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Az Európai Sugárterápiás Társaság Brachyterá-
piás Csoportjának (GEC-ESTRO) kongresszusát
idén május 5-7. között Budapest rendezhette
meg. Ez az elsô alkalom, hogy az ESTRO Magyar-
országon rendezi meg éves kongresszusát. A
tény jelentôségét növeli, hogy az újonnan csatla-
kozott EU-tagállamok között is elsôként kaptunk
lehetôséget egy európai sugárterápiás kongresz-
szus lebonyolítására. A kongresszus és a rende-
zés sikerét figyelembe véve reméljük, hogy egy-
re gyakrabban nyílik lehetôség ESTRO kong-
resszus, illetve oktató kurzus szervezésére ha-
zánkban vagy valamely közép-kelet-európai or-
szágban.

A Kongresszus színhelye a XIX. század végi
belvárosi építészeti jegyeket hordozó, ugyanakkor
modern elemekkel felújított Grand Hotel Royal
Corinthia volt a nagykörúton. A kongresszusra
345-en regisztráltak, összesen 32 országból, ebbôl
19 európai, 13 nem európai országból (USA, Kana-
da, Japán, Izrael, Brazília, Örményország, Szinga-
púr, Dél-Korea, Tunézia, Thaiföld, Dél-Afrika, In-
donézia, India). A tudományos üléseken 72 elô-
adás, 88 poszter, mindösszesen 160 prezentáció
bemutatására került sor. Rendezôként Magyaror-
szágról 6 elôadást és 12 posztert mutattunk be.
Ezen túlmenôen 3 szekcióban, valamint az emlô
részleges besugárzásával foglalkozó oktató kurzus
napján üléselnöki teendôket láttunk el. 

A kongresszus elsô napján Erik Van Limber-
gen (Leuven) és Polgár Csaba (OOI) elnökletével
a szakmában jól ismert meghívott elôadók mu-
tatták be a tudományos közleményekbôl elérhe-
tô legfrissebb ismereteket az emlô brachyterápiá-
ja és a részleges emlôbesugárzás témakörébôl.
Mind a technikai, mind a klinikai megfontolások
szerepet kaptak az oktató kurzuson. Emellett
összefoglalót is hallhattunk a beavatkozások tör-
téneti áttekintésérôl. Minthogy az Amerikai Bra-
chyterápiás Társaság elnöke (Frank A. Vicini)
és leendô elnöke (Douglas W. Arthur) is elôadást
tartott meghívott elôadóként, mód nyílt az euró-
pai és észak-amerikai gyakorlat és klinikai kuta-
tás jelenlegi helyzetének megismerésére, össze-
vetésére is. A kurzus diáinak teljes anyagát a
résztvevôk könyv formájában is megkapták. 

A tudományos ülés fô témakörei a nôgyógyá-
szati, emlô-, prosztata-, fej-nyaki, analis csatorna-
és rectumtumorok kezelése voltak. Külön szek-
ció foglalkozott a brachyterápia fizikusi szem-
pontjaival.

Az ESTRO által 2 éve létrehozott kutatócso-
port – a Braphyqs Prostate Subgroup – kutatási
eredményei és megállapításai alapján megfogal-
mazta ajánlásait a prosztata brachyterápiás keze-
lésérôl.

Nagy érdeklôdés kísérte az egyes európai or-
szágok brachyterápiás gyakorlatát és statisztikáit
bemutató szekciót. 

A plenáris ülésen Germaine Heeren osztotta
meg a hallgatósággal az ESTRO adminisztráció-
ban szervezôként szerzett 17 éves tapasztalatát.
Elmondta, hogyan próbálta az ESTRO a maga le-
hetôségeivel megteremteni az “Európai Sugárte-
rápiás Uniót”, jóval az EU létrejötte elôtt. A kö-
zép-európai régióban külön is éreztük az ô segít-
ségét, ahogyan a szerényebb lehetôségekkel bíró
országok fiataljait segítette az ESTRO kurzuso-
kon, kongresszusokon való részvételben.

Ebben az évben az ESTRO-Nucletron Brachy-
terápiás díjat a belga A. Nulens kapta, aki az
ESTRO nôgyógyászati tumorokkal foglalkozó
munkacsoportjának tagja. A díjazott elôadásában
munkacsoportjának a nôgyógyászati tumorok
célterület-meghatározásával kapcsolatos ered-
ményeit ismertette. 

Az idei ESTRO-Iridium díjat a bíráló bizott-
ság Charles A. Joslinnak ítélte, aki ünnepi elô-
adásában áttekintette a nôgyógyászati brachyte-
rápia fokozatos fejlôdését az elmúlt negyven év-
ben. A kezdetekre jellemzô egyszerû applikáto-
roktól az anyagait és formatervezését tekintve is
speciális modern eszközökig tartó számadást
hallgatva megtudhattuk például, hogyan lehetett
a cipôkanál formáját felhasználva a klinikus és fi-
zikus kíváncsisága és kreativitása segítségével a
brachyterápiás rectum-védô eszközt kidolgozni.

A meghívottak és résztvevôk élvezhették a
magyar vendéglátást és vendégszeretetet a kísé-
rô programokon. A kongresszus nyitó fogadásán
a Ghymes együttes adott koncertet, a záró foga-
dáson, budapesti sétahajózáson fôvárosunk esti
fényeiben gyönyörködhettek, szalonzene aláfes-
tése mellett, hála a szponzoroknak. A szabadidô-
ben módjuk nyílt megismerni a Duna és Közép-
Európa egyik legszebb városát, Budapestet. Re-
ményeink és az informális baráti beszélgetések
alapján legtöbben maradandó tudományos és tu-
risztikai élményekkel távoztak fôvárosunkból.
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