ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ
Βουλευτής Ν. Δωδεκανήσου – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017
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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς
Κύριο Υπουργό Υγείας
ΘΕΜΑ: «Ανάγκη άμεσης λειτουργίας ογκολογικής κλινικής και ακτινοθεραπευτικού εργαστηρίου
στο Νοσοκομείο της Ρόδου»
Κύριε Υπουργέ,
Το Νοσοκομείο της Ρόδου, ένα νοσοκομείο με υπερτοπική σημασία που καλύπτει τις ανάγκες
δημόσιας υγείας της Δωδεκανήσου, στερείται αυτόνομης ογκολογικής κλινικής και ακτινοθεραπευτικού
εργαστηρίου για τη θεραπεία των καρκινοπαθών.
Για να υπάρχει αυτόνομη ογκολογική κλινική πρέπει να προκηρυχθούν μόνιμες θέσεις γιατρών.
Αποτέλεσμα των συγκεκριμένων ελλείψεων, είναι, οι πάσχοντες συνάνθρωποί μας, ότι αναγκάζονται
να πηγαίνουν είτε στην Αθήνα είτε στην Κρήτη για τη θεραπεία τους, με ό, τι αυτό συνεπάγεται σε δαπάνες
και ταλαιπωρία.
Ο Αν. Υπουργός Υγείας απαντώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, τόσο στην Επίκαιρη Ερώτηση που
είχα καταθέσει στη Βουλή τον Απρίλιο του 2016, όσο και στην Επίκαιρη Ερώτηση που καταθέσαμε μαζί με
τον κ. Κρεμαστινό τον Φεβρουάριο του 2017, είχε αναγνωρίσει την αναγκαιότητα δημιουργίας αυτόνομης
ογκολογικής κλινικής στο νοσοκομείο της Ρόδου ενώ είχε δεσμευθεί και για την ολοκλήρωση της μελέτης
για το ακτινοθεραπευτικό εργαστήριο.
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Επισημαίνω ότι η προμελέτη για τη δημιουργία ακτινοθεραπευτικού εργαστηρίου είχε δρομολογηθεί
και ολοκληρωθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ εδώ και δυόμιση χρόνια, υπάρχει αδράνεια και
στασιμότητα.
Ο Αν. Υπουργός Υγείας επικαλείται ως πρόβλημα, σε πρόσφατες δηλώσεις του, ότι: «δεν δύναται να
ολοκληρωθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη λειτουργία του ακτινοθεραπευτικού
εργαστηρίου, καθώς στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου είχαν ανεγερθεί το 2000, χωρίς πολεοδομική
άδεια, μία εκκλησία και ένας παιδικός σταθμός».
Η κυβέρνηση αν ήθελε, θα μπορούσε να δώσει άμεση λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα με την
κατάθεση μιας απλής τροπολογίας.
Δεν το κάνει, όμως, για να συντηρεί το πρόβλημα, αλλά και για να καλύπτει την απροθυμία ή την
αδυναμία της να διαθέσει πόρους για τη λειτουργία του ακτινοθεραπευτικού εργαστηρίου.
Μέχρι τότε, προφανώς, οι καρκινοπαθείς της Δωδεκανήσου θα πρέπει να μεταβαίνουν σε Αθήνα και
Κρήτη.
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1.

Αν προτίθεται να προχωρήσει στη λειτουργία ακτινοθεραπευτικού εργαστηρίου στο

Νοσοκομείο της Ρόδου, ολοκληρώνοντας με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα όλες τις απαιτούμενες
διαδικασίες.
2.

Εάν προτίθεται να δρομολογήσει τη λειτουργία αυτόνομης ογκολογικής κλινικής με την

προκήρυξη μόνιμων θέσεων γιατρών.
3.

Αν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για να χρηματοδοτήσουν τη λειτουργία της ογκολογικής

κλινικής και του ακτινοθεραπευτικού εργαστηρίου στο Νοσοκομείο της Ρόδου.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου
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