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Προς
τον Πρόεδρο και τα Μέλη του ΔΣ
του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
Θέμα: «Ευχαριστήρια Επιστολή για την αναβάθμιση του
τεχνολογικού εξοπλισμού των Δημόσιων Ακτινοθεραπευτικών
Κέντρων»
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε και Αξιότιμα Μέλη του Δ.Σ. του ΙΣΝ,
Το Δ.Σ της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
αισθάνεται βαθύτατα την ανάγκη να σας εκφράσει την ευγνωμοσύνη
του για την απόφασή σας της 3ης Ιουλίου 2014 για την αναβάθμιση
του τεχνολογικού εξοπλισμού των Δημόσιων Ακτινοθεραπευτικών
Κέντρων της Πατρίδας μας.
Η σημασία της Δωρεάς σας αυτής θα ωφελήσει τα μέγιστα τον
Έλληνα καρκινοπαθή που αυτή την στιγμή δεν έχει ούτε εύκολη
πρόσβαση στα δημόσια Νοσοκομεία (λόγω των μεγάλων αναμονών )
αλλά ούτε τα δημόσια Νοσοκομεία έχουν δυνατότητα εφαρμογής των
πιο σύγχρονων μεθόδων λόγω της παρωχημένης τεχνολογίας που
διαθέτουν.
Τα αποτελέσματα αυτής της δωρεάς, θα είναι από την πρώτη στιγμή
της υλοποίησης ορατά στον κάθε ασθενή καθώς η ποιοτικότερη
θεραπεία που θα του παρέχεται θα του προσφέρει όχι μόνο
περισσότερη αλλά και καλύτερη ποιότητα ζωής . Είναι γνωστό ότι η
ακτινοθεραπεία η οποία δεν γίνεται με τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες υποβαθμίζει - λόγω των παρενεργειών της - την ποιότητα
ζωής των ανθρώπων που νόσησαν αλλά έγιναν καλά.
Επίσης η αναβάθμιση αυτή θα δώσει την δυνατότητα στους
ειδικευόμενους γιατρούς να εκπαιδευτούν στις νέες τεχνολογίες ,που
αυτή την στιγμή δεν γίνεται αφήνοντας ένα μεγάλο ερωτηματικό για
το μέλλον της Ακτινοθεραπείας στην Ελλάδα.

Τέλος, θεωρούμε ότι θα ήταν παράληψή μας να μην ευχαριστήσουμε
τον κο Πάνο Βαζαίο και τον κο Χρήστο Καθάριο για την εξαιρετική
τους προσπάθεια, καθώς από την πρώτη στιγμή κατανόησαν, αλλά
ακόμη σημαντικότερο ένοιωσαν, πόσο πολύτιμη είναι για χιλιάδες
ασθενείς η υλοποίηση αυτής της δωρεάς.
Και πάλι εκ μέρους των χιλιάδων καρκινοπαθών που θα είναι
αποδέκτες της ύψιστης αυτής προσφοράς σας, ένα τεράστιο
ευχαριστώ.
Πάντα στην διάθεσή σας.
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