de reconstrucţie mamară. Echipa noastră beneficiază de
specialiști pentru fiecare activitate care completează tratamentul
Recomandaţi reconstrucţia mamară a fi făcută în aceeași intervenţie cu mastectomia sau este necesară o perioadă de recuperare după îndepărtarea tumorii?
Atunci când se poate realiza reconstrucţia imediată este bine să se
facă pentru că se obţine un rezultat estetic convenabil, nefiind necesare
reintervenţii de amploare pentru corectarea defectelor. Reconstrucţia
tardivă se poate face după terminarea tratamentului oncologic și remiterea
efectelor secundare ale tratamentului și în special cele ale radioterapiei.
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Radioterapia
în lupta împotriva
cancerului
Dr. Ștefănel Vlad • medic primar Radioterapie • Centrul Medical Neolife
Care sunt pași pe care un pacient oncologic trebuie să-i urmeze după diagnosticarea cancerului?
Odată ce un pacient are un diagnostic oncologic, cazul lui
este preluat de o echipă multidisciplinară. Această comisie
oncologică (sau Tumor Board cum se mai numește) este formată din medici specialiști care se ocupă de diagnosticul și
de tratamentul cancerului. În general, din comisie nu lipsesc
medici oncologi, radioterapeuţi, chirurgi, anatomopatologi
și imagiști. Echipa are ca scop, pe de o parte, identificarea
metodelor de tratament indicate în cazul respectiv (chirurgia, chimioterapia, radioterapia) și, pe de altă parte, are scopul de a hotărî care este ordinea în care aceste tratamente se
folosesc. Există o mulţime de variante. Începem cu chirurgie
și continuăm cu radioterapie sau este necesară o combinaţie
de radioterapie și chimioterapie înainte de intervenţia chirurgicală și așa mai departe.
Medicii specialiști din componenţa echipei multidisciplinare au la îndemână ghiduri naţionale și internaţionale
în care se specifică foarte clar eficienţa fiecărei metode de
tratament în localizarea respectivă și în stadiul respectiv
de boală. Dar, evident, scopul discuţiei din comisia oncologică este ca fiecare pacient, cu particularităţile sale (vârstă,
comorbidităţi, preferinţe) să fie tratat individualizat. Asta
înseamnă ca terapia să se plieze pe caracteristicile pe care
le are pacientul respectiv. Și este foarte importantă această
abordare holistică. Încercăm să nu ne limităm doar la boală.
Pe cât se poate încercăm să anticipăm toate nevoile pe care
le va avea pacientul, atât de tratament cât și de gestionare a
efectelor secundare. O componentă extrem de importantă
este și oferirea suportului psihologic.
Există numeroase dovezi care arată că abordarea cazului într-o comisie oncologică oferă garanţia că sunt luate în
discuţie absolut toate metodele de diagnostic și terapie utile
în situaţia clinică respectivă.
Cum se desfășoară un tratament cu radioterapie
externă?
După stabilirea indicaţiei de radioterapie, se hotărăște
dacă scopul va fi unul curativ sau paliativ. Pacientul poate fi
îndrumat, dacă este necesar, către investigaţii suplimentare
pentru stadializarea bolii sau identificarea unor factori predictivi pentru eficienta tratamentului.
Radioterapia externă va începe cu o simulare CT, iar apoi
un grup de specialiști format din medici de radioterapie și
fizicieni medicali se ocupă de planificarea tratamentului.
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Pacienţii sunt invitaţi ulterior pentru începerea tratamentului iar aceasta este o etapă destul de complexă pentru că
trebuie explicat modul în care se va desfășura radioterapia,
efecte secundare posibile, dieta pe care pacientul va trebui
să o urmeze, astfel încât totul să decurgă în siguranţă.
În timpul radioterapiei externe, ce este un tratament
care se întinde pe o durată de câteva săptămâni, de obicei
pacienţii se prezintă în fiecare zi în departamentul de radioterapie pentru ședinţa de iradiere. Ei sunt monitorizaţi
de medicii radioterapeuţi prin controalele intraterapeutice
la care este important să menţioneze simptomele pe care
le au, să-și exprime îngrijorările, să pună întrebările care
îi frământă.
Medicii radioterapeuţi urmăresc pe de o parte efectul
pe care îl are radioterapia (modul în care respectiva tumoră regresează sub acţiunea radiaţiilor ionizante) și în egală
măsură sunt analizate și se tratează efectele secundare ale
iradierii. Sunt folosite deseori terapii de susţinere, astfel încât iradierea să fie dusă la bun sfârșit.
Aceste controale sunt foarte importante și pentru că
strâng legătura între medic și pacient și, evident, în acest
fel, comunicarea este mult mai facilă.
Ce se întâmplă în caz de recidivă? Se mai poate apela la radioterapie?
Reiradierile devin uneori necesare pentru că, deși scopul
radioterapiei este să prevină apariţia unei recidive, uneori nu
reușim să obţinem acest lucru. Și există o mulţime de factori
care influenţează asta, pornind de la tipul de tumoră, stadiul
iniţial al bolii, până la sensibilitatea celulelor tumorale la
tratament.
Indicaţia de a trata o zonă iradiată anterior depinde de o
mulţime de factori. În primul rând este importantă localizarea tumorii, organul implicat. Este important intervalul de
timp care a trecut de la prima iradiere până la recidiva locală,
doza administrată, scopul iniţial al radioterapiei, curativ sau
paliativ. De asemenea trebuie analizată toleranţa ţesuturilor sănătoase din jurul tumorii. Există variabile care ţin și
de vârsta pacientului, de comorbidităţi și, tocmai de aceea,
fiecare caz trebuie tratat individual.
Nu trebuie să confundăm o reiradiere a unei zone tratate
anterior cu tratarea prin radioterapie, fie a unui alt cancer
apărut într-o altă zonă, fie tratarea unei metastaze aflate la
distanţă de tumora primară. În acest caz nu există niciun
impediment în administrarea radioterapiei.

ONCOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

ARTICOLE DE SPECIALITATE

ONCOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

21

ARTICOLE DE SPECIALITATE

Medicina nucleară
în managementul
afecțiunilor oncologice
Autor:
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Medicina nucleară în oncologie are două mari componente: diagnostică şi terapeutică. Componenta
de diagnostic se realizează actualmente prin scintigrafie, prin utilizarea gamma camerei ca aparatură de
vizualizare a diferitelor leziuni oncologice şi prin sistemele tip Tomografie prin Emisie de Pozitroni (PET)
cu evaluarea până la nivel metabolic a formaţiunilor
maligne. În contrast cu alte metode de imagistică,
medicina nucleară ne permite să efectuăm „in vivo”
investigaţia metabolismului tumoral.

edicina nucleară oferă, în patologia tumorală, un ajutor important în: stadializarea unei malignități – cu
bilanțul inițial de extensie metastatică a unui cancer,
evaluarea eficacității terapeutice, restadializarea – cu reevaluarea extensiei bolii după cura inițiala terapeutică, detecția
recurențelor (evaluarea prezenței cancerului în condiții de suspiciune clinică/biochimică), depistarea și tratamentul metastazelor (I131 pentru metastazele cancerului tiroidian, Sr89-Metastron pentru tratamentul paleativ al durerii în metastazele osoase etc.), monitorizarea evoluței pe termen lung a pacienților cu
chimioterapie, radioterapie sau cu cure chirurgicale.
Imaginile scintigrafice sunt realizate după administarea intravenoasă, a unui radiotrasor, adică a unei molecule marcate
cu un izotop radioactiv. Ceea ce vedem pe imaginile scintigrafice depinde în mod direct de metabolismul acestui trasor, acesta fiind astfel primul element cheie al detecției scintigrafice, al
doilea element fiind detectorul, adică gamma camera.
Formațiunile tumorale pot fi vizualizate scintigrafic prin metode foarte diverse, cu utilizarea unor radiofarmaceutice care
pot fi clasificate, în mare, ca radiotrasori cu molecule simple,
nespecifice și radiotrasori cu molecule complexe cu un plus de
specificitate.
Astfel există trasori tumorali a căror fixare nu este specifică unui anumit tip de cancer și nici chiar prezenței unei maladii
canceroase. Din această categorie un reprezentant de marcă este
Tc99m-MIBI care prin acumularea acestuia la nivelul membrane-
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lor mitocondriale permite, pe de-o parte vizualizarea miocardului
(cu evaluarea de rutină a perfuziei miocardice) dar și a adenoamelor/hiperplaziilor paratiroidiene iar pe de altă parte a carcinoamelor mamare, pulmonare, a metastazelor acestora ganglionare și a
tumorilor cerebrale (glioame). Un caz particular de radiofarmaceutic îl reprezintă și Tc99m–MDP utilizat în scintigrafia osoasă, în
care, în afara tumorilor osoase primitive, vizualizarea metastazelor
se face printr-un mecanism indirect, prin captarea radiotrasorului
de catre osteoblastele activate perimetastatic.
Un alt tip de radiofarmaceutice sunt cele cu structura mult
mai complexă, capabile de a vizualiza formațiunile tumorale
prin legarea de receptorii de la nivelul membranelor acestora.
Din această categorie face parte, de exemplu, un analog sintetic de somatostatină, 111In-pentetreotide, care prin legarea de
receptorii somatostatinici ai tumorilor endocrine gastroenteropancreatice (GEP) va determina vizualizarea acestora. Iodul radioactiv (I131) reprezintă situația în care o moleculă foarte mică,
simplă și relativ ieftină se localizează foarte specific într-un
țesut, cel tiroidian. Un viitor aparte în acest domeniu îl au anticorpii monoclonali radiomarcați cu care se reușește nu numai
vizualizarea scintigrafică a diferitelor malignități (radioimunoscintigrafie) dar se și încearcă stabilirea unor radioterapii țintite
celulare prin marcarea anticorpilor cu izotopi radioactivi optimi
pentru terapie (cu emisie beta sau alfa).
Diagnosticul tumorilor maligne primitive se poate face scintigrafic pentru:
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l
cancerul

tiroidian (carcinom tiroidian diferențiat –Tc99m
pertechnetat, carcinom tiroidian medular –Tc99m-V-DMSA)
l tumori endocrine gastroenteropancreatice (In-111-pentetreotide)
l
ancerul de sân (scintimamografia cu Tc99m-MIBI cu
evidențierea tumorii primitive și a eventualelor metastaze
ganglionare axilare)
l umori primitive osoase (scintigrafie trifazică și „whole body”
cu Tc99m-MDP - evidențierea metastazelor la distanță în sarcoamele Ewing, în special în sarcoamele apărute pe fond de
maladie Paget osoasă)
De asemenea pentru stadializarea neoplasmelor se face:
l scintigrafia osoasă (trifazică, „whole body”, SPECT) în cancerele de sân, plămân și prostată, dar și în cele renale, sarcoame
de părți moi, melanoame - cu Tc99m-MDP.
l în mielom multiplu se face evaluarea leziunilor cu Tc99mMDP și cu Tc99m- MIBI
l detecția nodulului santinelă–în melanoame și cancer de sân
cu Tc99m-nanocoloid.
l cancerul pulmonar fără celule mici beneficiaza, în vederea
rezecției chirurgicale tip lobectomie/pneumectomie, de o
evaluare pre-terapeutică a rezervei respiratorii postoperatorii
prin cuplarea scintigrafiei pulmonare de pefuzie cu spirometria.
Pentru evaluarea post terapeutică se urmăresc scintigrafic:
l diagnosticul diferențial al recurenței tumorale versus modificări de radionecroză în glioame (Tc99m-MIBI)
l evaluarea metastazelor osoase (Tc99m bifosfonați)
Imagistica multimodală PET /CT face parte din metodele
imagistice funcționale, prin care se obțin imagini tridimensionale ale activității metabolice a organelor, realizate prin vizualizarea traiectului unor molecule radioactive în organism.
Cel mai utilizat radiotrasor este glucoza marcată cu F18
(F18-FDG). Analog de glucoză, F18 FDG, se va fixa intens și
preferențial în țesuturile în care avem un metabolism crescut
cum ar fi de exemplu țesuturile tumorale. Fixarea și difuzia
acestui radiotrasor se vor face prezente atât în leziuni benigne
cum ar fi inflamații, traumatisme și infecții cât și în formațiuni
maligne. Intensitatea fixării radiotrasorului va fi însă mult
mai mare în acest ultim caz. Cuplarea informației funcționale,
obținută prin acumularea F18FDG, cu informația anatomică,
morfologică, obținută prin examenul CT ne va permite să interpretăm corect acumulările patologice de radiotrasor și să limităm la maxim rezultatele fals pozitive.
Studiile PET/CT se utilizează în mod curent în detecția și stadializarea diferitelor cancere, exactitudinea acestor informații
fiind de importanță crucială în planificarea unei strategii terapeutice adecvate pentru fiecare caz în parte. Acest tip de
examinare este intrată relativ recent în România în evaluarea
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afecțiunilor oncologice și, în ciuda unui preț ridicat al acesteia,
beneficiul este incontestabil atât în ceea ce privește evaluarea
medicală a pacientului dar și în gestionarea corectă a efortului
financiar al societății în managementul afecțiunilor oncologice.
Într-un articol relativ recent, “ Preoperative staging of lung
cancer with PET/CT: cost-effectiveness evaluation alongside a
randomized controlled trial” Eur J Nucl Med Mol Imaging (2011)
38:802–809, Rikke Søgaard și colaboratorii, arătau că în cancerul pulmonar informațiile obținute prin studiile PET/CT au condus la economisirea unor sume importante prin evitarea unor
toracotomii inutile -circa 900 euro/pacient.
Examinarea PET/CT se dovedește de asemenea foarte utilă
în monitorizarea eficacității terapiei. Prezența semnelor de leziuni reziduale sau de recidivă permite o modificare a stadializării
cancerului respectiv și are o influență directă asupra opțiunilor
terapeutice.
G. Moulin-Romsee și colaboratorii arată în Eur J Nucl Med
Mol Imaging (2008) 35:1074–1080 “Non-Hodgkin lymphoma:
retrospective study on the cost-effectiveness of early treatment
response assessment by FDG-PET” că prin efectuarea unor studii PET/CT înainte și pe parcursul tratamentului chimioterapeutic la pacienții cu limfom Non-Hodgkinian, prin menținerea
hiperfixării lezionale a 18F-FDG, s-a stabilit un procent de 47%
de non-respondenți la tratamentul de primă linie; prin schimbarea, la aceștia, a tratamentului chimioterapeutic s-a economisit circa 1900 euro/pacient și s-a reușit un răspuns favorabil
la schimbarea terapiei
În lucrarea “Impact of Positron Emission Tomography/Computed Tomography and Positron Emission Tomography (PET)
Alone on Expected Management of Patients With Cancer: Initial Results From the National Oncologic PET Registry” publicată în “Journal of Clinical Oncology” a Societății Americane de
Oncologie, în aprilie 2008, Bruce E. Hillner arată că din datele
Institutului ”National Oncologic PET Registry“ al USA imagistica PET și PET/CT a schimbat managementul la circa 38% dintre pacienți. Statistica se referea la toate tipurile de cancer. Mai
mult decât atât s-a arătat că grație imagisticii PET/CT s-a reușit
pe de-o parte o remodelare a planului terapeutic în circa 50%
dintre cazuri iar pe de altă parte s-au evitat în circa 80-90% din
cazuri investigații imagistice și proceduri diagnostice suplimentare. În același studiu s-a arătat că imagistica PET/CT a permis
evitarea, în circa 70% din cazuri, a unor proceduri bioptice și/
sau chirurgicale costisitoare care pe lângă un risc ridicat nu
aduceau nici un beneficiu medical real.
Colaborarea permanentă și lucru în echipă între medicii oncologi, chirurgi, radioterapeuți, imagisticieni (medic de medicină nucleară, medic radiolog) etc. creează premiza atât a unui diagnostic, stadializare și restadializare corectă dar și a unui tratament adecvat, individualizat, pentru fiecare pacient în parte.
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RemuneTM
Pentru suportul nutriţional al malnutriţiei asociată bolilor pentru pacienţii
pre-caşectici sau caşectici.
Disponibil în 2 arome:
zmeură și piersică.

Beneficii:
La pacienții nutriți cu RemuneTM, comparativ cu o soluție izocalorică pe baza de proteine din lapte, s-au observant următoarele:
l rata de supraviețuire crescută la pacienții cu pre-casexie1
l tolerabilitate bună – mai puține reacții adverse raportat la grupul de control1
l creșterea concentrațiilor plasmatice de acizi grași ω-3
(EPA&DHA) și vitamina D1
l reducerea stării de oboseală și dispneea indusă de efort2

Se administrează 2 flacoane pe zi sau conform specificațiilor
medicului.
Recomandat copiilor peste 4 ani, adulților și vârstnicilor.
RemuneTM se consumă direct din ambalaj cu paiul atașat sau
dintr-un pahar.

Caracteristici
 oluție pe bază de suc natural de fructe (86% din compoziție)
S
Conținut crescut de vitamina D
l Indice glicemic scăzut (GI=21)
l Fără gluten și cu conținut scăzut de lactoză
l Soluție gata de băut cu gust plăcut și fresh
l
l

Proteine de înaltă valoare biologică (din zer)
Concentrații mari de acizi grași ω-3 (EPA & DHA)
din ulei de pește (2000 mg / flacon)
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1. Laviano A. et al. Safety and Tolerability of Targeted Medical Nutrition for Cachexia in Non-Small-Cell Lung Cancer: A Randomized, Double-Blind, Controlled Pilot Trial. Nutrition in Cancer (2019)
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2. Calder PC et al. Targeted medical nutrition for cachexia in chronic obstructive pulmonary disease: a randomized, controlled trial, Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (2017) https://doi.
org/10.1002/jcsm.12228
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Camera implantabilă pentru
chimioterapie: când este nevoie
de acces venos de lungă durată
De multe ori, în timpul tratamentului pentru cancer,
echipa medicală care îngrijeste pacient va trebui să
aibă acces la venele, fie pentru tratamentul cu citostatice, fie pentru diverse perfuzii intravenoase,
transfuzii de sânge sau tratamente injectabile cu
antibiotice. În plus, va fi nevoie frecvent de recoltări
sânge pentru analize.
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• Senior Medical Marketing Manager

Consultant:
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• Medic specialist chirurg
www.reginamaria.ro

P

entru ca aceste proceduri să fie cât mai confortabile, medicul oncolog va recomanda implantarea unui dispozitiv
special care se numește cameră implantabilă (port-a-cath)
și care permite administrarea repetată și pe o perioadă lungă de
timp a citostaticelor.

De ce se foloseşte o cameră implantabilă
pentru chimioterapie?
În general, citostaticele sunt medicamente toxice și iritante
pentru piele, țesuturi și vene. Introducerea frecventă și repetată
a unui astfel de medicament puternic într-o venă mică poate irita
vasul, având ca rezultat distrugerea și sclerozarea venei și în final,
blocarea acesteia. În plus, administrarea citostaticelor într-o venă
mică poate favoriza scurgerea medicamentului pe lângă vas, cu
deterioarea țesuturilor învecinate.
Ca urmare, se recomandă administrarea tratamentului chimioterapic într-o venă de calibru important, astfel încât medicamentele să se dilueze imediat într-un volum mare de sânge, iar
efectul toxic asupra vasului să nu se mai producă.

Cum se montează camera implantabilă
pentru chimioterapie?
Montarea camerei este efectuată în Spitalul Euroclinic de către
medicul chirurg Dr. Bogdan BARTA care are experiență în practicarea unor astfel de proceduri. Intervenția se efectuează în sala
de operație, sub anestezie locală sau sedare ușoară.
Camera de implantare este formată dintr-un rezervor (port)
de mici dimensiuni confecționat din titan și un tub fin, (cateter).
Printr-o incizie de 2 cm se insera sub piele, sub claviculă, portul
care comunica direct prin cateter cu o vena centrală mare. Capătul cateterului de la nivelul venei este situat chiar deasupra inimii.
Intervenția chirurgicală durează mai puțin de o oră și se va putea pleca acasă în aceeași zi. Portul poate fi folosit încă din a doua
zi după montare.

28

Cum se foloseşte camera implantabilă?
Camera implantabilă este situatp complet sub piele, astfel
încât ceea ce vei observa este doar o mică ridicătură la nivelul
toracelui, însă nu se vede capătul cateterului în afara corpului.
Când se administrează tratamentul, pielea este dezinfectată și se
folosește un ac special care este introdus prin piele în acest dispozitiv.
Porturile pot rămâne pe loc săptămâni, luni sau ani, atâta timp
cât supravegherea oncologică este indicată, nemaifiind necesară
o altă puncționare venoasă. Camera se poate scoate după terminarea ședințelor de chimioterapie, printr-o simplă incizie făcută
sub anestezie locală.
Deoarece dispozitivul este confecționat dintr-un material nobil – titan, este perfect tolerat de organism. În plus, prezența lui
nu contraindica efectuarea unor investigații imagistice, ca de ex.
CT, RMN, PET, etc.

Camera implantabilă pentru
chimioterapie: un dispozitiv modern
cu impact major pentru pacient
l Implantarea se realizează o singură dată pentru întreaga durată

de tratament
este minim invazivă și se efectuează cu anestezie
locală
l Accesul la vasele de sânge este ușor
l Efectul toxic al citostaticelor asupra venelor
este mult redus
l Tratamentul se poate efectua atât în spital, cât și la domiciliul
pacientului
l Citostaticele pot fi administrate continuu sau intermitent
l Durata de utilizare este îndelungată
l Riscul de infecții este scăzut
l Riscul de tromboză venoasă este redus
l Dispozitivul este estetic și permite expunerea la apă
l Procedura
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Cyberknife radiosurgery
in modern Oncology
Author:
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Short track Cyberknife
radiosurgery in the light
of COVID
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• mail@szhh.de

Radiosurgery and stereotactic radiotherapy have become firmly established as an alterna- tive or supplement to surgery and conventional radiotherapy.

In fact, the treatment spectrum of Cyberknife radiosurgery
is continuously expanding due to increasing scientific and
clinical work-up by the radio-oncological societies in which
the Strahlenzentrum Hamburg is integrated.
Tab.1:
Organ
Head / Brain

Overview of the most common cyberknife
indications
Indication
Brain metastases (usually 1-4,> 4 in selected
cases)
Acoustic neurinoma
Meningioma
Pituitary adenomas
Hemangioblastoma
Glomus tumors (paraganglioma)
Craniopharyngiomas
Malignant glioma recurrence after preirradiation
Head and neck tumor recurrence after preirradiation

The term stereotactic radiosurgery was mentioned in 1951
by Lars Leksell, Professor of Neurosurgery at the Karolinska
Institute (Sweden) for the Gammaknife, which was revolutionary at the time, but has many drawbacks from today’s
point of view. Environmentally unfriendly cobalt-60 sources,
drill holes on the patient’s skull, and significantly limited use
do not exist on Cyberknife. The first robotic-assisted radiosurgery system, developed at Stanford University (USA) by
neurosurgeon John Adler, was approved in 1987 in the U.S.,
and in 2002 in Europe for radiosurgery. Today, about 300 Cyberknife worldwide exists, mostly as a sole treatment method.
The Strahlenzentrum Hamburg (founded in 2007 by Fabian
Fehlauer), operates since 2011 as the first and so far only nongovernmental, non-hospital radiotherapy centre in Germany
with Cyberknife technology. The expertise and technical
equipment in Hamburg has been consistently improved since
2007 through permanent applications, team training and new
investments in state-of-the-art therapy.

Spine / spinal cord Bone metastases and intraspinal metastases
Meningiomas
Neurinomas
Lung

Non-small cell lung carcinoma up to stage IIA
(cT1-2 N0)
Lung metastases in limited numbers

Prostate

Primary prostate cancer of low to medium risk
Local recurrence of prostate cancer
Lymph node or/and bone metastases in limited
numbers (oligometastasis)

Kidney / adrenal
gland

Adrenal metastases
Selected cases of renal cell carcinoma

Liver / pancreas

Liver metastases in limited numbers
Selected cases of hepatocellular carcinoma and
pancreatic carcinoma

Overview of the most common Cyberknife indications
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Cyberknife Centre Hamburg, PD
Dr. Fehlauer and the doctors team
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Thus, an outpatient radiotherapy centre, which offers all the
modern techniques, is of benefit to the patients, as it is possible to
apply individualized quasi-tailor-made concepts.
Cyberknife radiosurgery offers two unique capabilities with the
6-axis robot and real-time treatment of moving tumors. However,
therapy planning also presupposes technical and clinical conditions, such as a clearly definable target structure, size of the lesion,
delimitation to healthy tissue, as well as a sufficient general condition and cooperation of the patient.
Only with the most modern techniques of therapy and imaging,
the disease can be treated with high precision, pinpoint accuracy,
analogous to a “virtual knife”, without hurting sensitive and adjacent tissue.
In contrast to the several weeks of radiation therapy on the conventional linear accelerator, 100 to 300 fine bundles of photon rays
are released from the Cyberknife on one day of treatment within
one hour, so that the tumor tissue can be killed particularly precisely and sustainably. Thus, the tumor is treated with ultra-fine
and high-energy X-rays under view control with the
best possible protection of the surrounding tissue. Patients have no limitations and can go about their daily
activities on the same day.
Often, only one treatment is needed to achieve high
probability of maximum local tumor control with maximum patient comfort, minimal risk, and high quality of life.

Acoustic neurinoma
Regardless of the patient’s age and taking into account the
health-related quality of life, radiosurgery at the CK is now considered as a non-invasive alternative, in particular for preserving the auditory function and the facial nerve. Radiosurgery is
usually applied with 1 x 13 Gy to a success rate is 94% without
any damage to the hearing function.

Meningiomas
Cyberknife radiosurgery can be offered as a primary treatment option for smaller, difficult to remove meningioma’s or
their relapses (eg, in the cavernous or optic sinus), multiple
meningioma, perioperative risk, or if desired by the patient as
an alternative.
Depending on the size and localization, radiosurgery was
performed in one to five treatments (e.g., 1 x 15 Gy, 5 x 5 Gy) with
excellent progression-free interval (3.5.8 years, 110%, 93%,
90%).

Radiosurgery of the head
Brain metastases
Brain metastases in limited numbers and with
a diameter of up to 3 cm are an optimal target for
Cyberknife (CK). Irradiation takes place depending on
size and localization in one to three sessions and can
be done with different concepts (eg 1 × 21 Gy resp. 3 ×
8-9 Gy) with local tumor control depending on the
histology of 73-94%
The resection cavity after surgery should be treated
depending on the size, in 1 to 5 applications, on the CK
to improve the local control by 30%.

Treatment example Meningioma

Arteriovenous malformations
Congenital vascular malformation is a common
cause of intracerebral haemorrhaging in younger
patients. The interdisciplinary therapy decision is
an individual risk assessment between bleeding
and therapeutic morbidity. Radiosurgery reduces
the risk of bleeding in the long-term due to closure
of the vessels (5, 10 years, 70%, 85%).

Brain tumors
In the recurrence therapy of glioblastoma,
there are increasing reports that re-irradiation by
CK radiosurgery is feasible with low toxicity and
can delay the natural progression - analogous to
conventional re-irradiation - for further months.
Thus, the already limited lifetime is not filled with
further visits to the clinic and the doctor.
Treatment example Metastasis
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Radiosurgery of the body

Renal cell carcinoma

Lung carcinomas
With regard to relapse (86% vs. 80%) and survival (95%
vs. 79%), radiosurgery with Cyberknife is superior to surgery
(phase III, F/U 3 years), although the quality of life is certainly
better but does not capture the study endpoint has been. According to the NCCN recommendation in early-stage NSCLC (to
IIA), for older patients (> 75 years of age), patients with potential
lung-lobe loss from surgery or patients with inadequate pulmonary function or multi-morbidity, radiosurgery (or stereotactic
radiation) is considered the “gold standard”.
Prostate cancer
There is sufficient data to recommend Cyberknife as an extremely effective and low-side-effect option for patients with
low and moderate risk carcinoma profiles. After 5 applications
(e.g., 5 x 7.25 Gy), only minor and short-term irritation symptoms without significant late toxicity (<2% urogenital) with a
5-year relapse-freedom of 97% were documented. Despite a
lack of long-term follow-up data (> 10 years), according other
(historical) radiation therapy (HDR / LDR brachytherapy), is
not expected to have an unfavourable long-term course, given
higher biological effectiveness and high conformal physical
dose distribution.
Meanwhile there are also first good experiences and results
with the Cyberknife in recurrences after conventional large
field irradiation.

If a patient is ineligible for surgery or rejects it, Cyberknife
should be included as a possible alternative in the oncological
discussion.

Metastases, oligometastases
Cyberknife is most commonly used in lung, liver, adrenals,
bone and lymph node metastases (e.g., 1 x 18 Gy, 3 x 15 Gy, 6
x 7 Gy). The number of applications depends on organ, organ
involvement, localization, size and desired biological effectiveness. Radiosurgery achieves high control rates in the course of
palliative management (up to 90%) and can also be applied simultaneously to some systemic therapies.
For patients with one or a small number of metastases (oligometastases), there are first indications that progression-free
survival can be prolonged by radiosurgery or that the time of
systemic therapies with their side effects can be delayed.

Spinal and intramedullary metastastases
If a metastasis can be clearly delineated in thin-slice MRI in
an affected vertebral body or even intraspinally localisation, a
single radiosurgery treatment can be considered (eg. 1 x 18 Gy).
Cyberknife is also used successfully in radiotherapy pre-treated
but progressive metastases or parallel to conventional radiotherapy of a metastatic vertebral body to intensify the biological effectiveness (“boost”).

Conclusion:
Cyberknife as an innovative radiosurgery is now an established,
non-invasive
radio-oncological
therapy option with a wide range
of indications and increasing evidence, which should be offered to
patients in the context of interdisciplinary treatment.

Literature by personal request
Treatment Example Prostate
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Cum se profilează
viitorul
radioterapiei
în România?
DR. Ion Christian Chiricuţă • Medic primar radioterapie
AMETHYST Radiotherapy Center, Otopeni

Ce consideraţi că ar trebui să se mai facă în România, pentru a ne apropia de ţările dezvoltate în
domeniul radioterapiei, din punct de vedere logistic, instituţional, legislativ?
O succintă privire înapoi și o analiză a realizărilor în
domeniul radioterapiei ne permite observarea unor realităţi nu prea îmbucurătoare în ceea ce privește radioterapia în România.
În ultimii 30 de ani a apărut sectorul privat în radioterapie și în oncologie. La ora actuală sunt mai multe servicii
de radioterapie în cel privat decât în cel de stat. Înainte
de 1990 institutele oncologice din centrele universitare ca
și București, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova și Iași erau
bine ordonate și asigurau tratamentul radiologic la nivel
naţional. Deasemenea lor le revenea și datoria și obligaţia de formare a specialiștilor în oncologie și radioterapie.
Datorită lipsei investiţiilor masive la nivelul sectorului de
stat ci numai punctuale a fost creată șansa apariţiei “ca a
ciupercilor după ploaie” a sectorului privat cu servicii de
radioterapie. Un factor decisiv a fost schimbarea remuneraţiei tratamentului radiologic de la 10 lei o ședinţa de
iradiere (atât era remunerata și o baie de namol) în 1990
a unei ședinţe de radioterapie la o valoare actuală care nu
este departe de valoarea aceluiași tratament în străinătate.
Saltul de la “bomba de Cobalt” la acceleratorul linear și de
la tehnica de un câmp sau maximum trei câmpuri la tehnicile actuale de radioterapie cu intensitate modulată ca și
IMRT de diferite tipuri în funcţie de firma producătoare a
acceleratorului: ELEKTA/VMAT, VARIAN/RAPID ARC,
TOMOTERAPIE/TOMOTHERAPY a fost realizat.
După o fază de exod masiv în străinătate al personalului medical (radioterapeuţi) și tehnic (fizicieni medicali)
prin apariţia sectorului privat ce a introdus mai repede
ca și sectorul de stat și salarii mai “omenești”, a apărut și
posibilitatea de a se lucra în condiţii moderne cu o tehnologie actualizată a radioterapeutului dar și a fizicianului
medical care acuma fiind recunoscută importanţa sa a
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trecut și la o salarizare de la categoria “personal auxiliar”
din grupa mare a celor ce se ocupau cu curăţenia în spitale
la o calificare azi cerută de “fizician medical expert”. Corespunzator și curricula acestor fizicieni azi de neînlocuit
într-o secţie de radioterapie este cu totul alta decât acum
30 de ani. Consecinţa firească a fost crearea de secţii de
fizică medicală la unele universităţi din ţară dar și specialitatea de inginer în domeniul tehnologiei medicale la
institutele politehnice.
Care sunt obiectivele pe care le găsiţi de importanţă majoră în acest domeniu?
Situaţia actuală este oarecum optimală dar oricum mai
este departe de a fi în totalitate optimală. Trebuie investite fonduri și create noi structuri de învăţământ tehnic și
chiar în cele medicale unde noile specialităţi apărute să
poată fi predate astfel ca posesorii acelor diplome ce le
sunt oferite de fizician medical sau inginer în domeniul
medical să poată fi imediat integraţi în aceste departamente de maximă tehnologie și importanţă în procesul
de diagnostic și tratament. La ora actuală un fizician ce
este absolvent al unei facultăţi de fizică și obţine diplomă de fizician medical nu o are ușor să-și găsească un loc
de muncă și să poate fi integrat, adică “fondurile” pentru
această etapă importantă a educaţiei lor sunt “consumate” cu alte “activităţi” ( joburi pentru rude sau neaveniţi
în domeniu) ce nu ajută acestor tineri. Acești tineri află
mai târziu că diploma este “doar o coală de hârtie” ce nu
are acoperire cu o practică serioasă azi obligatorie de a fi
oferită lor pentru a avea șansa integrării în viaţa profesională. Din 20 de absolvenţi a unei secţii de fizică medicală doar 4 își găsesc acel “loc de muncă” mult visat. Ei
trebuie “reciclaţi” din teoreticieni în acei practicieni ce
au grijă că planul de iradiere să fie cel cerut de ghidurile
internaţionale și să corespundă acelor cerinţe. Dosimetria
aparatelor și a întregului proces ce este extrem de complex este în “mâna” acestor specialiști. Rutina clinică nu
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se face de azi pe mâine ci necesită ani de muncă. Nici un
pilot cu brevet nu are dreptul și nu i se cere să piloteze din
prima zi sau fără un “număr de ore” de zbor un Boeing 767
cu 300 de pasageri din Galaţi la New York.
Nu există nici un centru în România în care acest
proces de educaţie să fie oferit acestor tineri ce
doresc să intre în domeniul medical.
“Furtul” celor educaţi cu mari cheltuieli de anumite
secţii de radioterapie sunt pur și simplu “acaparaţi cu promisiuni” în noile departamente private de radioterapie.
Este o practică uzuală azi în România. Ţara noastră fiind
și un loc prielnic în care această procedură este extrem
de larg practicată și se și găsesc acești oameni. Din păcate această “piraterie” este larg practicată de sectorul
privat și astfel institutele oncologice și sectorul de stat a
fost spoliat și probabil va dispărea în timp scurt neputând
“ţine pasul” cu piaţa. “Ţara radioterapiei” devine un deșert
fără oaze. Oncologia se practică și în afara institutelor oncologice de către cei formaţi acolo, chirurgia oncologică
se practică în același fel “în jurul institutelor”, de origine,
radiologia a fost prima spoliată. Centrul AMETHYST a
fost părăsit de 2/3 din personalul iniţial educat ani de zile
(medici radioterapeuţi, fizicieni și personal auxiliar).
Cred că institutele oncolgice indiferent unde se mai
află și sunt localizate trebuie să-și facă gânduri serioase
asupra existenţei lor în următorii ani pentru ca “distanţa”
dintre acel titlu de COMPREHENSIVE CANCER CENTER ce-l visează și ce va fi “EL” fără o radioterapie se va
măsura în ani lumină. Un institut de oncologie nu mai
poate avea această titulatură dacă nu este și o radioterapie parte integrantă a lui.
Pe plan European nu poţi fi denumit centru oncologic
dacă nu ai radioterapie proprie.
Era necesară stabilirea unui centru cu Protoni în
România?
În România nu există încă nici un centru de Cyber Knife și nici un centru de terapie cu Protoni. Centrul Gama
Knife de la Institutul Bagdasar-Arseni are aplicaţii limitate la nivel cerebral. Dacă radioterapia stereotactică mai
poate fi “oarecum” realizată și cu un accelerator specializat pentru această tehnică tratamentul radiologic al unui
copil cu o tumoră nu mai poate fi “cirpit” cu un accelerator
linear de orice generaţie ar fi acesta.
În contextul actual și anume rata analfabetismului
este azi la nivelul situaţiei de după primul razboi mondial, analfabetismul funcţional ajunge aproape la 70%, a
exodului de profesioniști, apariţia ca urmare a “PANDEMIEI” a unor fonduri uriașe ce în acest context nu pot fi
sigur “folosite” optimal apare o situaţie punctuală în care

“Importul” și implementarea unor astfel de
tehnologii avansate crează efecte sinergistice
în multiple alte domenii începând cu aspectul
educaţional și contituind cu cel stiintific.

aceste fonduri pot fi direcţionate unui scop nobil și demn
oricărei ţări și anume îmbunătăţirea situaţiei tratamentului oncologic în special în oncopediatrie.
România nu are un centru de terapie cu Protoni a pacienţilor oncologici și în special a copiilor cu cancer. Între
Viena, Krakovia și Moskova în Europa nu mai este nici un
centru de terapie cu Protoni. Acest spaţiu geografic extrem de larg ar putea fi acoperit de acest centru cu protoni.
Radioterapia cu Protoni este deja standard în multe
ţări Europene și în state ca SUA, Japonia în care funcţionează deja de mai bine de 50 de ani. Peste 100.000 de mii
de pacienţi sunt trataţi anual în lume cu aceasta radioterapie modernă. Rata vindecărilor este mai mare și efectele
secundare sunt mult reduse.
Numărul pacienţilor oncologici la copii, adolescenţi
și adulţi la noi în ţară ce trebuie iradiaţi la un asemenea
institut poate fi realizat cu două terminale (360 de pacienţi pentru fiecare terminal pe an).
O multitudine de studii clinice au dovedit superioritatea radioterapiei cu protoni faţă de radioterapia convenţională cu fotoni.
Care sunt motivele iniţierii proiectului de înfiinţare a primului centru naţional de Protonoterapie în Romania?
1. Protonoterapia este superioară radioterapiei cu fotoni
din multe puncte de vedere.
2. Rata vindecărilor este superioară.
3. Reducerea incidenţei tumorilor radioinduse atât la
copil cât și la adolescent și adult este o realitate.
4. Iniţierea acestor centre face ca România să se aproprie
de standardele europene. În anumite ţări europene se preconizează că la 1 milion de locuitori să existe un centru cu
protoni. În Anglia și Norvegia sunt câte 5 centre în construcţie, Polonia are deja 2 centre la Krakovia, Germania
are 4 asemenea centre.
5. Numărul de pacienţi necesari pentru a acoperi un
terminal este de 360 pe an. Iniţierea se poate face la un
centru urmând ca al doilea să fie început după ce primul
centru a intrat în funcţiune și instruirea noului personal
se poate realiza în tară.

ONCOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

37

ARTICOLE DE SPECIALITATE

6. În străinate un tratament costă între 24.000 și 28.000 EU.
Înfiinţarea acestui centru de Protonoterapie facilitează intrarea României în rândul ţărilor cu tehnologie
avansată în domeniul medical similar efectului ce îl are
Centrul ELI cu laserul de la Măgurele.
Centrul de radioterapie cu Protoni trebuie integrat
într-un centru oncologic existent astfel că toate facilitaţile necesare începând de la imagistică, chirurgie, anatomopatologie, oncopediatrie, nutriţie, reabilitare funcţională
să fie ușor accesibile acestei grupe mari de pacienţi. Comisia multidisciplinară ce funcţionează într-un asemenea centru oncologic denumit în străinătate COMPREHENSIVE CAMCER CENTER este structura de bază cu
un rol bine stabilit în optimizarea terapiei. În România
sunt diagnosticaţi anual în jur de 500 de cazuri de oncopediatrie dintre acestea în jur de 160 trebuie să urmeze în
cursul evoluţiei bolii o radioterapie cu Protoni. În cadrul
tratamentului cu protoni la adulţi pe primul loc se va posta
oferirea unor reiradieri în cazurile cu recidive locale.
Numai în acest fel sunt create “job-uri noi”, bine remunerate în special pentru generaţia tânără. Astfel se stopează
exodul ireversibil și dăunător în perspectiva largă a “plecării tinerilor educaţi” ce greu se vor mai întoarce în ţară în
special dacă lipsesc aceste facilităţi. La ce să se întoarcă
într-o ţară fără șosele și în special într-o ţară în care copii
lor nu mai au decât o singură șansă și anume “nici o șansă”.
În concluzie: înfiinţarea unui centru de Protonoterapie cu toate facilităţile necesare și a efectelor sinergistice
colaterale produse va crea noi posibilităţi de “instruire” la
nivel înalt azi inexistente în România. Medicii tineri, inginerii tineri, fizicienii tineri și profesiile pentru personalul
auxiliar deschid acele porţi asteptate de multă vreme dar
nedeschise sau chiar ferecate în ultimii 30 de ani.
Responsabilităţile “noi” ce trebuie preluate de către
acești tineri vor fi un exemplu și pentru politicienii tineri
ce probabil vor urma acestei generaţii “ratate” de așa zisi
politicieni tehnocraţi ce maschează incompetenţa și arată
faţa reală a corupţiei și infracţiunii la toate nivelele. Poate
așa se formează nucleul adevăratei “România ca afară” pe
care o visează Felicia, Radu, Mircea sau Horia.

În figura de mai sus este exemplificată radioterapia
unei tumori cerebrale (meduloblastom) la copil efectuată
cu un accelerator liniar (imaginea din dreapta) și același
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caz tratat cu protoni (imaginea din stânga). Zonele de culoare albastră, verde și roz sunt mult reduse în cazul iradierii cu protoni. Consecinţele imediate sunt un control
tumoral (vindecare) mai mare și reducerea tulburărilor
de memorie, hormonale și de dezvoltare.
Iradierea copiilor cu probleme oncologice cu un accelerator liniar trebuie să intre în categoria “VĂTĂMĂRI
CORPORALE” și pedepsită prin lege cu pedeapsa adecvată dar și “fără supendare”.
Comparativ iradierea cranio-spinală la un copil realizate cu un accelerator liniar și cea realizată la un
centru cu Protoni. În cadrul radioterapiei convenţionale (cu un accelerator) ţesuturile normale ca inima,
ficatul și intestinul sunt iradiate inutil cu doze de până
la 70% din doza aplicată la nivelul celulelor tumorale.
Prin iradierea cu protoni doza aplicată la aceste ţesuturi normale este de 0%. Urmarea firească este că incidenţa tumorilor radioinduse la copii trataţi cu protoni
este extrem de redusă.

Comparativ iradierea cranio-spinală la un copil realizate cu un accelerator liniar și cea realizată la un centru
cu Protoni. În cadrul radioterapiei convenţionale (cu un
accelerator) ţesuturile normale ca inima, ficatul și intestinul sunt iradiate inutil cu doze de până la 70% din doza
aplicată la nivelul celulelor tumorale. Prin iradierea cu
protoni doza aplicată la aceste ţesuturi normale este de
0%. Urmarea firească este că incidenţa tumorilor radioinduse la copii trataţi cu protoni este extrem de redusă.
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Federaţia Asociaţiilor
Bolnavilor de Cancer
Cezar Irimia • Președinte Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer
Cine este Federaţia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer?
FABC a fost înfiinţată în anul 2005 din necesitatea ca toţi cei
care luptă împotriva cancerului să devină o forţă cu o voce puternică.
FABC este interfaţa între organizaţiile membre şi instituţiile statului,
instituţiile europene implicate în sănătate, precum şi organizaţiile
europene şi internaţionale similare. FABC reprezintă interesele a
peste 85.000 de membri în întreaga ţară, pacienţi, supravieţuitori
şi voluntari. FABC este o federaţie formată din 24 de asociaţii care
activează pe plan local la nivelul judeţelor. Detalii – Lista Asociatii
Membre o puteti consulta pe fabc.ro/asociatii-membre/. Misiunea FABC este de a face lobby şi advocacy activ pentru promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor pacienţilor cu cancer,
implementarea măsurilor necesare pentru reducerea impactului
acestei maladii.
Cum se situează România în tabloul oncologic, din perspectiva pacienţilor pe care îi reprezentaţi?
Câteva date statistice și probleme de sistem: • 5.2% dintre români au cancer; • 21,1 % au o rudă de gradul I cu cancer (mama,
tată, copilul); • 65% au încredere multă și foarte multă în spitalele
private vs 35% în cele de stat; • principalele probleme din sistemul
sanitar: management defectuos, tehnologia veche, finanţare deficitară; • 45% spun că un diagnostic de cancer duce întotdeauna la
deces; • 68% consideră că statul român nu contribuie cum trebuie
la asigurarea unui tratament corespunzător pentru bolnavii de
cancer; • principala temere legată de cancer: nu poate fi vindecat
din cauza lipsei tratamentului – tratament ineficient sau tratament
indisponibil (36,9%); • cel mai important aliat în lupta cu cancerul:
familia (46,3%), medicamentele și tehnologiile noi (30,1%), medicii
(16,5%); • 89,8% dintre pacienţii cu cancer se declară mulţumiţi
de medicul oncolog curant; • 42,2% din pacienţi sunt de acord
să participe la un studiu clinic cu un medicament nou împotriva
Cancerului; • Întârzierea accesului la terapiile noi, care prelungesc
viaţa pacienţilor sau îmbunătăţesc calitatea vieţii acestora și le
oferă speranţa supravieţuirii, este un motiv de îngrijorare; • Multe
medicamente uzuale, de bază, au dispărut din farmacii sau au sincope în flux datorită mai multor factori: politica celui mai mic preţ
impus de autorităţi, exportul paralel, etc.; • Lipsa unor circuite clare,
uniformizate la nivel naţional privind accesul la serviciile medicale;
• Dificultăţi în accesarea într-un timp util a investigaţiilor medicale
privind determinarea unui diagnostic de certitudine; • Lipsa unor
programe coerente de screening naţional pentru diversele forme de
cancer; • Lipsa unui Plan naţional de oncologie; • Lipsa unui Registru
Naţional de Cancer pentru a extrage în timp real informaţii statistice
privind dimensiunea oncologică înRomânia, și implicit optimizarea
mecanismelor de prevenire, screening, diagnostic, tratament și
alocarea finanţării corespunzatoare; • Necesitatea uniformizării /
eficientizării tuturor aspectelor ce ţin de materialul biologic și a
testărilor genetice; • Necesitatea imperioasă de imbunătăţire a
condiţiilor din spitalele publice și gestionarea corespunzătoare a
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fluxului de pacienţi / zi; • Îmbunătăţirea / echiparea corespunzătoare a secţiilor de oncologie din spitalele judeţene pentru a înlesni
accesul pacienţilor la investigaţii, diagnostic și tratament și implicit
scăderea presiunii exercitate asupra centrelor regionale.
Ce activităţi a realizat sau desfașoară în continuare Federaţia în sprijinul pacienţilor cu cancer?
Înca din anul 2005, la nivel general, FABC a desfășurat următoarele acţiuni: • a organizat anual conferinţe / grupuri de lucru,
prezentând situaţia sistemului sanitar din România, aducând la
masa discuţiilor medici, pacienţi, companii farmaceutice și factori
de decizie; • a derulat un proiect cu finanţare europeană POSDRU
2007 – 2013 Investește în Oameni, în care a sprijinit înfiinţarea unei
structuri economice sociale, integrând socio-profesional pacienţi
oncologici și alte patologii cronice; • FABC monitorizează permanent situaţia pacienţilor oncologici din România, pune presiune
pe factorii de decizie prin instrumentele specifice; • Organizează
în Parlamentul Romaniei dezbateri alături de Comisia de Sănătate
Publică din Senat și Comisia pentru Sănătate și Familie din Camera
Deputaţilor; • Realizare și diseminare materiale informative, cu
sprijinul societăţilor medicale, pe înţelesul pacientului, pe diverse
forme de cancer; • Realizare materiale informative privind aspectele
juridice ce ţin de sfera oncologică; • Realizare content web pe subiecte de importanţă– echilibrul psihologic și aspecte ce ţin de nutriţia
pacientului oncologic; • A desfășurat proiecte naţionale pilot privind
informarea și monitorizarea evenimentelor adverse – acordare de
sport specializat în gestionarea acestor evenimente pentru a crește
aderenţa și complianţa la tratamentul oncologic – HOMECARE
(durata 5 ani, peste 800 de pacienţi înrolaţi în program); • Program
de suport – oferire vouchere gratuite pentru testarea imunohistochimică ALK pentru pacienţii cu cancer bronhopulmonar (5 ani);
• Dotează periodic centrele regionale cu materiale de protecţie
împotriva COVID-19 (maști de protecţie, dezinfectanţi, măști, echipamente de curăţat, echipamente birotică, mobilier birou cabinete
medicale); • În parteneriat cu Alianţa Pacienţilor Cronici din România, alianţa la care FABC este membru fondator – operează linia de
callcenter suport pacient cronic, unde 5 operatori oferă suport pe
următoarele arii: informaţii generale, informaţii medicale, suport
psihologic gratuit, planuri de nutriţie, navigare pacient. 021 253 0591;
• Implementare program de navigaţie a pacientului cu suspiciune
de cancer bronhopulmonar – scurtarea timpului între suspiciune /
stabilire diagnostic / access tratament; • Proiect naţional de screening în cancerul de sân, melanom și pulmonar – campaniile NU AM
FACUT DESTUL, INSPIRĂ SPERANŢA, UN VIITOR FĂRĂ PATĂ,
implementate în mediul rural în toate zonele geografice ale României
(specialiștii campaniei desfășoară următoarele: informarea pacienţilor door-to-door, consult medical, ecografie mamară, măsurarea
tensiunii arteriale, măsurarea glicemiei, observarea aluniţelor,
spirometrii, chestionare, educaţie privind autopalparea sânului,
referirea cazurilor potenţial oncologice către spitalele specializate).
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ACCEPT NO IMITATIONS.

FIGHT THE CANCER.
PROTECT THE HEART.
Published outcomes in
patient heart protection.

For left-breast cancer and many other conditions,
AlignRT® 3D-surface-tracking technology ensures
that the patient is in the right position throughout

THE ONLY SGRT SYSTEM WITH
OUTCOMES DATA FOR CARDIAC SPARING

treatment, increasing accuracy.

Cardiac perfusion defects 6 months post-left-breast RT
as measured using SPECT imaging

The American Society for Radiation Oncology
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tissue, including the heart, lungs and opposite breast.”
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Using AlignRT® and DIBH2
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WHO WE ARE
Accuray develops, manufactures and sells
radiotherapy systems that make cancer treatments
shorter, safer, personalized and more effective,
ultimately enabling patients to live longer, better
lives. Our radiation treatment delivery systems
in combination with fully-integrated software
solutions set the industry standard for precision
and cover the full range of radiation therapy and
radiosurgery procedures.

OUR TECHNOLOGIES
Accuray technologies empower treatment teams
around the world to transform the ﬁght against
cancer– improving clinical and economic outcomes
through a singular focus on making cancer
treatment as precise as possible for every patient.

CYBERKNIFE® TREATMENT DELIVERY SYSTEM

Precise robotic treatment as individual as every patient.
The CyberKnife® System empowers clinicians to make the most of their skills in treating cancer
and functional disorders. It’s the only robotic radiosurgery system that offers highly precise,
non-surgical treatment for tumors and lesions anywhere in the body—including the brain,
breast, kidney, liver, lung, pancreas, prostate and spine. And it is the only system that tracks
and automatically adjusts for tumor or patient movement during treatment, delivering the
radiation dose directly to the target with sub-millimeter precision. This high level of accuracy
gives clinical teams the conﬁdence to deliver state-of-the-art treatments for a wide range of
cancers and functional disorders, without sacriﬁcing patients’ quality of life.

RADIXACT® TREATMENT DELIVERY SYSTEM

Expands patient-ﬁrst treatment like no other system in the world.
Patients reeling from diagnoses need precise and effective treatment to get their
lives back. Treatment teams need precision and efﬁciency to treat a broad range of
indications with improved patient outcomes cost-effectively. The Radixact® Treatment
Delivery System enables all of this with a fully-integrated helical platform for intelligent
treatment planning, data management and treatment delivery. Using a reﬁned x-ray
beamline and fast CTrue™ imaging technology, the system delivers versatility and
highly effective treatments for patients with a variety of individual treatment needs.

#ACCURAYPATIENTFIRST
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It is not just a tagline. It is who we are, what we do and what makes us different. We have continually
introduced important cancer treatment breakthroughs that help our customers improve outcomes for patients.

PATIENT-FIRST
PRECISION
effective treatments with
minimal side effects.

PATIENT-FIRST
VERSATILITY

Making personalized
treatments practical
for every patient.

PATIENT-FIRST
EFFICIENCY

Ensuring fewer
treatments and a faster
return to daily life.

FIND OUT MORE ON ACCURAY.COM/CONTACT-INQUIRY

#ACCURAYPATIENTFIRST

www.oncosystems.ro
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Coperta IV
Varinak
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