Το Κέντρο Julia and Ned R. Arnold για
Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία στο
New York Hospital στο Queens

Υψηλότερο επίπεδο
αντικαρκινικής
φροντίδας.

Το Κέντρο Julia and Ned R. Arnold για Ακτινοθεραπευτική
Ογκολογία στο New York Hospital στο Queens (NYHQ)
είναι ένα από τα πιο προηγμένα κέντρα ακτινοθεραπευτικής
ογκολογίας στην χώρα. Το κέντρο διαθέτει υψηλά εκπαιδευμένο προσωπικό και τις
πιο μοντέρνες και προηγμένες δυνατότητες θεραπείας και ένα περιβάλλον στοργής και
αισιοδοξίας για τους ασθενείς.
Ο Dattatreyudu Nori, M.D., F.A.C.R., F.A.C.R.O., Πρόεδρος του Τμήματος ακτινοθεραπευτικής
ογκολογίας, στο NYHQ διευθύνει το Κέντρο. Ο Dr. Nori υπηρετεί επίσης ως καθηγητής
και πρόεδρος ακτινoθεραπευτικής ογκολογίας, στο New York Presbyterian Hospital, Weill
Medical College στο Cornell University. Ο Dr. Nori έχει εκλεγεί προσφάτως ως ένας από
τους κορυφαίους καρκινολόγους ιατρούς στη χώρα, ύστερα από αξιολόγηση πάνω από
100.000 ιατρών καρκινολόγων, που διεξήχθη από την εταιρία Castle Connolly Medical, Ltd.
Το άνετο και προστατευτικό περιβάλλον του Κέντρου Julia and Ned R. Arnold για
Ακτινοθεραπεθτική Ογκολογία, είναι μοναδικά κατάλληλο για τους ασθενείς οι οποίοι
κάνουν αντικαρκινική θεραπεία.
Το Ιατρικό μας προσωπικό εργάζεται με τους ασθενείς, τις οικογένειες τους και τους
συνεργαζομένους ιατρούς για να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον κάθε
ασθενή. Όλοι οι ιατροί μας είναι πολύ έμπειροι και εξειδικευμένοι (με πτυχία ειδικότητος).
Κάθε ένας είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού της Ιατρικής Σχολής του Weill Cornell.
Είναι ιατροί που ενδιαφέρονται και ανταποκρίνονται σε οτιδήποτε αφορά τους ασθενείς,
διευθύνουν την αντικαρκινική θεραπευτική αγωγή, και συνεργάζονται στενά με τους ιατρούς
που παραπέμπουν τους ασθενείς. Αυτός ο ευαίσθητος συνεργατικός τρόπος θεραπείας
ασκείται και από τους Φυσικούς μας, τους Ραδιοθεραπευτές, και τους Νοσοκόμους.
Το πάρκινκ είναι δωρεάν για τους ασθενείς που κάνουν ακτινοθεραπεία, στο χώρο
στάθμευσης επισκεπτών στο New York Hospital στο Queens.Το νοσοκομείο βρίσκεται
κοντά στις εισόδους του Long Island Expressway και Grand Central Parkway. Το
νοσοκομείο επίσης είναι προσιτό από τον υπόγειο σιδηρόδρομο, από τον σιδηρόδρομο
του Long Island (LIRR) της γραμμής Port Washington και τις γραμμές του λεωφορείου
του Long Island. Το ογκολογικό τμήμα διαθέτει επίσης ενα μικρό ιδιωτικό λεωφορείο για τη
μεταφορά των ασθενών αν χρειαστεί.
Το New York Presbyterian Hospital (NYPH) και τα άλλα μέλη ιδρύματα του New York Presbyterian Healthcare System
είναι ανεξάρτητα, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Ούτε το NYPH ούτε το New York Presbyterian Healthcare System Inc.
έχουν σαν υπαλλήλους ή διευθύνουν το ιατρικό προσωπικό των άλλων μελών και ιδρυμάτων του Συστήματος και δεν
έχουν άδεια για να παρέχουν ιατρική φροντίδα για τους ασθενείς των άλλων μελών του συστήματος.

Το Κέντρο Arnold έχει σχεδιασθεί έχοντας υπ’όψη την άνεση του
ασθενούς ως επίσης την αποτελεσματικοτική εφαρμογή της θεραπείας
με ακτινοβολία. Το Κέντρο έχει έκταση 20.000 τετραγωνικά πόδια, τα
οποία συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Κλινική Θεραπεία
Η λέξη ογκολογία αναφέρεται στην μελέτη και την
θεραπεία των κακοήθων όγκων.
Η ακτινοθεραπευτική ογκολογία χρησιμοποιεί ακτίνες Χ
και άλλους τύπους ακτινικής η σωματιδιακής ενέργειας για
την θεραπεία του καρκίνου. Το ποσόν της ακτινοβολίας
μετράται επακριβώς, στόχος είναι ο κακοήθης όγκος και η
διάρκεια της ακτινοβολίας ελέγχεται με ακρίβεια.
Η θεραπεία με ακτινοβολία είναι ένας από τους τρεις
τρόπους θεραπείας του καρκίνου. Οι άλλοι δύο είναι η
χειρουργική επέμβαση και η χημειοθεραπεία η οποία είναι
γνωστή και ως φαρμακευτική θεραπεία).
Η θεραπεία με ακτινοβολία έχει δύο μορφές: την
θεραπεία εξωτερικής δέσμης και την βραχυθεραπεία.
Το πρώτο βήμα στην θεραπεία με ακτινοβολία είναι ο
σχεδιασμός της θεραπείας. Το Κεντρο Arnold διαθέτει τον
πιο μοντέρνο CT- Εξομοιωτή που είναι ότι καλύτερο έχει
να προσφέρει η τεχνολογία.
Αυτό παρέχει την πιο ακριβή
και αποτελεσματική διαδικασία
σχεδιασμού θεραπείας για τους
ασθενείς μας. Οι ασθενείς, σε
μια επίσκεψη, έχουν υψηλής
ποιότητας ακτινοθεραπεία
και σε αυτή την επίσκεψη
γίνεται η κινηματογραφία στο
συνδυασμένο CT μηχάνημα
και στο μηχάνημα Εξομοίωσης
που είναι σχεδιασμένα ειδικά
για την Ακτινοθεραπευτική
Ογκολογία.
Ο Dattatreyudu Nori, M.D.,
F.A.C.R., F.A.C.R.O.,
Πρόεδρος του τμήματος
ακτινοθεραπευτικής
ογκολογίας στο NYHQ

Θεραπεία Εξωτερική Δέσμης

Στην θεραπεία εξωτερικής δέσμης οι ακτίνες
Χ ή δέσμες ηλεκτρονίων κατευθύνονται
προς τον όγκο από πηγές έξω του σώματος
χρησιμοποιώντας μηχάνημα που λέγεται
γραμμικός επιταχυντής. Με την διαθεσιμότητα
της τελευταίας τεχνολογίας στο NYHQ οι
ασθενείς μπορούν να λάβουν την θεραπεία της
εξωτερικής ακτινοβολίας η οποία χρησιμοποιεί
θεραπεία ακτινοβολίας κατευθυνόμενη από
εικόνες και, όταν χρειάζεται, με αναπνευστικό
συγχρονισμό (image guided radiation therapy)
(IGRT). Αυτός ο τρόπος θεραπείας επιτρέπει
δεσμικές εικόνες ακτινοβολίας να καταγραφούν
μόλις πριν από την θεραπεία, πράγμα που
καθιστά δυνατή την τελική προσαρμογή της
θεραπείας πριν χορηγηθεί η ακτινοβολία. Ο
αναπνευστικός συγχρονισμός μας επιτρέπει
να εστιάσομε την δέσμη ακτινοβολίας ενώ είναι
συγχρονισμένη με την αναπνοή του ασθενούς.
Και τα δυο αυτά μέρη, IGRT και συγχρονισμός
αναπνοής μας επιτρέπουν μια επι πλέον
επακριβή και ισχυρότερη ραδιολογική δέσμη
στην περιοχή που στοχεύομε ενώ συγχρόνως
ελαχιστοποιεί την έκθεση στην ακτινοβολία των
υγιών ιστών που περιβάλλουν τον όγκο.

Βραχυθεραπεία

Το NYHQ χρησιμοποιεί την τελευταία τεχνολογία
βραχυθεραπείας. Στην βραχυθεραπεία,
ραδιενεργά σφαιρίδια εισάγονται κατ’ευθείαν
στο σώμα κοντά ή μέσα στον όγκο και
χρησιμοποιούνται για εφαρμογές υψηλότερης
εντάσεως σε μικρές περιοχές. Ανάλογα με τις
ανάγκες του ασθενούς, αυτό μπορεί να γίνει με
έναν από τους δύο τρόπους. Το υλικό μπορεί
να σταλεί με τηλεχειρισμό δια μέσου καθετήρα
ή λεπτού σωλήνα και μετά να αποσυρθεί
ή μπορεί να εμφυτευθεί κατά την διάρκεια
μικροχειρουργικής επέμβασης. Το δικό μας είναι
το μόνο κέντρο με πτέρυγα πλήρως αφιερωμένη
στην βραχυθεραπεία συμπεριλαμβανομένου και
δωματίου ανάνηψης σε διπλανό χώρο.

Αίθουσα Αναμονής, χώρους
ενδύσεως ασθενών και ιατρικά
γραφεία

Σχέδιο Θεραπείας
• Δ
 ύο δωμάτια για σχεδιασμό θεραπείας

•
•

Θεραπεία
• Τ
 ρείς υψηλής ενέργειας γραμμικοί

•

•
•
•

 υρύς χώρος υποδοχής δύο ορόφων
Ε
που δέχονται άπλετο ηλιακό φως από
παράθυρο της οροφής
Πέντε δωμάτια ενδύσεως ασθενών
Ιδιαίτερο αναπαυτικό σαλόνι όπου
οι εξωτερικοί ασθενείς μπορούν να
περιμένουν για θεραπεία
Ξεχωριστή αίθουσα αναμονής για τους
εξωτερικούς ασθενείς
Έξι ιατρεία
Χώρος εξομοίωσης

Προκαταρτική Ετοιμασία Θεραπείας

•

•

Μονάδα Μηχανολόγου Μηχανικού η
οποία παράγει συσκευές για εξειδικευμένη
διαμόρφωση της ακτινοβολίας που
καθοριζετε με ακριβεία χιλιοστού του
μέτρου σύμφωνα με την προδιαγραφή
της ξεχωριστής, ατομικής θεραπείας του
ασθενούς
Ειδικό σύστημα για την δημιουργία
ειδικών εξαρτημάτων που κρατούν τους
ασθενείς ακριβώς στην αναμενόμενη θέση
ακτινοβολίας

σε τρισδιάστατο χώρο, ένα για εξωτερική
δέσμη ακτινοβολίας και ένα για
βραχυθεραπεία

επιταχυντές με δυνατότητες ακτινοβολίας Χ
και ηλεκρονικής δέσμης περιλαμβανομένης
και μιας πολύφυλλης ευθυγράμμισης IMRT
(Intensity Modulated Radiation TherapyΘεραπεία Ακτινοβολίας με Ελεγχόμενη
Ένταση)- που είναι μια υπερσύγχρονη
συσκευή υπό έλεγχο υπολογιστού, που
βοηθά στο να δώσει το κατάλληλο σχήμα
στην δέσμη ώστε να προστατεύονται
οι περιβάλλοντες υγιείς ιστοί, ενώ
ακτινοβολείται ο όγκος
• Δ
 ιαμέρισμα αφιερωμένο στην
βραχυθεραπεία με έλεγχο ηλεκρονικού
υπολογιστή με φλουοροσκόπιση σε δύο
επίπεδα και με εγκαταστάσεις υπερήχων
υψηλής δόσης και τηλεφόρτηση
• Υ
 περμοντέρνος χώρος ανάνηψης για
την παρακολούθηση των ασθενών μετά
τις επεμβάσεις βραχυθεραπείας που
χρησιμοποιείται αναισθησία
• Μ
 εγάλος, μοντέρνος σταθμός νοσοκόμων
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Έρευνα

Επειδή η αποτελεσματική θεραπεία του καρκίνου είναι μια διαδικασία που
συνεχώς εξελίσσεται, το Κεντρο Arnold, διεξάγει έρευνα ως μέσον επιτυχίας,
και προόδου της καθημερινής ιατρικής άσκησης. Οι ιατροί του κέντρου
αναπτύσσουν νέα προγράμματα θεραπείας από την συνεχή μελέτη της
εμπειρίας που έχει το Ιατρικό Κέντρο.
Επιπλέον, μελέτες στο Frank Randazzo Jr. Εργαστήριο Κυτταρικής
Βιολογίας, ερευνούν και προσπαθούν να κατανοήσουν τους βασικούς
μηχανισμούς, που ο όγκος αντιδρά στην Ακτινοβολία ή την χημειοθεραπεία
ξεχωριστά ή με συνδυασμό τους. Ο στόχος είναι να επιτευχθούν
περισσότερο αποτελεσματικές θεραπείες γενικά, και να προσαρμόζεται η
θεραπεία προσωπικά για τον καρκίνο κάθε ασθενούς.

Εκπαίδευση

Ιατροί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το εξωτερικό έρχονται εδώ για να
αποκτήσουν ειδικότητα. Σαν μέρος ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος το
Κεντρο Arnold διαθέτει ένα συνεχές πρόγραμμα επαγγελματικής Ιατρικής
Εκπαίδευσης. Αυτό είναι απαραίτητο για την δημιουργία ενός εξαιρετικού
κλινικού περιβάλλοντος, για να εκπαιδεύσει ειδικευομένους ιατρούς και
ερευνητές, και να διατηρεί τους πολυπληθείς ιατρούς που παραπέμπουν
ασθενείς στο Κεντρο ενήμερους ως προς τις νέες γνώσεις και τρόπους
θεραπείας. Το Κέντρο διαθέτει επίσης διδακτική αίθουσα αφιερωμένη στην
εκπαίδευση του προσωπικού και της περιβάλλουσας κοινότητας.
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