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Όπως υποσχεθήκαμε στην 
τελευταία έκδοση θα «κε-
λαηδήσουμε» σήμερα με 
ονόματα, έγγραφα  και 
στοιχεία. Σήμερα, λοιπόν, 

θα αποκαλύψουμε με έγγραφα παραποιή-
σεις ή / και διαστρεβλώσεις στατιστικών 
στοιχείων για τα θέματα της ογκολογίας 
που στόχευαν να διατηρηθεί το μονοπώ-
λιο του Ογκολογικού της Τράπεζας και 
να παίρνουν την χρυσοπληρωμένη από 
το κράτος χορηγία, δηλαδή από την τσέ-
πη μας, αδιαφορώντας παντελώς για την 
υγεία των καρκινοπαθών.

Να ενημερώσουμε ότι τα βασικά στοιχεία 
που πρέπει να έχει ένας μελετητής για τις 
ανάγκες των Ογκολογικών Υπηρεσιών σε 
ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα είναι: 
Α. Πόσος είναι ο πληθυσμός. 
Β. Πόσα είναι τα νέα περιστατικά Καρκίνου 
ετησίως και 
Γ. Ποιο είναι το ποσοστό των νέων περιστα-
τικών Καρκίνου επί τοις %.

Ψέμα 1ον : Ο πληθυσμός της Κύπρου είναι 
862.000! 
Δυστυχώς είναι η μισή αλήθεια γιατί σε 

αυτούς δεν περιλαμβάνονται τ/κ ούτε οι-
κονομικοί μετανάστες νόμιμοι και παράνο-
μοι που κι αυτοί αρρωστούν. Σύμφωνα με 
έγγραφο του Υπουργείου Υγείας που απέ-
στειλε στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
το 2014, ο πληθυσμός μας είναι 1.141.000, 
ενώ την ίδια χρονιά το Τμήμα Στατιστικής 
του ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι είναι 1.17 εκ. Το 
2014 έγινε μια άλλη έρευνα από την Cancer 
Treatment International και αναφέρει ότι 
ο πληθυσμός είναι 1.1 εκ. Άρα, υπάρχει μια 
διαφορά πληθυσμού κάπου 300.000 ούτως 

ώστε οι στατιστικές να έχουν μεγάλη από-
κλιση.
Το 2013 το ΟΚΤΚ έστειλε στο έγκυρο πε-
ριοδικό για την ογκολογία The Lancet 
Oncology, ότι ο πληθυσμός της Κύπρου 
είναι 862 χιλ. ότι έχουμε 3 Γραμμικούς Επι-
ταχυντές  και ότι ουσιαστικά δεν χρειαζό-
μαστε άλλους γιατί έχουμε 3.5 Γραμμικούς 
ανά 1 εκ.  που ασφαλώς είναι ψέμα. 

Ψέμα 2ον: Πόσα είναι τα νέα περιστατικά 
Καρκίνου ετησίως. 
Στο ίδιο περιοδικό θα δούμε ότι το ΟΚΤΚ 
αναφέρει ότι τα νέα περιστατικά Καρκίνου 
είναι μόνο 2.210, δηλαδή όσους καρκινοπα-
θείς δείχνουν ότι πηγαίνουν κοντά τους ενώ 
το Τμήμα Στατιστικής  του Υπουργείου Υγεί-
ας αναφέρει ότι στο ΟΚΤΚ πηγαίνει μόνο 
το 53% των καρκινοπαθών ενώ το άλλο 
47% πηγαίνει στα 2 Κρατικά Ογκολογικά 
της Λευκωσίας και της Λεμεσού καθώς και 
σε ιδιωτικές κλινικές. Το ΟΚΤΚ δεν μπορεί 
να θεωρεί ότι οι Καρκινοπαθείς είναι μόνο 
όσοι πηγαίνουν κοντά του.

Ψέμα 3ον: Ποιο είναι το ποσοστό των νέων 
περιστατικών Καρκίνου επί τοις %. 

Εδώ παίζονται τα μεγάλα ψέματα! Το ΟΚΤΚ 
λίγες μέρες πριν την προώθηση από τα Δη-
μόσια Έργα της προσφοράς για να κτιστεί 
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Ακτινο-
θεραπευτικό Τμήμα, που δημοσιεύτηκε στις 
6/7/2012, έστειλε, στις 26/6/2012, στον τότε 
Υπουργό Υγείας, δρ Σταύρο Μαλά, 32σέλιδη 
επιστολή, που υπογράφουν όλοι οι γιατροί 
του,  με την οποία ισχυρίζεται ανυπόστατα 
ότι η Κύπρος έχει μόνο το 60% του μέσου 

όρου των Καρκινοπαθών της Ευρώπης και 
ότι τα νέα περιστατικά είναι μόνο 2% . 

Μετά από λίγες μέρες ο Γενικός Διευθυντής 
του ΟΚΤΚ, κ. Αλέκος Σταμάτης, μιλά στον 
Φιλελεύθερο, στις 2/8/2012, και λέει ότι τα 
νέα περιστατικά είναι 5% και ζητεί και άλλα 
χρήματα. Ο ΕΛ.Α-ΖΩ ζήτησε από το Τμήμα 
Στατιστικής του Υπουργείου Υγείας να του 
πει ποιο είναι το πραγματικό ποσοστό και 
στις 25/9/2012 πήρε την απάντηση που με-
ταξύ άλλων έγγραφε: 
«…Ο ρυθμός αύξησης υπολογίστηκε γύρω 
στο 5,7% ανά έτος… με δικές του μεθόδους 
συμπέραναν (το ΟΚΤΚ) ότι ο πραγματικός 
ετήσιος ρυθμός αύξησης των περιστατικών 
καρκίνου στην Κύπρο είναι γύρω στο 2% 
ανά έτος». 
Να σημειώσουμε ότι η Cancer Treatment 
International το 2014 αναφέρει ότι τα νέα 
περιστατικά καρκίνου στην Κύπρο είναι 
4.4% με το 2014 να έχει 4.840 νέα περι-
στατικά εκ των οποίων οι 2.904 να χρήζουν 
ακτινοθεραπείας αλλά εξαιτίας του ότι 
υπάρχουν μόνο 3 Γραμμικοί επιταχυντές, κι 
αυτοί στο μονοπώλιο της Τράπεζας Κύπρου, 
μένουν χωρίς ακτινοθεραπεία 1.504 (2).

Τέλος  παραθέτουμε μια πρόσφατη στατι-
στική για το θέμα της ακτινοθεραπείας που 
αναφέρει ότι στις ΗΠΑ το 70-75% των Καρ-
κινοπαθών χρήζουν ακτινοθεραπείας, στην 
Ευρώπη το 65%, ενώ 10% χρήζουν επανά-
ληψης.
Αυτές είναι αλήθειες αδιαπραγμάτευτες 
γιατί στηρίζονται σε έγγραφα και όχι σε πα-
ραπληροφόρηση του τύπου «δεν υπάρχει 
λίστα αναμονής στην ακτινοθεραπεία». 
Ίσως να συμφωνήσουμε… πράγματι δεν 
υπάρχει λίστα αναμονής στην ακτινοθε-

ραπεία γιατί ακριβώς τους φαίνουν χωρίς 
ακτινοθεραπεία και τους το αποκρύβουν. 
Ερωτούμε τους αναγνώστες μας: Πόσοι 
από εσάς χάσατε συγγενή ή φίλο καρκινο-
παθή και διερευνήσατε το γιατί;
Εμείς θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδο-
μάδα με νέα έγγραφα και στοιχεία και κα-
λούμε όσους θίγονται να μας στείλουν τα 
δικά τους έγγραφα και τα δικά τους στοι-
χεία για να τα δημοσιεύσουμε.

Τα ψέματα και οι αλήθειες για τα Ογκολογικά 
μέσα από έγγραφα 

και όχι από «διαβεβαιώσεις»

ΥΓΕΙΑ

Της 
Αλεξίας Καφετζή
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