Πράσινο φως για ογκολογικό στη Λεμεσό

Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση για ανέγερση κρατικού Ογκολογικού Κέντρου στη
Λεμεσό, σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου.
ΚΑΤΙΑ ΣΑΒΒΑ, 30.09.201
Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ιστορική η απόφαση που έλαβε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης
το Υπουργικό Συμβούλιο για δημιουργία Ογκολογικού- Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου στη Λεμεσό, και
συγκεκριμένα στον χώρο του γενικού νοσοκομείου της πόλης, μετά από πρόταση που κατέθεσε ο υπουργός
Υγείας Γιώργος Παμπορίδης.
«Ιστορική» καθώς η Λεμεσός θα αποκτήσει επιτέλους Ακτινοθεραπευτικό, τη δημιουργία του οποίου
εξήγγελλαν για πάνω από δέκα χρόνια τέσσερις κυβερνήσεις και δέκα υπουργοί Υγείας, αλλά πάντα κάπου
σκάλωνε. Είτε γιατί διαπιστώθηκε υπερτιμολόγηση στις προσφορές, είτε γιατί δεν αποφάσιζαν τα περί της
χωροθέτησης, είτε επειδή η Βουλή σταύρωνε τα απαιτούμενα κονδύλια, είτε πολύ περισσότερο λόγω των
μεγάλων συμφερόντων που παίζονταν. Με την απόφαση του Υπουργικού προβλέπεται η εγκατάσταση ενός
γραμμικού επιταχυντή -με πρόνοια και για δεύτερο- εξυπηρετώντας έτσι ασθενείς και από την Πάφο που
ταλαιπωρούνται εννέα ώρες στον δρόμο καθημερινά για να μεταβούν για ακτινοθεραπεία στο Ογκολογικό
Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, το μοναδικό μέχρι σήμερα που διαθέτει γραμμικούς επιταχυντές, τρεις για την
ακρίβεια. Συνεργασία
Με την ίδια απόφαση το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Γιώργο Παμπορίδη να επανέλθει εντός
δύο μηνών με ολοκληρωμένη πρόταση συνεργασίας με την Τράπεζα Κύπρου έτσι ώστε η δεύτερη να
επεκτείνει τη συνεργασία που έχει με το κράτος -στο πλαίσιο του Ογκολογικού Κέντρου στη Λευκωσίαχρηματοδοτώντας ουσιαστικά και αυτό το έργο ή το μεγαλύτερο μέρος του (κτηριακές εγκαταστάσεις και
εξοπλισμό). Άλλωστε, όπως πληροφορούμαστε, η απόφαση βρίσκει σύμφωνο το Ογκολογικό Κέντρο της
Τράπεζας Κύπρου. Σύμφωνα με την πρόταση το Ογκολογικό Κέντρο θα ανεγερθεί δίπλα από το υφιστάμενο
κτήριο του ΓΝ Λεμεσού. Το κόστος
Σύμφωνα και πάλι με την πρόταση του Υπουργείου Υγείας που εγκρίθηκε την Τετάρτη και εξασφάλισε ο «Π»,
η κεφαλαιουχική δαπάνη για το έργο εκτιμάται στα 11,56 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα επτά εκατ. ευρώ
αφορούν τη δαπάνη για την κτηριακή υποδομή και τα 4,5 εκατ. εξοπλισμό και συστήματα. Το κτήριο θα
διαθέτει 16 κλίνες για μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για τη διενέργεια χημειοθεραπείας, τμήμα εξωτερικών
ιατρείων με έξι εξεταστήρια, δύο δωμάτια για γραμμικούς επιταχυντές (όπως προαναφέρθηκε θα υπάρχει
πρόνοια και για δεύτερο) και όλους τους άλλους χώρους που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός
ακτινοθεραπευτικού τμήματος. Εισακούστηκε ο Αδάμου
Ο κ. Παμπορίδης στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης εξουσιοδοτήθηκε να ακούσει και τις απόψεις της Εθνικής
Επιτροπής Καρκίνου (ΕΕΚ), η οποία διορίστηκε την ίδια μέρα με τη λήψη της απόφασης για τη δημιουργία
του Ογκολογικού στη Λεμεσό, και να υποβάλει εντός τριών μηνών πρόταση για δημιουργία αυτόνομου
συντονιστικού φορέα ο οποίος θα έχει επιτελικό ρόλο σε θέματα καρκίνου στη χώρα μας. Ουσιαστικά με
αυτόν τον τρόπο υιοθετείται η πρόταση του δρος Αδάμου Αδάμου, τέως προέδρου της ΕΕΚ, ο οποίος
επαναδιορίστηκε ως μέλος της, για δημιουργία θεματικής για τον καρκίνο υπό την ομπρέλα ωστόσο του
κράτους το οποίο και θα ασκεί την εθνική πολιτική για τον καρκίνο και θα έχει ρόλο συντονιστή.
Παρακολούθηση ιδιωτών
Καταληκτικά και πάλι με την ίδια πρόταση ο υπουργός Υγείας εξουσιοδοτήθηκε να παρακολουθεί στενά την
προωθούμενη ιδιωτική πρωτοβουλία για εγκατάσταση γραμμικών επιταχυντών στη Λεμεσό καθώς, όπως ο
ίδιος εξήγησε στη Βουλή πρόσφατα, οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες προσμετρούνται για να ικανοποιηθεί ο
στόχος λειτουργίας συνολικά επτά γραμμικών επιταχυντών, όπως προβλέπει η μελέτη της Λιζ Κέννυ.
Υπενθυμίζεται ότι ήδη άρχισαν οι εργασίες για την ανέγερση του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρο του δρος
Ζάμπογλου το οποίο θα διαθέτει εκτός από γραμμικούς επιταχυντές και PETCT Scan ενώ σύντομα και η
Πολυκλινική Υγεία θα αποκτήσει τη δυνατότητα υποβολής ακτινοθεραπείας ασθενών με γραμμικό
επιταχυντή. Η πρόνοια για δεύτερο επιταχυντή στο προς υλοποίηση Ογκολογικό Κέντρο στη Λεμεσό
συνδέεται άμεσα με τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες, με τον κ. Παμπορίδη να εξηγεί πρόσφατα στη Βουλή ότι δεν
μπορεί να εξαρτάται από αυτές, σε περίπτωση που τελικά δεν ευοδωθούν, για αύξηση σε επτά των
επιταχυντών μέχρι το 2020.
Πηγή: http://politis.com.cy/article/prasino-fos-gia-ogkologiko-stilemeso?&utm_source=nl&utm_medium=nl&utm_campaign=nl

