Cybernetyczny nóż – jedyne takie urządzenie w Polsce

Tnie komórki nowotworowe, Starówka
nie do
choć nie ma ostrza
poznania?
Za 5 lat

W Instytucie Onkologii
działa już CyberKnife,
czyli cybernetyczny
nóż. To supernowoczesna metoda radioterapii, pozwalająca
niezwykle precyzyjnie
leczyć nowotwory.
Urządzenie, które kosztowało 20 mln zł, jest
pierwszym tego typu
w Polsce. Pacjenci trafią pod cybernetyczny
nóż już w styczniu.

CyberKnife to światowe osiągnięcie nowoczesnej technologii
chirurgicznej, która wykorzystuje wiązkę promieni sterowaną
komputerowo. Umożliwia ona
napromieniowywanie komórek z
dokładnością do pół milimetra.
Taka precyzja pozwala na ochronę sąsiadujących z nowotworem
prawidłowych struktur, np. struktur mózgu. CyberKnife jest więc
nie tylko precyzyjny i niezwykle
skuteczny, ale również skraca
czas leczenia z kilku tygodni do
kilku dni.

Dotychczas taka technika była wykorzystywana jedynie w operacjach mózgu. Obecnie
można nią leczyć raka
płuc, trzustki, wątroby, prostaty, a także
przerzuty do klatki
piersiowej albo jamy
brzusznej.
Jak wyjaśnia prof. Bogusław
Maciejewski, dyrektor Centrum
Onkologii, CyberKnife zabija komórki rakowe, nie pozwalając im
się dzielić. Wykorzystuje energię
protonów i elektronów w celu
wywołania choroby popromiennej w operowanym miejscu, czyli
jego stopniowej martwicy.
Chory leży na ruchomym stole
– ramię robota może się wokół

Dokończenie ze str. 1
Kompleksowy remont obejmie przebudowę nawierzchni oraz wymianę podziemnej
infrastruktury technicznej.
Uliczki Starówki zostaną
wyłożone granitowymi kostkami nawiązującymi do historycznego charakteru zabytkowej części miasta. W
obrębie przebudowywanych
ulic powstaną granitowe
jezdnie, miejsca postojowe
i chodniki.
niego dowolnie obracać i uderzać wiązką promieni precyzyjnie
w kilka guzów po kolei, oszczędzając przy tym zdrowe tkanki.
Zanim pacjent trafi pod cybernetyczny nóż, zespół specjalistów
musi opracować plan leczenia.
Na podstawie zdjęć z rezonansu magnetycznego i tomografu,
tworzona jest trójwymiarowa
siatka, na której oznaczone są
komórki nowotworowe. Opracowanie takiego programu leczenia dla jednego pacjenta trwa
od 1 do 2 tygodni. Po wprowadzeniu danych do komputera, są
one przesyłane do CyberKnife,
który na ich podstawie sam reguluje ułożenie ramienia i dobór
mocy napromieniania w danym
momencie. Może nawet dostosowywać się do ruchów oddechowych pacjenta.

W Polsce metodą CyberKnife
ma być leczonych około 3 tysięcy pacjentów rocznie. Średni
koszt terapii to ok. 30 tys. zł. W
Stanach Zjednoczonych takie leczenie kosztuje 25 tys. dolarów,
a w Unii Europejskiej – od 13 do
15 tys. euro.
Nie wszyscy chorzy będą musieli
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Nina Drzewiecka

Przypalała dziecko
papierosami
24-letnia kobieta
została zatrzyma
za znęcanie się
nad swoim dwuletnim synkiem.

– To niezwykłe urządzenie i wielka nadzieja dla wielu chorych.
Gliwicki instytut rozwija się w
sposób niezwykły od wielu lat.
Po wcześniejszych ważnych
inwestycjach, jak PET i cyklotron, mamy dzisiaj CyberKnife.
Przechodzimy na zupełnie inny
etap zwalczania tego wielkiego
zagrożenia, jakim są choroby nowotworowe – powiedział obecny
na otwarciu pracowni CyberKnife
przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

.............................................

jednak dojeżdżać do Gliwic. Ministerstwo zdrowia przygotowuje
program, który zakłada, że w podobne cybernetyczne noże będą
również wyposażone placówki
onkologiczne w Krakowie, Warszawie i Poznaniu.

24-latki poinformowała policję jedna z osób zatrudnionych w ośrodku. Czynności
śledcze wykazały, że kobieta kopała, biła i przypalała
dziecko papierosami. Decyzją sądu, dziecko zostało
odebrane matce i umieszczone w placówce opiekuńczej.

Zabrzanka samotnie wychowująca synka, od dłuższego
czasu przebywała w schronisku dla kobiet z dziećmi.
Jak się okazało, nie tylko
zaniedbywała opiekę nad
dzieckiem, lecz również
znęcała się nad nim fizycznie.

Zabrzanka została już przesłuchana przez prowadzących sprawę funkcjonariuszy z Komisariatu V Policji.
Decyzję o jej dalszych losach podejmie zabrzańska
prokuratura.
(mpp)

O bestialskich praktykach
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gdyż układ urbanistyczny
Starego Miasta jest wpisany do rejestru zabytków.
To oznacza, że uliczki – podobnie jak wcześniej Rynek – mogą przeczesywać
archeolodzy. Ogromną i
skomplikowaną
częścią
inwestycji będzie wymiana
całego uzbrojenia podziemnego: wodociągów, ciepłociągów, gazociągów, kabli
energetycznych i przewodów
telekomunikacyjnych, czym
zajmą się ich właściciele.
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