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Οι μισές αλήθειες για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας:

« Άκρως απογοητευτικά» τα ευρήματα
του Γεν. Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη
υνηθισμένοι από την καταγραφή των
γεγονότων ως έχουν από την Ελεγκτική
Υπηρεσία αναμέναμε να δούμε την έκθεσή της για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας (ΓΝΛ), που τελικά δημοσιοποίησε την
παρελθούσα Τετάρτη, με θέμα « Έλεγχος Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για το έτος
2016» και που αποτελείται από 34 σελίδες.

Σ

Και μερικά ερωτήματα για το Ακτινοθεραπευτικό
του Γενικού Νοσοκομείου:

lΤης Αλεξίας Καφετζή
akafedji@24h.com.cy
Είναι μια αποκαρδιωτική, έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί η εικόνα, «εμπλουτισμένη» με κακοδιαχείριση και ενδεχόμενη διασπάθιση
δημόσιας περιουσίας και χρήματος, με διαπλοκή και διαφθορά, που είναι μια εικόνα γνώριμη στους περισσότερους από τους πολίτες
που τρέχουν στα Δημόσια Νοσηλευτήρια.
Στη σύνοψη, η Ελεγκτική Υπηρεσία κάνει κάποιες διαπιστώσεις, όπως ότι το ΓΝΛ είναι το
μεγαλύτερο Νοσοκομείο της Κύπρου, τόσο σε
αριθμό ασθενών που εξυπηρετεί, όσο και σε
κτιριακή δομή και εξοπλισμό. Αναφέρει ότι για
το 2016, έγιναν 26.053 εισαγωγές ασθενών σε
θαλάμους για νοσηλεία, 252.771 επισκέψεις
ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία, 6.814 χειρουργικές επεμβάσεις και 94.222 επισκέψεις
στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών. Παράλληλα, όμως, διαπιστώνει ότι
η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας είναι «άκρως απογοητευτική». Αναφέρεται στις μεγάλες λίστες αναμονής ασθενών,
τις παρεμβάσεις που γίνονται γι’ αυτές, αναφέρεται σε ειδικές περιπτώσεις διασπάθισης
δημόσιου χρήματος, καταγγέλλει παράνομη
ιδιωτική απασχόληση ιατρού, καθώς την απουσία εσωτερικού ελέγχου στο νοσοκομείο κ.ά.

Σύμφωνα με τα ευρήματα
της Έκθεσης
Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου,
αφορούν:
• Απουσία εσωτερικού ελέγχου.
• Αύξηση των καθυστερημένων εσόδων και
απουσία λήψης ικανοποιητικών και κατάλληλων μέτρων είσπραξης με ορατό τον κίνδυνο μη είσπραξής τους.
• Διασπάθιση δημόσιου χρήματος και κακοδιαχείριση στο πιλοτικό πρόγραμμα παροχής
κινήτρων
για
αύξηση
της
παραγωγικότητας στα κρατικά νοσηλευτήρια.
• Απουσία διαδικασίας έγκαιρης παράδοσης
τιμολογίων σε εσωτερικούς ασθενείς κατά
το εξιτήριο τους από το Νοσοκομείο.
• Μη ολοκληρωμένη και αξιόπιστη πληροφόρηση αναφορικά με την τήρηση των λιστών
αναμονής.
• Μεγάλες λίστες αναμονής.
• Παρεμβάσεις στις λίστες αναμονής.
• Απουσία ικανοποιητικού έλεγχου και παρακολούθησης στην χορήγηση ενέσιμων αντιβιώσεων (ελεγχόμενα φάρμακα).
• Καταγγελία για παράνομη ιδιωτική απασχόληση ιατρού σε Μονάδα Φροντίδας και
Αποκατάστασης, που το όνομά του διαφημίζεται στην ιστοσελίδα της Μονάδας.
• Καταγγελία για δημιουργία εικονικών ραντεβού από τον ίδιο ιατρό με σκοπό την συνταγογράφηση φαρμάκων ή έκδοση
παραπεμπτικών για διενέργεια εργαστηρια-

•

•

•
•

Δυστυχώς δεν βρήκαμε ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ
που να υπερασπίζεται τα προηγούμενα ευρήματά του ή/και εισηγήσεις του! Και γεννάται
το ερώτημα: Τι συμβαίνει και αποκρύβεται το
όλο θέμα κάτω από το χαλί; Ποιοι και γιατί
επέμβηκαν ώστε να κάνει η Ελεγκτική Υπηρε-

σία τα στραβά μάτια; Ποιους ενοχλεί να δημιουργηθεί Κρατικό Ακτινοθεραπευτικό,
χωρίς κρατική επιβάρυνση ή χορηγία; Ποιος,
τέλος πάντων, κυβερνά αυτό τον τόπο και
αφήνει να ταλαιπωρούνται και να πεθαίνουν
Καρκινοπαθείς αβοήθητοι;

κών αναλύσεων, για εξυπηρέτηση, ενδεχομένως, των ασθενών της Μονάδας στην
οποία απασχολείται παράνομα.
Πιθανή διασπάθιση δημοσίου χρήματος
λόγω μη αξιοποίησης όλων των υποσυστημάτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας το οποίο στοίχισε
στο κράτος πέραν των €43 εκ.
Μη συμμόρφωση με τις διατάξεις ελέγχου
του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης
του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού
από την εργασία. Έλλειψη ελέγχου της φυσικής παρουσίας συγκεκριμένου ιατρού της
υποστελεχωμένης Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.
Ελλιπής φύλαξη των ιατρικών φακέλων των
ασθενών.
Μη διενέργεια φυσικής καταμέτρησης και
επιβεβαίωσης του ιατρικού εξοπλισμού που
βρίσκεται καταχωρημένος στα μητρώα του
Νοσοκομείου από την ημερομηνία λειτουργίας του Νοσοκομείου μέχρι σήμερα.

Εξωτερικά Ιατρεία του Ογκολογικού και ένα
θωρακισμένο δωμάτιο, για να μεταφερθεί εκεί
το μηχάνημα επιφανειακής ακτινοβολίας
ΡΑΝΤΑΚ, ως αρχή, μέχρι να ετοιμαστεί το
Τμήμα Ακτινοθεραπείας. Στη διαδρομή μεταφοράς του ΡΑΝΤΑΚ, αξίας €300.000, από το
παλιό στο νέο Νοσοκομείο, αυτό εξαφανίστηκε, ενώ ταυτόχρονα από δήθεν λάθος καταπλακώθηκαν και καταστράφηκαν από
μπουλντόζες δυο ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα κοβαλτίου, αξίας €1. εκ. Έγιναν καταγγελίες αλλά ούτε η Αστυνομία, ούτε η
Εισαγγελία, ούτε η Βουλή συγκινήθηκαν. Το
2011 η Βουλή ψήφισε κονδύλι για δημιουργία
δυο κρατικών ακτινοθεραπευτικών. Ένα για
την Λευκωσία και ένα για την Λεμεσό. Στις 6
Ιουλίου 2012 τα Δημόσια Έργα προχώρησαν σε
προσφορές για τη δημιουργία Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος στο ΓΝ Λευκωσίας, που έληξαν στις 14 Σεπτεμβρίου, με κόστος €.3,2 εκ.
αλλά ο τότε ΥΠΟΙΚ, κ. Β. Σιαρλής, πρώην ηγετικό στέλεχος της Τράπεζας Κύπρου, αρνείτο
να υπογράψει την έναρξη του έργου, οπόταν
πήγε ξανά στη Βουλή και εγκρίθηκε να προχωρήσει το έργο με ψήφους 51 υπέρ και 1 κατά,
αλλά κάποιοι σταύρωσαν το κονδύλι, με την αιτιολογία τις προεδρικές εκλογές.
Στις 26 Μαΐου 2014 ο νέος τότε Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ύστερα από καταγγελίες από καρκινοπαθείς και συγγενείς
τους, εισηγήθηκε γραπτώς στο Υπουργείο
Υγείας, με κοινοποίηση στη Βουλή και στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, ότι θα πρέπει να κάνει κρατικό Ακτινοθεραπευτικό στο
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας διότι χιλιάδες
ασθενείς μένουν χωρίς ακτινοθεραπεία, εξαιτίας του ότι το ΟΚΤΚ έχει μόνο 3 Γραμμικούς
Επιταχυντές και η Κύπρος έχει ανάγκη τουλάχιστον από 7. Κι επειδή το Κράτος ισχυρίζεται
ότι δεν έχει λεφτά ο Γενικός Ελεγκτής εισηγήθηκε να βρουν στρατηγικό επενδυτή (σύστημα
ΡΡΡ), ο οποίος θα κτίσει το κτήριο, θα το εξοπλίσει και θα το επανδρώσει και μέσα σε ένα
χρόνο να το λειτουργήσει και να πουλά υπηρεσίες στο ΓεΣΥ, με βάση προσυμφωνημένου τιμολογίου και μετά από 10-15 χρόνια να το
δωρίσει στο Κράτος. Με αυτό τον τρόπο δεν
θα επιβαρυνθεί ο Κρατικός Προϋπολογισμός
ούτε το δημόσιο χρέος.
Παράλληλα θα δώσει την ευκαιρία αλλά και
την ελπίδα στις χιλιάδες των Καρκινοπαθών
να έχουν ολοκληρωμένες Ογκολογικές Υπηρεσίες και Ακτινοθεραπεία από το Κρατικό Νοσοκομείο.
Βρέθηκαν
2
μεγάλες
πανευρωπαϊκές εταιρίες που έκαναν προσφορά με το σύστημα ΡΡΡ, αλλά το Υπουργείο
Υγείας, έκτοτε, ούτε καν τους απάντησε.
Να σημειωθεί ότι το 2016, παρόλα τα προβλήματα που υπήρχαν στο Κρατικό Ογκολογικό
από έλλειψη προσωπικού και ιδιαίτερα Ογκολόγων αλλά και ακτινοθεραπευτικού εξοπλισμού,
στα
Εξωτερικά
Ιατρεία
πραγματοποιήθηκαν 2.814 επισκέψεις Καρκινοπαθών και 1.200 εισαγωγές στο Θάλαμο Νο-

Τι λέει ο Υπουργός Υγείας
δρ Παμπορίδης
Ο Υπουργός Υγείας εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου την Τετάρτη, ανέφερε: «Εργαλείο για βελτίωση των υπηρεσιών
αποτελούν οι εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, κι αυτό καταδεικνύεται εμφανώς από την
έκθεση και είναι η αδήριτη ανάγκη της ταχείας
εισαγωγής της Αυτονόμησης. Οι εκθέσεις της
Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι εργαλεία για βελτίωση των υπηρεσιών μας. Καταδεικνύεται εύκολα από τη συγκεκριμένη έκθεση η
ανεπάρκεια του υφισταμένου συστήματος να
υποβοηθήσει τη λειτουργία του μεγαλύτερου
γενικού νοσοκομείου της χώρας και είμαι βέβαιος και των υπολοίπων κατά τρόπο ο οποίος
να συνάδει με τη χρηστή διοίκηση. Έχω ήδη
ζητήσει από τις υπηρεσίες του Υπουργείου να
μελετήσουν ενδελεχώς την έκθεση και να μου
δώσουν απαντήσεις – και στη Γενική Διευθύντρια και στη Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών
– για να μπορέσει να ενημερωθεί και ο κόσμος
καλύτερα».

Το Ογκολογικό του Γενικού
Νοσοκομείου Λευκωσίας
και η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή
Στις 17 Οκτωβρίου 2006 μεταφέρθηκε το
παλιό Νοσοκομείο Λευκωσίας στο νέο, με πολλές ελλείψεις αλλά και με πολλές προσδοκίες
ότι θα καταστεί το Κέντρο Αναφοράς, αφού
είναι το μοναδικό Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο
της Κύπρου. Μία από τις ελλείψεις ήταν ότι το
Ογκολογικό Τμήμα δεν είχε Εξωτερικά Ιατρεία ούτε καν Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα,
αφού δεν υπήρξε πρόνοια για θωρακισμένο
τμήμα ώστε να μεταφερθούν τα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα από το παλαιό Νοσοκομείο στο νέο. Το 2009 ετοιμάστηκαν τα

σηλείας, παράλληλα χορηγήθηκαν 648 χημειοθεραπείες ημερήσιας φροντίδας

Γιατί ο Γενικός Ελεγκτής έκτοτε
αποσιωπά το θέμα;
Δυστυχώς, ψάξαμε ξανά και ξανά το περιεχόμενο της πρόσφατης έκθεσης του Γενικού
Ελεγκτή για το 2016, για να δούμε αν καταγράφονται οι καταγγελίες που η ίδια Υπηρεσία του
ανέφερε σε προηγούμενες Εκθέσεις και μάλιστα στην Έκθεση του 2014 που αναφέρεται
στη διασπάθιση δημοσίου χρήματος στα Ογκολογικά δρώμενα και την έλλειψη ακτινοθεραπευτικού εξοπλισμού στο Ογκολογικού του
Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και το μειωμένο προσωπικό του. Δυστυχώς δεν βρήκαμε
ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ που να υπερασπίζεται τα
προηγούμενα ευρήματά του ή/και εισηγήσεις
του! Και γεννάται το ερώτημα: Τι συμβαίνει και
αποκρύβεται το όλο θέμα κάτω από το χαλί;
Ποιοι και γιατί επέμβηκαν ώστε να κάνει η
Ελεγκτική Υπηρεσία τα στραβά μάτια; Ποιους
ενοχλεί να δημιουργηθεί Κρατικό Ακτινοθεραπευτικό, χωρίς κρατική επιβάρυνση ή χορηγία;
Ποιος, τέλος πάντων, κυβερνά αυτό τον τόπο
και αφήνει να ταλαιπωρούνται και να πεθαίνουν Καρκινοπαθείς αβοήθητοι;
Να υποβάλουμε ότι στις 27 Οκτωβρίου 2014,
στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τον
Κρατικό Προϋπολογισμό του 2015 του Υπουργείου Υγείας ο τότε Υπουργός Υγείας είπε: «…
Τα ακτινοθεραπευτικά είναι μία ανάγκη, πρέπει να γίνουν…. Θα προχωρήσουμε με τη μέθοδο του PPP, ούτως ώστε να μην υπάρχει
ανάγκη να έχουμε τα χρήματα. Έχουμε συζητήσει και με το Γενικό Ελεγκτή αυτό το θέμα,
έτσι θα προχωρήσουμε. …Το Ογκολογικό του
Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας δε θα κλείσει. Το Ογκολογικό του Γενικού Νοσοκομείου
Λευκωσίας θα ενισχυθεί».
Τον Οκτώβρη του 2016 στην Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Ελέγχου έγινε συζήτηση για τα Κρατικά Ακτινοθεραπευτικά, ήταν παρόντες και ο
Υπουργός Υγείας και ο Γενικός Ελεγκτής και τ’
άκουσαν με τα αυτιά τους, ότι το 2016 τα νέα
περιστατικά Καρκίνου ήταν 4.500 εκ των
οποίων 2.925, το 65%, χρήζουν ακτινοθεραπείας αλλά μόνο σε 1.400 γίνεται και άλλοι
1.500 έμειναν χωρίς θεραπεία και τους το απέκρυβαν και κανένας από τους παραβρισκόμενους ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΕ να το διαψεύσει. Γιατί
λοιπόν τώρα σιωπούν ΟΛΟΙ όταν εγκαταλείπονται 1.500 Καρκινοπαθείς και πλείστοι από
αυτούς πεθαίνουν αβοήθητοι;.
Η «24» τάχθηκε να λέει την αλήθεια και μόνο
την αλήθεια και προκαλούμε όσους καταγγέλλουμε ή/και όσοι θίγονται από τις καταγγελίες
μας να τολμήσουν επώνυμα να το συζητήσουν
δημόσια. Καταγγέλλουμε, ακόμη μια φορά, ότι
εσκεμμένα κάποιοι παραπληροφορούν για οικονομικούς ή/και άλλους λόγους, παρανομούν
και καταπατούν τα Θεμελιώδη Δικαιώματα για
τη Ζωή και την Υγεία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σε μια προσπάθειά τους να διαλύσουν
τα κρατικά ογκολογικά και να διατηρήσουν το
μονοπώλιο της Τράπεζας και του συνεταίρου
της, ενόψει και της αυτονόμησης των Νοσοκομείων. Κι όλα αυτά χάρη στα οικονομικά
οφέλη μιας ομάδας εμπόρων υγείας που
έχουν τεράστια οικονομικά κέρδη, που θα
αναλύσουμε σε επόμενα άρθρα μας.
Σημείωση: Στην διαδικτυακή έκδοση της
«24», θα επισυναφθούν σχετικά αποδεικτικά
έγγραφα

