
Od 18. do 20. junija 2003 je v Lyonu potekal prvi
mednarodni kongres iz pediatri~ne radioterapije. Doslej
smo se radioterapevti, ki se ukvarjamo z obsevanjem otrok,
obolelih z rakom, sre~evali predvsem na kongresih SIOP
(Mednarodno zdru`enje otro{ke onkologije), ki zdru`uje
strokovnjake vseh podro~ij pediatri~ne onkologije.

Kongresa se je udele`ilo kar 170 radioterapevtov z vseh
celin. Med tridnevnim sre~anjem so se zvrstila {tevilna
predavanja o mo`ganskih tumorjih, ki predstavljajo drugo
najpogostej{e in eno od slab{e ozdravljivih malignih
obolenj pri otrocih. Obsevanje mo`ganskih tumorjev je z
uporabo novej{ih obsevalnih naprav in tehnologije
(tridimenzionalno na~rtovanje, stereotakti~no obsevanje)
vedno natan~nej{e in bolj sofisticirano. Namen tega je
izbolj{ati uspeh obsevalnega zdravljenja in zmanj{ati pozne
posledice zdravljenja pri otrokih. Na na{em in{titutu za zdaj
zaradi tehnolo{kega zaostanka nimamo mo`nosti, da bi
zelo natan~no obsevali, zato nekatere bolnike, pri katerih je
to indicirano, po{ljemo na obsevanje v tujino.

Sledila so predavanja o zdravljenju Ewingovega sarkoma in
Wilmsovega tumorja. Odmevno predavanje o okvari ledvic
po zdravljenju Wilmsovega tumorja v otro{tvu je imela tudi
kolegica z Onkolo{kega in{tituta Marta Dremelj.

Osrednji dogodek kongresa je bila dodelitev ~astnega
naslova PIONIR PEDIATRI^NE RADIOTERAPIJE na{i prof.
dr. Berti Jereb. Ta naslov si je pridobila s svojim `ivljenjskim
delom na podro~ju pediatri~ne radioterapije doma in v
tujini (Švedska, ZDA). Bila je pobudnica mednarodne
{tudije o Wilmsovem tumorju pri otrocih, objavila je tudi
mnogo odmevnih strokovnih prispevkov v zvezi s
pediatri~no radioterapijo in onkologijo.

Na kongresu je imel uvodno predavanje o perspektivah
obsevanja malignih obolenj pri otrocih gospod Julio
D´Angio, eden vodilnih otro{kih radioterapevtov. Poudaril
je, da je kljub razvoju tehnologije in sofisticiranega
obsevanja najpomembnej{i osebni trud in doprinos
zdravnika v okviru danih mo`nosti.

Vzdu{je na kongresu je bilo zelo prijetno, mo`nosti za
pridobitev novega znanja, izmenjavo izku{enj in sklepanja
poznanstev je bilo veliko. Upam, da bo ta kongres postal
tradicionalen.

Lorna Zadravec Zaletel
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