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CENTRUM ONKOLOGICZNE
26 czerwca w Dworze Artusa
prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz, marsza³ek województwa pomorskiego Jan Zarêbski
oraz rektor Akademii Medycznej w Gdañsku Wies³aw Makarewicz podpisali list intencyjny
w sprawie wspierania budowy
Pomorskiego Centrum Onkologicznego w Gdañsku.
Ogólnokrajowe statystyki wskazuj¹, ¿e województwo pomorskie nale¿y do tych regionów w kraju, w których odnotowuje siê najwiêksz¹ liczbê zachorowañ na nowotwory. W
skali ca³ego kraju choroby te s¹ drug¹, po chorobach uk³adu kr¹¿enia,
przyczyn¹ zgonów Polaków. Sukcesy lekarzy w leczeniu tych schorzeñ
s¹ w Polsce wci¹¿ niewystarczaj¹ce i
to nie ze wzglêdu na brak umiejêtnoci, lecz wy³¹cznie z powodu zbyt
póno rozpoczêtego leczenia lub zbyt
pónego rozpoznania. Podczas uroczystoci podpisania listu intencyjnego kierownik Kliniki Chorób Nowotworowych Akademii Medycznej w
Gdañsku profesor Jacek Jassem przyzna³, ¿e nowoczesna medycyna jest

w stanie wyleczyæ nawet po³owê
wszystkich zachorowañ na nowotwory, podczas gdy w Polsce, na skutek
utrudnionego dostêpu do specjalistycznego leczenia, umieraj¹ cztery
osoby na piêæ sporód tych, które zachoruj¹. Sytuacjê tak¹ poprawiæ mo¿e
jedynie rozwój diagnostyki oraz kompleksowej terapii onkologicznej. W
opinii ekspertów utworzenie Pomorskiego Centrum Onkologii, dysponuj¹cego centralnym specjalistycznym
szpitalem oraz powi¹zanymi z nim
jednostkami terenowymi dzia³aj¹cymi na bazie dotychczasowych klinik
i oddzia³ów onkologicznych, by³oby
istotnym krokiem w realizacji programu przeciwdzia³ania zachorowaniom na raka w województwie pomorskim. W tym celu, wed³ug opinii sygnatariuszy listu intencyjnego,
konieczne jest powo³anie organizacji prowadz¹cej ca³oæ spraw
zwi¹zanych z utworzeniem Pomorskiego
Centrum Onkologii, a

tak¿e opracowaniem programu dzia³ania orodka oraz okreleniem róde³ finansowania projektu z
uwzglêdnieniem niezbêdnych inwestycji budowlanych i zakupów specjalistycznej aparatury. Podpisani
pod deklaracj¹ zamierzaj¹ przedstawiæ spo³eczeñstwu programowe rozwi¹zanie do koñca 2001 roku. Inicjatywa wybudowania w Gdañsku
takiego centrum powinna spotkaæ siê
z zainteresowaniem i wsparciem lokalnego biznesu, gdy¿ ogólny koszt
inwestycji wraz ze specjalistyczn¹
aparatur¹ mo¿e wynieæ oko³o 500
mln z³.

NERSES BEDROS XIX W GDAÑSKU
Nerses Bedros XIX, Patriarcha Katolickich Ormian 19 czerwca przebywa³ w Gdañsku. Wizyta patriarchy zwi¹zany by³a
z 1700 rocznic¹ chrztu Armenii.

Zwierzchnik kocio³a katolickiego
armeñskiego przyby³ do naszego mia-

sta na zaproszenie arcybiskupa metropolity gdañskiego Tadeusza Goc³owskiego i wspólnoty katolickich
Ormian.
W Gdañsku ¿ywa jest obecnoæ
Ormian, którzy tworz¹ Ko³o Ormian
Polskich. To do nich przede wszystkim przyby³ Nerses Bedros XIX. Patriarcha spotka³ siê z prezydentem
Gdañska Paw³em Adamowiczem i
arcybiskupem Tadeuszem Goc³owskim. W spotkaniu uczestniczyli re-

prezentanci Ko³a Ormian Polskich w
Gdañsku Wojciech Zachariasiewicz i
Irma Antkowiak -D¹browska. Podczas swej wizyty w Gdañsku goæ z
Armenii odprawi³ mszê wiêt¹ w
kociele w. Piotra i Paw³a.
Patriarcha Nerses odwiedza Polskê
po raz pierwszy i oprócz Gdañska
zawita³ tak¿e do Krakowa, Wadowic
i Warszawy. Wspólnota kocio³a ormiañskiego liczy na ca³ym wiecie
ok. æwieræ miliona wiernych.

