Ne zna se datum preseljenja u Polikliniku

Mirka Batur, Lada Šokota i Adriana Bedalov

Godine 1973. u zadarskoj je bolnici otvoren Onkološki dispanzer. O tom je
čitatelje na svojim stranicama izvijestio i Narodni list. Danas je to Odjel za
radioterapiju, onkologiju i nuklearnu medicinu.
Naime, 26. srpnja prije 42 godine Onkološki dispanzer u Zadru otvorio je pokojni
akademik Ivo Padovan - predsjednik i utemeljitelj Hrvatske lige protiv raka, domaćin u
Zadru mu je bio tadašnji predsjednik Lige protiv raka Zadar Ivo Beneti.
U tu čast, ovog tjedna je na tom istom odjelu organizirana simbolična donacija
medicinske opreme koju je organizirala Liga protiv raka Zadar. Financijska sredstva su
prikupljena na humanitarnoj izložbi radova Zvonimira Mihanovića održanoj u rujnu
prošle godine u Gradskoj loži.

Konferenciji za medije nazočili su mr. sc. Lada Šokota, dopredsjednica Lige protiv raka
Zadar, liječnica Vesna Telesmanić Dobrić, specijalist onkolog te članica Predsjedništva
Lige protiv raka Zadar, galeristica Mirka Batur, također članica Predsjedništva Lige
protiv raka Zadar te mr. sc. Adriana Bedalov, sanacijska ravnateljica OB Zadar.
“Kad smo organizirali akciju očekivali smo da ćemo nove krevete smjestiti u novu
Polikliniku gdje bi se trebao nalaziti Odjel onkologije, nažalost to se nije dogodilo. Dio
kreveta stoga smo postavili ovdje na stari odjel, a dio je uskladišten i čeka kraj radova.” pojasnila je Šokota te pozvala nadležne da se riješi pitanje Poliklinike koja je nužna za
kvalitetno liječenje. Upozorila je kako će nabavljeni kreveti, koji su sad najnoviji doseg
tehnologije, zastarjeti, a neće se koristiti.
A da je novi prostor neodgodiva potreba potvrdila je i voditeljica Odjela dr. Telesmanić
Dobrić:
“U svojim počecima Odjel je prvenstveno bio usmjeren samo na dijagnostiku, dok se
danas poglavito bavimo terapijom i liječenjem. Trenutno na raspolaganju imamo 9
kreveta jer nemamo prostora za više, a iz godine u godinu raste broj oboljelih od raka.
Kod žena po učestalosti ide rak dojke, debelog crijeva pa pluća, a kod muškaraca - pluća,
debelog crijeva i prostate.” Nova sanacijska ravnateljica pohvalila je entuzijazam članova
Lige te je poručila kako bi svijet bio puno bolji kad bi bilo više takvih ljudi.
Batur, koja je cijelu izložbu i koordinirala, nabrojala je kako je od prikupljenih sredstava
kupljeno osam specijalnih bolničkih kreveta, pet fotelja za hemodijalizu, 16 noćnih
ormarića, osam antidekubitalnih madraca - ukupne vrijednosti preko 238 tisuća kuna.
Riječi hvale za požrtvovno osoblje Onkološkog odjela imao je i Žarko Blagojević, koji već
četiri mjeseca svaka tri tjedna tu dolazi na kemoterapiju. I dok je više nego zadovoljan
stručnošću i humanošću osoblja te novom opremom, jedina zamjerka mu je prostor koji
nije adekvatan.

OBEĆANJE POMOĆNIKA MINISTRA
Nova sanacijska upraviteljica bolnice rekla je pak kako se datum preseljenja u
Polikliniku ne zna.
“Predstavnici ministarstva su nam dali zeleno svijetlo da idemo u analitiku situacije s
Poliklinikom. Da se razmotrimo i pokušamo premostiti sve prepreke.” - odgovorila je
Bedalov na upite o preseljenju.
Ovog tjedna u Zadru je boravio i ministar zdravlja Siniša Varga, koji je obećao kako
zadarski Odjel transfuziologije ostaje subregionalni centar.
Njegov pak pomoćnik, Dragan Korolija-Marinić je najavio kako je preseljenje Odsjeka za
fizikalnu terapiju i Odjela onkologiju vrlo blizu te se može očekivati kroz nekoliko
tjedana.
Link:
http://www.narodni-list.hr/posts/128235001

