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«Το Hadassah Medical Center Cyprus θα είναι το πιο προηγμένο νοσοκομείο της Ανατολικής Ευρώπης»
Ωστόσο τώρα, λόγω της πολυπλοκότητας (πολιτικής αστάθειας) που
υπάρχει στη Μέση Ανατολή, γνωρίζετε ότι είναι δύσκολο να έρχονται, για
παράδειγμα, ασθενείς από το Κουβέιτ
ή από τη Σαουδική Αραβία στο Ισραήλ. Από την άλλη, έχουμε το όμορφο
νησί της Κύπρου που απέχει περίπου
35 λεπτά από το Ισραήλ. Με την Κύπρο,
διατηρούμε εδώ και πολλά χρόνια μια
εξαιρετική σχέση και ισχυρή συμμαχία.
Είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και συνειδητοποιούμε πως η Κύπρος, ανεξάρτητα από την επέκταση
που θέλουμε να κάνουμε από ιατρικής
πλευράς, είναι ένας τέλειος, ειρηνικός
προορισμός για εμάς, καθώς συνδέει όλα τα αεροδρόμια προς τη Νότια
Ευρώπη, τη Νοτιοανατολική και την
Ανατολική Ευρώπη. Είναι μια επιτακτική ανάγκη, καθώς πρόκειται για έναν
προορισμό με τέσσερα εκατομμύρια
τουρίστες. Ως εκ τούτου, η Κύπρος
αποτελεί για εμάς μια καταπληκτική
ευκαιρία.

Ένα από τα πιο προηγμένα νοσοκομείο της Ανατολικής Ευρώπης πρόκειται να δημιουργήσει στην Κύπρο
το νοσοκομείο Hadassah του Ισραήλ,
επενδύοντας στον ιατρικό τουρισμό
και την τηλεϊατρική. Τους σχεδιασμούς
της Hadassah στην Κύπρο, αλλά και
όλα όσα θα προσφέρει το νέο υπερσύγχρονο ιατρικό κέντρο αναλύει σε
αποκλειστική συνέντευξη στο Health
ο Shlomo Momi Nahum, σύμβουλος
επιχειρήσεων και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ιατρικού Κέντρου
H.C. Management of Medical Center
Plc (Hadassah Cyprus).
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Πόσο σημαντικό είναι το άνοιγμα του
Ιατρικού Κέντρου Hadassah στην Κύπρο, για την Κύπρο, την Ευρώπη και
τη Μέση Ανατολή αντίστοιχα;
Κοιτάξτε, από τη μια έχουμε το Ισραήλ, μια χώρα της Μέσης Ανατολής περιτριγυρισμένη από διάφορες άλλες
χώρες, η οποία μπορεί να έχει πολλά
ανοιχτά ζητήματα, είναι όμως μια ευημερούσα χώρα με προοπτικές. Διαθέτει
τεράστιες ιατρικές εγκαταστάσεις και
πολύ έμπειρους και εξειδικευμένους
ιατρούς. Το Ισραήλ βρίσκεται σε μια
ανταγωνιστική περιοχή που παρέχει
ιατρικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο.

Πως δημιουργήθηκε η ανάγκη για
επέκταση του νοσοκομείου Hadassah
στην Κύπρο;
Σήμερα, το Hadassah προσφέρει μεγάλο
ιατρικό τουρισμό στο Ισραήλ, αλλά λόγω
της ιδιάζουσας κατάστασης που υπάρχει, παρατηρούνται αρκετές δυσκολίες.
Επιπρόσθετα, με το ξέσπασμα της πανδημίας και μέσα από έρευνά που κάναμε
διαπιστώσαμε πως αντί να εστιάσουμε
όλη την προσοχή και τους πόρους μας για
να προσελκύσουμε ιατρικό τουρισμό στο
Ισραήλ, μπορούσαμε να μοιράσουμε τους
πόρους και την εμπειρία μας με επέκταση
στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι, σκεφτήκαμε το ενδεχόμενο να επεκταθούμε στη
Κύπρο και να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό και μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο στο
νησί που να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες.
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Σήμερα, στην Κύπρο πέραν του δημόσιου
τομέα, η προσφορά ιατρικών υπηρεσιών
επιτυγχάνεται κυρίως και μέσω μικρών
ιδιωτικών κλινικών που κάνουν εξαιρετική δουλειά με ψηλό ιατρικό επίπεδο και
έχουν καλό εισόδημα. Δεν έχουν όμως
την τεχνολογία, την εμπειρία, το βάθος
και τη λειτουργική ικανότητα να χειρίζονται μεγάλα περιστατικά και σοβαρές και
σπάνιες ασθένειες.
Τι θα συμπεριλαμβάνει το ιατρικό κέντρο
της Hadassah στην Κύπρο και τι υπηρεσίες θα προσφέρει;
Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο ιατρικό
συγκρότημα, 60.000τ.μ., που θα δημιουργηθεί στην περιοχή της Λακατάμιας, κοντά στον Πεδιαίο ποταμό. Θα είναι ένα
ιδιωτικό νοσοκομείο, το κάθε τμήμα του
οποίου θα στεγάζεται στο δικό του κτήριο, και θα παρέχει πλήρη κάλυψη από
εξειδικευμένους ιατρούς από την Κύπρο
και το Ισραήλ, αλλά και από άλλες χώρες
του κόσμου. Ξέρετε υπάρχουν εξαιρετικοί κύπριου γιατροί σε διάφορες χώρες του κόσμου που μας έχουν δηλώσει
την πρόθεσή τους να επαναπατριστούν
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στην Κύπρο εάν θα έχουν την ευκαιρία να
εργοδοτηθούν για ένα Ιατρικό κολοσσό
όπως το Hadassah. Αυτό είναι το όραμα
του Hadassah για την Κύπρο. Είναι μια
στρατηγική συνεργασία, το Hadassah
Medical Cyprus. Πρόκειται για ένα έργο
που κτίζεται από το μηδέν και επομένως
μας δίνεται η ευκαιρία να φτιάξουμε ένα
ολοκληρωμένο νοσοκομείο με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό. Το ιατρικό
κέντρο Hadassah στην Κύπρο θα είναι
το πιο προηγμένο νοσοκομείο στην Ευρώπη, καθώς στρεφόμαστε και προς την
τηλεϊατρική, την εξ αποστάσεως ιατρική,
μέσω της οποίας ο ιατρός θα μπορεί να
βλέπει τον ασθενή από μια μεγάλη οθόνη,
πέραν από την άμεση επαφή και εξυπηρέτηση του ασθενή. Σημαντικό επίσης
είναι το γεγονός ότι στο συγκρότημα που
θα αναπτυχθεί στην περιοχή θα συμπεριλαμβάνονται και οικιστικές ζώνες και θα
προσφέρονται διαμερίσματα προς πώληση. Την ίδια ώρα, το Hadassah Medical
Cyprus θα στηρίζεται και διευθύνεται από
το πρότυπο νοσοκομείο του Hadassah
στο Ισραήλ, το οποίο λειτουργεί με μια
τεράστια οργάνωση. Στο Hadassah εργά-

ζονται πέραν των 9,000 εξειδικευμένων
λειτουργών υγείας και υπάρχουν διαθέσιμα πάνω από 1.000 κρεβάτια. Στο πλαίσιο
αυτό, θα δημιουργηθεί αερογέφυρα μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Στην ουσία, διαθέτουμε εφεδρικές εγκαταστάσεις του
Hadassah στο Ισραήλ. Για παράδειγμα, αν
παραστεί ανάγκη θα μπορούμε να μεταφέρουμε ειδικό παθολογικό δείγμα στο
εργαστήριο του Hadassah στο Ισραήλ.
Πιστεύετε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή
για να λειτουργήσει ένα τέτοιο ιατρικό
κέντρο στην Κύπρο, λαμβάνοντας υπόψη την πανδημία του κορωνοϊού;
“An opportunity arises, when critical
elements are aligned in a way that
increases the possibility for an optimum
outcome.” - Albert Einstein.
Θεωρώ πως αυτή είναι η πιο κατάλληλη
στιγμή. Στην Κύπρο υπάρχουν αρκετά
καλές ιδιωτικές ιατρικές εγκαταστάσεις
και η κυβέρνηση που πραγματικά θέλει
να επενδύσει στη βελτίωση της δημόσιας
υγείας, ενώ τα δημόσια νοσοκομεία, παρά
τις ξεπερασμένες μεθόδους που χρησιμοποιούν, κάνουν ότι καλύτερο μπορούν.
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Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο έργο που
ετοιμάζεται δεν μπορεί με τίποτα να συγκριθεί με οτιδήποτε άλλο λειτουργεί στην
παρούσα φάση στην Κύπρο. Δεν υπάρχει
κάτι αντίστοιχο, αφού πρόκειται για ένα
νοσοκομείο έκτασης 60.000 τ.μ.. που θα
προσφέρει 360ο ιατρική φροντίδα. Η αρχική ιδέα όπως αναφέραμε και πριν ήταν
να φτιάξουμε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο όχι
για τους Κύπριους αλλά για τους τουρίστες που θα έρθουν και θα πληρώνουν τις
υπηρεσίες που θα τους παρέχονται. Όταν
όμως, ήρθαμε σε επαφή με το υπουργείο
Υγείας στη Κύπρο, συνειδητοποιήσαμε
ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία,
έτσι ώστε οι υπηρεσίες του Hadassah να
μπορούν να εξυπηρετούν και τους κατοίκους της Κύπρου. Πρόκειται για μια
μεγάλη επιχείρηση στην οποία θα εργοδοτείται ένας μεγάλος αριθμός ατόμων,
νοσηλευτικό, ιατρικό και διοικητικό προσωπικό. Θα φτιάξουμε ένα νοσοκομείο
το οποίο χρειάζεται η Κύπρος, αλλά υπό
την προϋπόθεση ότι θα το διαχειρίζεται
κατ’ αρχήν το Hadassah Medical Center
για τα επόμενα είκοσι χρόνια. Το Hadassah
Israel θα έχει την ευθύνη να διορίζει τον
διευθύνων σύμβουλο, τους ιατρικούς διευθυντές και όλες τις βασικές θέσεις του
νοσοκομείου στην Κύπρο. Κι αυτό, γιατί
θέλουμε να διατηρήσουμε και να διασφαλίσουμε την καλή ποιότητα της υπηρεσίας
που θα προσφέρεται.
Γίνονται σκέψεις για ένταξη του ιατρικού
κέντρου στο Γενικό Σχέδιο Υγείας της
Κύπρου;
Θα θέλαμε, να συνεχίσουμε το διάλογο με
το υπουργείο Υγείας, και να εξετάσουμε το
ενδεχόμενο να ενταχθούμε στο ΓεΣΥ, αλλά
σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ της τοπικής και της διεθνούς
αγοράς. Έτσι, σε αντίθεση με το αρχικό
μας σχέδιο για ένα ιδιωτικό ιατρικό κέντρο
που θα μεταφέρει ιατρικό τουρισμό, τώρα
η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε
είναι να δημιουργήσουμε μια ισορροπία
ανάμεσα στο ΓεΣΥ και τους ασθενείς που
θα προέρχονται από το εξωτερικό.
Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες
υλοποίησης του έργου;
Βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο
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των διαδικασιών. Παρά τις δυσκολίες που
είχαμε να αντιμετωπίσουμε λόγω της πανδημίας καταφέραμε να προχωρήσουμε
στους σχεδιασμούς μας, κάτι που απαιτούσε χρόνο. Το πρώτο μέρος των διαδικασιών έχει ολοκληρωθεί. Ετοιμάσαμε
το Ιατρικό πρόγραμμα (Medical plan) με
όλα όσα θα πρέπει να προσφέρει το νοσοκομείο, και εργαστήκαμε με έμπειρους
αρχιτέκτονες και άλλους εξειδικευμένους
συμβούλους, οι οποίοι ειδικεύονται στο
σχεδιασμό νοσοκομείων και ιατρικών κέντρων σε όλο τον κόσμο. Οι αρχιτέκτονες,
πήραν όλες τις αρχικές σκέψεις και απαιτή-

σεις από το Hadassah και τα μετέτρεψαν
σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Αρα
ολοκληρώσαμε την επαφή μας με όλες
τις αρμόδιες υπηρεσίες, είμαστε έτοιμοι
να υποβάλουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες την αίτηση για πολεοδομική άδεια
στον αρμόδιο τμήμα για να λάβουμε τις
σχετικές άδειες για ανέγερση του νοσοκομείου και αμέσως μετά, ξεκινάμε την
ανέγερση αυτού του υπέροχου έργου που
θα ωφελέσει τόσο την Κύπρο και τους
πολίτες της, όσο και τους στόχους της
κυβέρνησης για ανάπτυξη του Ιατρικού
Τουρισμού (Medical Tourism).
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