
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  (Δ.  ΜΑΡΚΟΣ):   Καλημέρα  σας.  Καλώς  ήρθατε

λοιπόν  στο  2ο  Συνέδριο  Τουρισμού  στην  Ελλάδα,  εδώ  στην

πανέμορφη  Κω.  Τουρισμός  Υγείας  και  Ανάπτυξη.  Γιατί  αν  θέλουμε

να  έρθει  η  πολυπόθητη  ανάπτυξη,  πρέπει  να  επενδύσουμε

οπωσδήποτε και στον τουρισμό υγείας. 

Όπως  όλοι  γνωρίζουμε,  το  λένε  πια  παντού,  σε  όλο  τον

κόσμο,  ζούμε  στην  ομορφότερη  χώρα,  και  έχουμε  κατά  γενική

ομολογία  πολύ  καλούς  γιατρούς  και  υπηρεσίες,  εξειδικευμένες

υπηρεσίες,  και  αυτός  ο  συνδυασμός  μας  υποχρεώνει  να

αναπτύξουμε  περαιτέρω,  να  αξιοποιήσουμε  αυτά  τα  πλεονεκτήματά

μας δυναμικά. 

Ο Ιατρικός Τουρισμός στη χώρα μας έχει  μεγάλες δυνατότητες

ανάπτυξης,  οι  οποίες  όμως  μένουν  σε  ένα  βαθμό  ανεκμετάλλευτες.

Μπορούμε  να  πιάσουμε  το  στόχο  για  έσοδα  της  τάξης  των  2

δισεκατομμυρίων από τον Ιατρικό Τουρισμό τα επόμενα χρόνια; 

Να  φανταστείτε,  και  το  έχετε  διαβάσει,  το  έχετε  ακούσει,  το

γνωρίζουν  καλύτερα  οι  παριστάμενοι  που  θα  μιλήσουν  σε  λίγο,  το

Υπουργείο  Υγείας  της γειτονικής  Τουρκίας εκτίμησε ότι  τα  συνολικά

έσοδά  τους  από  τον  Ιατρικό  Τουρισμό   έως  το  2023  μπορεί  να

φτάσουν  τα  20  δισεκατομμύρια,  από  τα  περίπου  5  δις  που  είναι

σήμερα. 

Άρα  η  πίτα  είναι  μεγάλη  και  ανοιχτή  για  όλους,  πόσο  μάλλον

για  τους  καλύτερους,  και  τους  ομορφότερους,  που  πιστεύω  ότι

είμαστε  εμείς.  Έχουμε  δηλαδή  αυτά  τα  πλεονεκτήματα  που  λέγαμε

πριν. 

Η  συμμετοχή,  στο  ερώτημα  που  έθεσα  αν  μπορούμε  να

πιάσουμε  το  στόχο,  που  είναι  και  οικονομικός,  η  συμμετοχή  όλων

όσοι  βρίσκονται  εδώ σήμερα,  αποδεικνύει  και  θα το αποδείξουν και

με τα λεγόμενά τους, ότι και θέλουμε και μπορούμε. 
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Πριν  απευθύνει  το  καλωσόρισμα  ο  κύριος  Πατούλης  και  οι

υπόλοιποι  αξιότιμοι  προσκεκλημένοι  μας,  θα  ήθελα  να  δούμε  ένα

βίντεο  λίγων  λεπτών,  δεν  θα  σας  κουράσει,  το  αντίθετο,  είναι  πολύ

ωραίο, για τον Ιατρικό Τουρισμό.

Παρακαλώ. 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Νομίζω  ότι  επιβεβαιώθηκα  όταν  έλεγα  ότι  είμαστε

οι  καλύτεροι  και  οι  ομορφότεροι,  και  ίσως  και  εμείς  να  μην  έχουμε

συνειδητοποιήσει πόσο δυνατό είναι το προϊόν μας. 

Θα ήθελα να απευθύνει  ένα καλωσόρισμα σε όλους όσοι είστε

εδώ,  ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΕ,  Πρόεδρος  του  International  Health

Tourism Center,  Πρόεδρος  της  ΕΛΙΤΟΥΡ,  Πρόεδρος  Global Greek

Doctors Institute, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών φυσικά,

Δήμαρχος Αμαρουσίου, κύριος Γιώργος Πατούλης.

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Σεβασμιότατε  Μητροπολίτη  Κώου  και  Νισύρου,

κύριε  Ναθαναήλ,  κύριε  Δήμαρχε  που  φιλοξενείς  το  Συνέδριο,  και

στενό  συμπαραστάτη  της  προσπάθειάς  μας,  Γιώργο  Κυρίτση,

αξιότιμε  Περιφερειάρχη  και  φίλε,  του  Νοτίου  Αιγαίου,  Γιώργο

Χατζημάρκο,  Αντιπρόεδρε  της  Βουλής,  αγαπητέ  συνάδελφε,  κύριε

Κρεμαστινέ,  Βουλευτά  Δωδεκανήσου  και  υπεύθυνο  Τομέα  Υγείας

Τουρισμού  της  ΝΕΑΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,  κύριε  Μάνο  Κόνσολα,  κύριε

Ταξίαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες, κυρίες και κύριοι. 

Καλώς  ήρθατε  στην  Ελλάδα.  Καλώς  ήρθατε  στην  κοινή

επιστημονική  μας  πατρίδα,  τη  γενέτειρα  του  Ιπποκράτη,  την  Κω.

Είμαστε  εδώ  για  να  υλοποιήσουμε  μαζί  ένα  όραμα.  Να  γίνει  η

Ελλάδα,  ως  αρχαία  Μέκκα  της  Ιατρικής,  τόπος  υγείας.  Να  είναι  η

σύγχρονη  νησίδα  ταξιδιωτικής  υγείας,  να  ανοίξει  και  πάλι  το

παράθυρο  της  ιατρικής  γνώσης  στον  κόσμο  και  να  ενταχθεί  στον

παγκόσμιο χάρτη τουρισμού υγείας. 
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Αυτό θα το  πετύχουμε με  τη συνένωση των δυνάμεων,  με  την

ανταλλαγή  γνώσεων  και  εμπειριών,  και  κυρίως  με  την  προσήλωσή

μας  στο  λειτούργημα  που  όλοι  διακονούμε.  Ένα  λειτούργημα  που

έρχεται  να  συμπληρώσει  μια  νέα  τάση  του  διεθνούς  τουρισμού  και

έχει  να  κάνει  με  την  ιατρικό,  τον  θερμαλισμό,  την  ευεξία,  την

αποκατάσταση,  και  όλα  τα  επιμέρους  στοιχεία  που  συνιστούν  τον

Τουρισμό Υγείας. 

Αναγνωρίζοντας  την  αξία  του  τομέα,  αλλά  και  τη  δυναμική

που  έχει  αναπτυχθεί,  κινηθήκαμε  το  τελευταίο  διάστημα  με

ταχύτατους  ρυθμούς,  αναλαμβάνοντας  πρωτοβουλίες  και

υλοποιώντας δράσεις με στόχευση και προοπτική. 

Έτσι,  με  το  Συμβούλιο  Ελληνικού  Ιατρικού  Τουρισμού,

ΕΛΙΤΟΥΡ,  που  έχω  την  τιμή  να  προεδρεύω  μαζί  με  εκλεκτά

στελέχη,  που συγκεντρώνει  εταιρείες  από τους  κλάδους υγείας,  του

τουρισμού,  των  μεταφορών,  των  πιστοποιήσεων,  των  συμβούλων

επιχειρήσεων,  της  ασφάλισης,  της  διαφήμισης,  αναδείξαμε  την

πρώτη  επιτυχή  συλλογική  προσπάθεια  με  σκοπό την  εδραίωση της

Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού ιατρικού τουρισμού. 

Σε  συνεργασία  μάλιστα  με  το  International Medical  Travel

Journal,  η  ΕΛΙΤΟΥΡ  οργάνωσε  πριν  λίγες  μέρες  στην  Αθήνα  το

ετήσιο  Συνέδριο.  Μια  υψηλού  επιπέδου  διοργάνωση,  που

συγκέντρωσε  από  όλον  τον  κόσμο  ανώτερα  στελέχη  από  το  χώρο

του  ιατρικού  τουρισμού  και  των  επιχειρήσεων  υγειονομικής

περίθαλψης,  και  προφανώς  μοιραστήκαμε  τις  γνώσεις  και  την

εμπειρία,  με σκοπό την ανάπτυξη του κλάδου. 

Εκεί  τονίστηκε  από  την  πλευρά  της  δικής  μας  αναγκαιότητας

ύπαρξης  εθνικού  σχεδίου  δράσης  για  τη  συστηματική  προώθηση

της  Ελλάδος  στο  εξωτερικό  ως  προορισμού  για  ιατρικό  τουρισμού,

που  ήδη  έχουν  θέσει  σε  ισχύ  ο  Ιατρικός  Σύλλογος  της  Αθήνας,

αρκετοί  Ιατρικοί  Σύλλογοι  της  Ελλάδος  και  βλέπω  και  εκλεκτά

στελέχη,  και  της  Ρόδου,  αλλά και  της  Κω,  και  άλλων περιοχών,  και

η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. 
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Το  σχέδιο  περιλαμβάνει  διοργάνωση  διημερίδων,  συνεδρίων,

σε  μεγάλες  πόλεις,  με  παρουσίαση  της  ομογένειας,  που  στόχο

έχουν  την  ενημέρωση  αναφορικά  με  τις  προοπτικές  του  τουρισμού

υγείας  και  επαφές  με  σημαντικούς  παράγοντες  του  επιχειρηματικού

και πολιτικού κόσμου, με σκοπό την προσέλκυση επενδυτών. 

Στο πλαίσιο αυτό συμμετείχαμε σε συνέδρια και επιστημονικές

συναντήσεις  σχεδόν  σε  όλον  τον  κόσμο,  με  εξαιρετική  επιτυχία  και

μεγάλη ανταπόκριση. 

Παράλληλα,  δημιουργήσαμε  το  2017  το  Παγκόσμιο  Ινστιτούτο

Ελλήνων  Γιατρών,  για  τη  διευκόλυνση  της  δικτύωσης  των  Ελλήνων

γιατρών  από  όλο  τον  κόσμο,  δραστηριοποιώντας  παγκοσμίως  και

την αξιοποίηση αυτών προς όφελος της χώρας. 

Και αυτό γιατί  η Ελλάδα θα έπρεπε να προσπαθεί να κρατήσει

τα καλύτερα μυαλά της Ελλάδος και μέχρι να συμβεί αυτό πρέπει να

ενώσουμε τα καλύτερα μυαλά του κόσμου που είναι Έλληνες. 

Ιδρύσαμε  πέρσι  το  Διεθνές  Κέντρο  Τουρισμού  Υγείας,  το

οποίο φιλοδοξεί  να αποτελέσει το think tank που θα συμβάλλει  στην

ανάδειξη  κάθε  χώρας  μέλους  ως  αξιόπιστου  προορισμού  ιατρικού

τουρισμού,  καθώς  και  στην  υποστήριξη  των  παροχών  υπηρεσιών

υγείας προς αυτή την κατεύθυνση. 

Είμαστε  βέβαιοι  ότι  το  σημερινό  Συνέδριο  εδώ  στην  Κω,  στο

νησί  του  Ιπποκράτη,  στο  νησί  της  υγείας,  που  σίγουρα  υπήρξαν

πολλοί  σύγχρονοι  Έλληνες  που  συμβάλλανε  με  το  δικό  τους  τρόπο

για να  μπορέσει  να  έχει  την  εξωστρέφειά  του,  όπως ο συνάδελφος,

γιατρός  και  Βουλευτής,  το 1966,  ο  Σταμάτης  ο Μανούσης,  ο  οποίος

είχε ένα όραμα. Να φτιάξει  την προβλήτα,  το λιμάνι,  ώστε πλέον να

προσελκύονται,  αλλά  και  να  μπορούν  τα  καράβια  τόσο  απλά  να

έρχονται στην Κω και όχι να βρίσκονται έξω από την Κω. 

Και  θέλω  να  πω  ότι  αξίζει  τον  κόπο,  όπως  πριν  λίγες  μέρες

στο  Πολεμικό  Μουσείο  μιλήσαμε  για  έναν  άλλο  γιατρό,  τον

εξαιρετικό  γιατρό  Σκεύο,  ο  οποίος  έδωσε  δύναμη  ψυχής  και
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ανέπτυξε  την  Ιπποκράτεια  Θεώρηση και  την πατρίδα του,  που είναι

η Κω, μέσα από την οραματικότητα που είχε. 

Θέλουμε  λοιπόν με  το  σημερινό  Συνέδριο  να  συμβάλλουμε  με

τη   δική  μας  παρουσία,  με  τις  δικές  σας  τοποθετήσεις,  με  τις  δικές

σας  γνώσεις  και  τις  εμπειρίες  σας,  και  κυρίως  με  τη  βούληση όλων

μας  να  συνδράμουμε  και  να  υποστηρίξουμε  και  να  κάνουμε

αποφασιστικά  βήματα  προς  ένα  κοινό  στόχο.  Την  ανάπτυξη  του

τουρισμού υγείας,  που υπηρετεί  το  υπέρτατο  αγαθό του ανθρώπου,

στο οποίο όλοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο έχουμε στρατευτεί

σίγουρα σε αυτή την αίθουσα. 

Θέλω  λοιπόν  να  σας  ευχαριστήσω  για  τη  σημερινή  σας

παρουσία,  από  όποιο  σημείο  του  κόσμου  και  αν  έχετε  βρεθεί,  και

προφανώς  να  σας  καλωσορίσω για  αυτή  τη  δική  σας  παρουσία  και

να  πω  ότι  όλοι  στο  πέρας  αυτού  του  Συνεδρίου  θα  νιώσουμε  ότι

κάτι  καλύτερο έχει  ξεκινήσει για το μέλλον. 

Σας ευχαριστώ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πατούλη.

Και  να  καλέσω  στο  βήμα  τον  Σεβασμιότατο  Μητροπολίτη

Κώου  και  Νισύρου,  τον  κύριο  Ναθαναήλ.  Να  απευθύνετε  έναν

χαιρετισμό. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΚΩΟΥ  ΚΑΙ  ΝΙΣΥΡΟΥ  κ.  ΝΑΘΑΝΑΗΛ:   Μεταφέρω

σε  όλους   τις  ευχές  και  τις  ευλογίες  της  Αυτού  Θειοτάτης

Παναγιότητας  του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.κ.  Βαρθολομαίου

και  την  αγάπη  του  και  τη  φροντίδα  του  για  την  περιοχή  μας,  που

είναι  περιοχή  που  ανήκει  στο  Οικουμενικό  Πατριαρχείο  από πάντα,

από τότε  που  Απόστολος  Παύλος  θεμελίωσε  τον  χριστιανισμό  στην

περιοχή μας. 

Είναι  μια  περιοχή  δεμένη  με  τις  παραδόσεις  της,  δεν

αποστάτησε  ποτέ  και  δεν άλλαξε  ποτέ  κατεύθυνση  στην πίστη,  που

σημαίνει  πως δεν άλλαξε ποτέ κατεύθυνση στη ζωή. 

Θα σας πει  αναλυτικά  τα  προβλήματα ο  κύριος  Δήμαρχος της

Κω, ο Γιώργος ο Κυρίτσης, για το τι συμβαίνει  στην Κω. 
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Εγώ θέλω να  σας υποδεχτώ όλους.  Σας  υποδεχόμαστε,  κύριε

Περιφερειάρχα,  στο  νησί  μας.  Υποδεχόμαστε  τους  εκλεκτούς

προσκεκλημένους,  τον  κύριο  Δήμαρχο  Αμαρουσίου,  με  όλες  τις

ιδιότητες  που  έχει,   τους  Βουλευτές  μας,  τους  γιατρούς  μας,  τους

αξιωματούχους που βρίσκονται  εδώ, προσπαθώντας να δώσουν ένα

καλύτερο  αύριο  και  στον  τομέα  της  ιατρικής  επιστήμης,  αλλά  και

στον τομέα του τουρισμού. 

Θέλω να  πω πως επειδή  η  ζωή του  ανθρώπου έχει  συνέχεια,

και  όταν  μιλούμε  για  το  νησί  του  Ιπποκράτη  θα  πρέπει  να

σεβόμαστε  τους  ανθρώπους  που  έζησαν  εδώ,  και  να  σεβόμαστε

κυρίως τη δημιουργία του Θεού. 

Αν  μπορούσαμε  να  βγούμε  από αυτή  την  αίθουσα  και  να  μου

ανέθετε  κάποιος  τη   δυνατότητα  να  σας  ξεναγήσω,  δεν  θα  σας

πήγαινα  στο  Ασκληπιείο,  που  αναστήλωσαν  οι  Ιταλοί  κατακτητές

ύστερα  από  υπόδειξη  του  Ιακώβου  Ζαράφτη,  και  το  οποίο  τα

πάνδεινα  υποφέρει  μέχρι  σήμερα  και  βρίσκεται  σε  μια  κατάσταση

ίσα-ίσα  να  το  επισκέπτεται  κανείς.  Στο  σύγχρονο  δηλαδή

νοσοκομείο  του  τότε.  Δεν  θα  σας  πήγαινα  στο  πρώτο  Ασκληπιείο

της  Κω,  που  βρίσκεται  στην  Κέφαλο  και  είναι  πολύ  δύσκολο  στον

καθένα  να  βρει  πού  ακριβώς  ήταν,  γιατί  από  εκεί  καταγόταν  η

οικογένεια του Ιπποκράτη. 

Θα  σας  πήγαινα  στις  ιαματικές  πηγές  που  χρησιμοποιούσε  ο

Ιπποκράτης  για  να  θεραπεύσει,  και  που  αργότερα  ακόμα  και  οι

μοναχοί της Κω και οι κληρικοί, χρησιμοποίησαν για τον ίδιο σκοπό.

Για  να  δείτε  πως  καμία  από  τις  πηγές  του  Ιπποκράτη  δεν  είναι

επισκέψιμη, καμία από τις πηγές του Ιπποκράτη δεν βρίσκεται  κάτω

από ανθρώπινες συνθήκες,  καμία από τις πηγές του Ιπποκράτη δεν

είναι  σε  δυνατότητα  να  παράσχει  τις  υπηρεσίες  της  στην  υγεία  του

τόπου. 

Για  αυτό  σας  παρακαλώ  όταν  μιλούμε  για  τουρισμό,  όταν

μιλούμε  για  ανάπτυξη,  δεν  μπορούμε  αυτά  να  τα  αποσυνδέουμε  με

το  παρελθόν,  με  την  ιστορία,  και  τη  δυνατότητα  της  παρουσίας  του
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ανθρώπου  σε  ένα  πολιτισμένο  τόπο,  αν  θέλουμε  αυτός  ο  τόπος  να

είναι  πολιτισμένος,  να  δίνει  στοιχεία  ιστορικά,  να  συνεχίζει  την

ιστορία,  και  να  μην  είναι  ένα  κατασκεύασμα  τουριστικό  το  οποίο

μπορεί να ανέβει  και να κατέβει.  

Πρέπει  δηλαδή  να  εστιάσουμε  στην  ουσία  του  πράγματος  και

του  προβλήματος,  και  ελπίζω ότι  για  αυτό  είσαστε  σήμερα εδώ,  για

να  βγουν  αποτελέσματα  ουσιαστικής  επεμβάσεως  πάνω  στα

προβλήματα  που  υπάρχουν  στον  τόπο  μας,  για  να  μπορεί  να

υπάρχει  ένα μέλλον,  το οποίο θα είναι  συνδεδεμένο με το παρελθόν

και το οποίο θα κάνει  ένα ευχάριστο παρόν. 

Καλή δύναμη σας εύχομαι. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Θα  ήθελα  να  παρακαλέσω  τον  κύριο  Δήμαρχο  της

Κω, τον κύριο Γιώργο Κυρίτση, να απευθύνει έναν χαιρετισμό.

Γ.  ΚΥΡΙΤΣΗΣ:   Σεβασμιότατε  Μητροπολίτη  Κώου  και  Νισύρου,  κ.κ.

Ναθαναήλ,  αγαπητέ  κύριε  Περιφερειάρχα,  σας  ξανά  καλωσορίζω

στην  Κω,  άλλωστε  είστε  τακτικός  στο  νησί,  κύριε  Πρόεδρε,  κύριε

Αντιπρόεδρε  της  Βουλής  των  Ελλήνων,  κύριε  Βουλευτά,  Στρατηγέ,

αγαπητέ  Γιώργο  Πατούλη,  Πρόεδρε  της  Ένωσης  Δήμων  και

Κοινοτήτων  Ελλάδος,  της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  Ελλάδος,  φίλε

της  Κω,  δεν  χρειάζεται  να  πω  ότι  είσαι  και  προσωπικός  φίλος,

μπορεί  να  είναι  και  παρεξηγήσιμο  τις  μέρες  μας  να  το  πω,  κυρίες

και  κύριοι,  σύνεδροι,  επισκέπτες,  συνάδελφοι  στον  Α’  και  στον  Β’

Βαθμό  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  που  βρίσκεστε  σήμερα  εδώ,  η  Κως

της  εξωστρέφειας,  η  Κως του  πολιτισμού,  η  Κως του  τουρισμού,  το

νησί  του  Ιπποκράτη,  σας  καλωσορίζει  στο  2 ο  Διεθνές  Συνέδριο  για

τον Τουρισμό Υγείας. 

Η  Κεντρική  Ένωση  Δήμων  Ελλάδας  και  ο  Δήμος  της  Κω

ενώνουν  τις  δυνάμεις  τους  στη  διοργάνωση  αυτού  του  Συνεδρίου,

στέλνοντας  ταυτόχρονα  ένα  ηχηρό  και  ισχυρό  μήνυμα  ελπίδας  και

προοπτικής με καθαρό αυτοδιοικητικό πρόσημο. 

Η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  αποδεικνύει  ότι  μπορεί  να

αναλαμβάνει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. 
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Θέλω  για  άλλη  μια  φορά  να  ευχαριστήσω  τον  Πρόεδρο  της

ΚΕΔΕ,  τον  κύριο  Πατούλη,  που  αποδέχτηκε  την  πρόταση  να

διοργανωθεί το Συνέδριο στην Κω, την πατρίδα του Ιπποκράτη. 

Η  κίνηση  αυτή  δεν  είναι  ούτε  συμβολική,  αλλά  ούτε

σημειολογική.  Είναι  μια  ουσιαστική  κίνηση.  Γιατί  μας  δίνεται  η

δυνατότητα  να  αναπτύξουμε  το  σχέδιό  μας,  που  εντάσσει  την  Κω

στους  προορισμούς  του  τουρισμού  υγείας.  Και  βεβαίως  τα

προβλήματα,  όπως  προανέφερε  ο  Σεβασμιότατος  Μητροπολίτης

Κώου  –  Νισύρου,  είναι  πολλά,  χαρακτηριστικά  αναφέρθηκε  σε

ορισμένα  που  δεν  μας  τιμούν,  όμως  σήμερα  οφείλουμε  να

αναπτύξουμε το σχέδιο για την Κω του μέλλοντος. 

Κυρίες  και  κύριοι,  στο  Αναπτυξιακό  Σχέδιο  Κως  2023,  ο

τουρισμός  υγείας  είναι  ένας  από  τους  κορυφαίους  άξονες

προτεραιότητας,  μια  νέα  μεγάλη  ιδέα  για  την  Κω.  Σηματοδοτεί  την

Κω του μέλλοντός μας.  Την Κω που διαφοροποιεί  το τουριστικό της

προϊόν, που προσδίδει σε αυτό νέα στοιχεία. 

Είμαστε  υποχρεωμένοι  να  αλλάζουμε  για  να  παραμένουμε

ελκυστικοί  και  ανταγωνιστικοί  ως  τουριστικός  προορισμός.  Γιατί

όποιος δεν αλλάζει,  υποχωρεί. Τον αφήνει πίσω η πραγματικότητα.

Στα  επόμενα  χρόνια  το  ποσοστό  των  ανθρώπων  άνω  των  60

στις  ανεπτυγμένες  χώρες  θα  ανέλθει  από  το  ένα  πέμπτο  που  είναι

σήμερα,  στο  ένα  τρίτο.  Αυτό  σημαίνει  ότι  ο  τουρισμός  υγείας,  ο

ιαματικός  τουρισμός,  ο  τουρισμός  ευεξίας,  αποκτούν  προβάδισμα

και μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. 

Η  Κως  αποφασίζει  να  δημιουργήσει  αυτές  τις  προϋποθέσεις

για  την  ανάπτυξη  του  τουρισμού  υγείας,  με  ένα  ολοκληρωμένο

σχέδιο, με αρχή, μέση και τέλος. 

Αυτό το σχέδιο θα παρουσιάσουμε σήμερα, αφού όπως είπα η

ανάπτυξη  του  τουρισμού  υγείας  εντάσσεται  στο  στρατηγικό

σχεδιασμό για την Κω του 2023.
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Το  σχέδιό  μας  διαμορφώνει  τις  προϋποθέσεις  για  να

διεκδικήσει  το  νησί  μας  και  την  ένταξή  του  στον  χάρτη  των

προορισμών του τουρισμού υγείας. 

Στηρίζεται  σε  πέντε  ενότητες,  ενότητες  στόχους,  που

αποτελούν  κρίκους  μιας  ενιαίας  αλυσίδας  που

αλληλοσυμπληρώνονται. 

Ο  πρώτος  στόχος  αναφέρεται  στην  Ιπποκρατική  κληρονομιά,

στην  Ιπποκρατική  κληρονομιά  και  παράδοση,  το  κυρίαρχο  δομικό

στοιχείο του brand name που θέλουμε να κτίσουμε για το νησί μας. 

Έχουν  προχωρήσει  ήδη  συνεργασίας  του  Δήμου  της  Κω  με

Ιατρικές  Σχολές  και  Πανεπιστήμια  του  εξωτερικού,  όπως  για

παράδειγμα  στην  Ισπανία,  το  Δίκτυο  Sun,  που  περιλαμβάνει

Πανεπιστήμια  και  Ιατρικές  Σχολές,  αλλά  και  νοσοκομεία,  από  την

Άπω  Ανατολή  μέχρι  την  Ευρώπη.  Και  οι  συνεργασίες  αυτές  θα

επεκταθούν το επόμενο διάστημα. 

Πρόσφατα  ο  Δήμος  της  Κω  υπέγραψε  συμφωνία  με  τη  Λαϊκή

Δημοκρατία  της  Κίνας,  για  την  τουριστική  προβολή  του  νησιού  στη

μεγάλη  ασιατική  χώρα.  Ακολουθεί  μια  ακόμα  συμφωνία  με

Πανεπιστήμια  και  Ιατρικές  Σχολές  της  Κίνας,  που  περιλαμβάνει

επισκέψεις Κινέζων φοιτητών στην Κω για τον όρκο του Ιπποκράτη,

αλλά και για τη διοργάνωση συνεδρίων υγείας. 

Σχεδιάζουμε  για  το  2019,  σε  συνεργασία  με  το  Διεθνές

Ιπποκράτειο  Ίδρυμα  Κω,  μια  μεγάλης  εμβέλειας  διοργάνωση

αναβίωσης  του  Ιπποκρατικού  Όρκου,  η  οποία  φιλοδοξούμε  να  γίνει

θεσμός. 

Παράλληλα,  ξεκίνησε  η  προσπάθεια  ένταξης  του  Ασκληπιείου

και  του  Ιπποκρατικού  Όρκου  στα  Μνημεία  Παγκόσμιας  Πολιτιστικής

Κληρονομιάς  της  UNESCO,  και  στην  προσπάθεια  αυτή  επικεφαλής

βρίσκεται και συντονίζει  ο πρώην Υπουργός, ο κύριος Παυλίδης. 

Το  πρώτο  βήμα  για  να  γίνει  η  Κως  τουριστικός  προορισμός

υγείας,  είναι  να  ξανά  πιάσει  το  νήμα  της  σχέσης  της  με  την

Ιπποκρατική ιδέα. Να κτίσει  γύρω από αυτήν ένα ισχυρό brand. 
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Ο  δεύτερος  στόχος  είναι  η  διαμόρφωση  ενός  προγράμματος

προώθησης  και  προβολής  της  Κω  σε  αγορές  στόχους,  ως

προορισμού  τουρισμού  υγείας.  Ένα  πρόγραμμα  που  θα υλοποιηθεί

από  κοινού  με  τους  επιχειρηματίες  του  τουρισμού.  Στόχος  να

κερδίσουμε  ένα  μεγάλο  μερίδιο  της  αγοράς  στον  τουρισμό  υγείας

και  να  ανταγωνιστούμε  περιοχές  της  Τουρκίας  και  της  Κροατίας,

που αυτή τη στιγμή έχουν προβάδισμα και κυριαρχούν σε αυτόν τον

τομέα. 

Πώς  θα  το  πετύχουμε  όμως;  Με  την  προσέλκυση  συνεδρίων

υγείας, μέσα από τις δράσεις τουριστικής προβολής και προώθησης

της Κω με συνεργασία Δήμου και επιχειρηματιών, όμως που εδώ θα

πρέπει  να  αναθεωρηθεί  η  Οδηγία  του  ΕΟΦ  που  απαγορεύει  να

γίνονται  συνέδρια  σε  τουριστικούς  προορισμούς  κατά  τη  διάρκεια

του  καλοκαιριού.  Ήταν  μια  ακατανόητη  απόφαση  που  ελήφθη  τότε

και  παρά  την  προσπάθεια  που  κάναμε  και  παρά  τον  διορισμό  μας

στην Επιτροπή την ανάλογη του ΕΟΦ, ουδέποτε συνεδρίασε βέβαια

αυτή  η  Επιτροπή,  διορισμός  που  έγινε  με  την  παρέμβαση  της

ΚΕΔΕ,  μέχρι  τώρα  δεν  έχει  συνεδριάσει,  τουλάχιστον  δεν  έχουμε

κληθεί ποτέ. 

Αποτέλεσμα αυτής της απόφασης δεν  ήταν μόνο να στείλει  τα

συνέδρια  σε  άλλους  ανταγωνιστικούς  εντός  χώρας  προορισμούς,

που  αυτό  δεν  θα  μας  πείραζε  και  τόσο  πολύ.  Το  ουσιαστικότερο

είναι  ότι  έχει  καταφέρει  να  στείλει  αυτά  τα  συνέδρια  σε  άλλες

ανταγωνίστριες  χώρες  και  να  δημιουργεί  πρόβλημα  στους

υπόλοιπους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας. 

Θα  το  πετύχουμε  επίσης  με  την  προβολή  της  Κω  ως

προορισμού  για  τον  τουρισμό  υγείας  και  ευεξίας  σε  συνεργασία  με

τις  επιχειρήσεις  που  αναπτύσσουν  ή  θα  δημιουργήσουν  ανάλογες

υποδομές και υπηρεσίες. 

Ο τρίτος  στόχος  είναι  η  αξιοποίηση των ιαματικών πηγών της

Κω  στην  περιοχή  Θερμά,  γιατί  η  Κως  στο  τουριστικό  της  προϊόν

πρέπει να εντάξει  και τον ιαματικό τουρισμό. 
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Αναφέρθηκε πριν από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, ότι

οι  ιαματικές  πηγές  του  Ιπποκράτη  πραγματικά  όχι  απλά  δεν  είναι

επισκέψιμες,  έχουν  εξαφανιστεί  και  κανείς  μα  κανείς  δεν

ενδιαφέρεται για αυτό.

Με  συλλογική  προσπάθεια  λοιπόν  το  προηγούμενο  διάστημα

καταφέραμε  να  αναγνωρίσουμε  επίσημα  και  να  πιστοποιήσουμε  τις

ιαματικές πηγές της Κω  στα Θερμά. 

Στο  συγκεκριμένο  χώρο  όμως,  ο  Δήμος  της  Κω  έχει  μια

ελάχιστη  ακίνητη  περιουσία  και  όλη  η  υπόλοιπη  πλέον  έχει

μεταφερθεί  στο  Υπερταμείο.  Αντιλαμβάνεστε  ότι  για  μια  αξιοπρεπή

επένδυση ή οποιαδήποτε  κίνηση πρέπει  να  γίνει  εκεί,  θα πρέπει  να

υπάρξει  συνδυασμός  και  συνεργασία  τόσο  του  Δημόσιου,  του

Δημοτικού  εν  τοιαύτη  περιπτώσει  στην  περίπτωσή μας  τομέα,  αλλά

και του ιδιωτικού τομέα. 

Ήδη  οι  δύο  Αντιδήμαρχοι  του  Δήμου  της  Κω,  ο  επί  της

Ανάπτυξης  και  επί  των  Οικονομικών,  και  η  επί  των  Οικονομικών,

συντονίζουν  τις  διαδικασίες  για  την  εκπόνηση  οικονομοτεχνικής

μελέτης  και  αναπτυξιακού  σχεδίου  με  άξονα  την  αξιοποίηση  και

ανάδειξη  των  ιαματικών  πηγών της  Κω,  προκειμένου  να  υποβληθεί

στο Υπουργείου Τουρισμού και να υπάρξουν σχετικές εγκρίσεις. 

Θέλουμε εκεί να δημιουργηθεί μια μεγάλης κλίμακας επένδυση

για  την  αξιοποίηση  των  ιαματικών  πηγών,  με  τη  δημιουργία  νέων

υποδομών  που  θα αποτελέσουν  πόλο  έλξης  και  θα  ενταχθούν  στο

συνολικό τουριστικό προϊόν της Κω. 

Ο τέταρτος στόχος συνδέεται  με τη μετατροπή της Κω σε νησί

πρότυπο για  άτομα με αναπηρία  και  κινητικές  δυσκολίες.  Η Κως σε

αυτό  τον  τομέα  θέλει  να  κάνει  τη  διαφορά.  Να  γίνει  παγκόσμιο

σημείο  αναφοράς.  Ένα  νησί  φιλικό  για  άτομα  με  αναπηρία.  Ήδη

έχουμε  αναπτύξει  ένα  ευρύτατο  δίκτυο  πεζοδρομίων,  πεζοδρόμων,

ποδηλατοδρόμων,  στους  οποίους  μπορούν  να  κινούνται  άτομα  με

ειδικές  ανάγκες,  αλλά  τώρα  πλέον  σχεδιάζουμε  το  ολοκληρωμένο

πρόγραμμα έργων και παρεμβάσεων με αρχή το ’19 για τη βελτίωση
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της  προσβασιμότητας  σε  όλους  τους  δημόσιους  χώρους,  σε  όλα  τα

οικιστικά  σύνολα  του  νησιού.  Και  κάθε  χρόνο  θα  γίνονται  τέτοια

έργα  προσεγγίζοντας  ένα  ιδεατό  επίπεδο  και  διευκολύνοντας  την

προσβασιμότητα. 

Σε  αυτή  την  προσπάθεια  βέβαια,  θα  χρειαστούν  και  μικρές

παρεμβάσεις  από  κάθε  επιχείρηση  και  κάθε  επαγγελματία,  ώστε

κάθε  επιχείρηση  να  διασφαλίζει  την  προσβασιμότητα  και  να  είναι

ένας νέο φιλόξενος χώρος για άτομα με αναπηρία. 

Ο  πέμπτος  και  τελευταίος  στόχος  έχει  να  κάνει  με  τη

δημιουργία  γραφείου  μιας  στάσης  στο  Δήμο  της  Κω,  το  οποίο  θα

παρέχει  υποστηρικτικές  δράσεις  και  υπηρεσίες  σε  επιχειρήσεις  που

θέλουν  να  επενδύσουν  σε  υπηρεσίες  και  υποδομές  στον  τουρισμό

υγείας. 

Σήμερα  από  εδώ  κάνουμε  έκκληση  στον  Πρόεδρο  της  ΚΕΔΕ

να δημιουργήσουμε από κοινού ένα ηλεκτρονικό κόμβο ενημέρωσης

στο  δίκτυο  της  ΚΕΔΕ,  το  οποίο  θα  εξυπηρετεί  το  σύνολο  των  ΟΤΑ

του  Α’  Βαθμού.  Βέβαια  για  να  λειτουργήσει  αυτό  το  γραφείο  μιας

στάσης,  θα πρέπει  η  Πολιτεία  να  δημιουργήσει  και  θεσμικό  πλαίσιο

προκειμένου  να  αναπτυχθεί  αυτός  ο  τομέας  του  τουρισμού.  Ήδη

έχει  κατατεθεί,  από  ότι  μαθαίνω,  για  διαβούλευση  αντίστοιχο

νομοσχέδιο. 

Ο Δήμος της Κω θα κινηθεί  με  μεγάλες ταχύτητες  και  βεβαίως

θα συμμετέχει  και στη διαδικασία διαμόρφωσης της νομοθεσίας. 

Προϋποθέτει  λοιπόν  η  προσπάθειά  μας  αυτή,  τη  δυνατότητα,

αλλά  και  την  υποδομή  από  το  Δήμο,  για  να  μπορέσει  να  βοηθήσει

σε  ζητήματα  που  έχει  τη  δυνατότητα  να  βοηθήσει,  αδειοδοτήσεις  ή

πολεοδομικά ζητήματα, τους επιχειρηματίες.

Για  εμάς  είναι  ενδιαφέρον,  είναι  δεδομένο  ότι  θα  υπάρξει

ενδιαφέρον για τη δημιουργία ιδιωτών κέντρων παροχής υπηρεσιών

υγείας,  αλλά  και  από  ξενοδοχεία  και  παρόχους  υπηρεσιών

φιλοξενίας και μεταφοράς. 
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Κυρίες  και  κύριοι,  κυρίαρχο  ρόλο  και  καθοριστικό  στην

προσπάθεια  αυτή  διαδραματίζει  η  Πολιτεία.  Αυτή  όπως  προείπα,

οφείλει  να διαμορφώσει  το πλαίσιο για την ανάπτυξη του τουρισμού

υγείας. Αυτό ζητάμε από την εκάστοτε κυβέρνηση. 

Ένα  νησί  όμως  που  αποτελεί  τουριστικό  προορισμό  και

στοχεύει  στην  ανάπτυξη  του  τουρισμού  υγείας,  πρέπει  να  έχει  και

δομές  δημόσιας  υγείας  που θα μπορούν να  υποστηρίξουν αυτή  την

ιδέα.  Και  εδώ  μπαίνει  το  μεγάλο  ερώτημα  και  ο  προβληματισμός,

όχι  μόνο  για  την  Κω,  γενικά  για  τη  νησιωτική  Ελλάδα.  Έχουμε

ανάλογες  δημόσιες  δομές  υγείας  για  να  υποστηρίξουν  αυτή  την

προσπάθεια; 

Σήμερα λοιπόν στην Κω,  παρά τις  φιλότιμες  προσπάθειες  του

συνόλου  του  στελεχιακού  δυναμικού  του  νοσοκομείου,  γιατρών,

νοσηλευτικού  προσωπικού,  διοικητικού  προσωπικού,  το

υποστελεχωμένο  ακόμα νοσοκομείο  μας  δεν  μπορεί  να  υποστηρίξει

τέτοιο εγχείρημα. 

Είναι  υποχρέωση  λοιπόν  της  Πολιτείας,  πέραν  της  παροχής

υγείας  στους  πολίτες  μόνιμους  κατοίκους,  να  στηρίξει  και  να

αναπτύξει  αυτές  τις  δομές  προκειμένου  να  υποστηρίξουν  τον

τουρισμό υγείας.

Και βεβαίως η Πολιτεία οφείλει  να διαμορφώσει το πλαίσιο για

την  παροχή  υπηρεσιών  υγείας  στα  ξενοδοχεία,  την  πιστοποίηση

των παρόχων υπηρεσιών  υγείας  και  τη  δημιουργία  ενός  ελκυστικού

φορολογικού πλαισίου για επενδύσεις στο συγκριμένο τομέα. 

Πρέπει  επίσης να ξεφύγει από αγκυλώσεις και να συνεργαστεί

με  την  Αυτοδιοίκηση.  Γιατί  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  να  αντιληφθεί

το  εκάστοτε  αθηνοκεντρικό  κράτος  ή  το  εκάστοτε

υπερσυγκεντρωτικό  ελληνικό  κράτος,  ότι  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση

είναι  αυτή  που  βιώνει  καθημερινά  το  πρόβλημα,  η  Τοπική

Αυτοδιοίκηση   είναι  αυτή  που  καθημερινά  και  σύμφωνα  με  το

Σύνταγμα  οφείλει  να  σχεδιάζει  και  να  δημιουργεί  προοπτικές

ανάπτυξης  στον  τόπο  της,  και  βεβαίως  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση
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πρέπει  να  είναι  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  και  όχι  ετεροδιοίκηση  ή

στραγγαλισμένη διοίκηση, όπως είναι  μέχρι  τώρα ή προσπαθούν να

την κάνουν ακόμα σε χειρότερο… να τη φέρουν ακόμα σε χειρότερο

επίπεδο. 

Κλείνοντας,  μέσα  από  τη  διοργάνωση  αυτού  του  Συνεδρίου

θέλω  να  στείλω  ένα  ηχηρό  μήνυμα.  Η  Κως  ανοίγεται  στο  αύριο.

Θέτει  ως  στόχο  την  ένταξη  του  τουρισμού  υγείας  στην  ταυτότητα

του  νησιού  ως  τουριστικού  προορισμού.  Στέλνει  το  μήνυμα  πως

είναι  εδώ  παρούσα  στις  διεργασίες,   πως  είναι  συμμέτοχος   στην

προσπάθεια  που  καταβάλλει  η  Κεντρική  Ένωση  Δήμων  και  οι

επιστημονικοί  φορείς  προκειμένου  να  αναπτυχθεί,  και  οι

επιχειρηματίες,  ο  τουρισμός  υγείας,  και  είμαστε  εδώ  προκειμένου

να  καταθέσουμε  τις  απόψεις  μας,   και  οι  φορείς  της  Κω,  και  οι

γιατροί  της  Κω,  και  γενικά  οι  επιχειρηματίες  της  Κω,  προκειμένου

να βάλουμε ένα ακόμα μικρό λιθαράκι σε όλη αυτή την προσπάθεια.

Ελπίζω  η  διοργάνωση  αυτή  στο  τέλος  της  να  συνοδευτεί  με

καλές  ειδήσεις  για  την  Κω  και  για  τις  προοπτικές  ανάπτυξης  του

τουρισμού υγείας. 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

Πριν  αποχωρήσω από το  βήμα όμως θα μου επιτρέψετε,   δεν

είναι  ένδειξη  κολακείας,  αγαπητέ  Πρόεδρε,  αυτό,  ούτε  κάτι

παραπάνω από αυτό  το  οποίο οφείλω να  κάνω σε έναν άνθρωπο ο

οποίος  αγαπά  την  Κω  και  την  έχει  υποστηρίξει  και  σε  περιόδους

δύσκολες για την Κω. 

Για  να  υπενθυμίσω  στους  παρόντες  που  είναι  Κώοι  ή  σε

όσους δεν είναι  Κώοι και έζησαν από μακριά τα γεγονότα του ’15 με

τη  μεγάλη  πίεση  που  υπέστη  η  Κως  με  το  μεταναστευτικό,  τη

βοήθεια την οποία παρείχε η Κεντρική Ένωση Δήμων και  ο Γιώργος

ο Πατούλης προσωπικά στο Δήμο της Κω και  στον Δήμαρχο της Κω

προσωπικά. 

Όπως επίσης και τη συμμετοχή του συνόλου των συναδέλφων

της  Αυτοδιοίκησης  και  βεβαίως  του  Προέδρου  της  ΚΕΔΕ,  στο
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δεύτερο  μεγάλο  πρόβλημα  που  αντιμετώπισε  η  Κως  το  καλοκαίρι

του ’17 με το σεισμό. 

Για  όλα  αυτά  πιστεύω,  αγαπητέ  Γιώργο,  ότι  το  ελάχιστο,  μια

πλακέτα  από  το  Δήμο  της  Κω,  όχι  ιδιαίτερα  πομπώδης  και

μεγαλειώδης, είναι  το λιγότερο.

Όμως  θα  πρέπει  να  μην  ξεχνάμε  και  την  άλλη  ιδιότητά  του.

Τώρα  έχει  τόσες  πολλές  ιδιότητες  στην  εισαγωγική…  στο

εισαγωγικό  του  βιογραφικού  του,  που  δεν  μπορούμε  να  τις

απαριθμήσουμε όλες. Δεν μπορούμε να τις θυμόμαστε και όλες. Την

ιατρική  ιδιότητα  εν  τοιαύτη  περιπτώσει,  και  δεν  μπορεί  να  φύγει

από την  Κω χωρίς  να  έχει  στη βιβλιοθήκη του και  στο  αρχείο  του ή

στο  γραφείο  του,  την  προτομή  του  πατέρα  της  Ιατρικής,  του

Ιπποκράτη. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ευχαριστώ πολύ. 

Θα  μου  επιτρέψετε  επ’  αφορμής  αυτής  της  τιμητικής  και

πλακέτας,  αλλά  και  πάρα  πολύ  σημαντικού  συμβολικού  δώρου,  να

πω αγαπητέ  Γιώργο  Κυρίτση,  είσαι  ένας  άξιος  αυτοδιοικητικός,  και

οφείλω να πω ότι  αντιμετώπισες δύσκολες ώρες, αλλά έδειξες πόσο

παλικάρι  είσαι  όταν  μιλάνε  για  την  Κω,  για  τους  κατοίκους  της  Κω,

και  για αυτό ακριβώς θεωρώ ότι  αποτελείς  έναν γερό κρίκο σε αυτή

την αλυσίδα της προσπάθειας ανάπτυξης της χώρας μας

Σε ευχαριστώ πολύ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Παρακαλώ  πολύ  τον  κύριο  Δημήτρη  Κρεμαστινό,

Αντιπρόεδρο  Βουλής,  Βουλευτή  Δωδεκανήσου  Δημοκρατικής

Συμπαράταξης, να απευθύνει τον δικό του χαιρετισμό.

Δ.  ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ:   Με  τη  σειρά  μου  και  εγώ  θα  ευχαριστήσω  τον

Πρόεδρο  του  Ιατρικού  Συλλόγου  και  Πρόεδρο  της  ΚΕΔΕ,  τον  κύριο

Πατούλη, για τη σημερινή πρόσκληση, και τον Δήμαρχο της Κω, τον

κύριο  Κυρίτση,  που  συνδιοργανώνουν  αυτή  την  εκδήλωση.  Μια

εκδήλωση  που  πρέπει  να  είναι  εκδήλωση  προβληματισμού  και  όχι

μια εκδήλωση μέσα στο πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων. 
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Επίσης  πρέπει  να  σας  φέρω  τους  χαιρετισμούς  της  κυρίας

Γεννηματά,  που προσεκλήθη αλλά δεν  μπορούσε να  έρθει  εδώ,  της

Προέδρου  του  ΠΑΣΟΚ  και  του  Κινήματος  Αλλαγής,  και  με

παρακάλεσε να σας μεταφέρω τον χαιρετισμό της. 

Εκείνο  όμως  που  πρέπει  να  πούμε,  είναι  ότι  πρέπει  να

αναγνωρίσουμε  τις  αδυναμίες  μας  για  να  οικοδομήσουμε  το  αύριο.

Και  ο  Σεβασμιότατος  επεσήμανε  αδυναμίες  που  έρχονται  από  το

παρελθόν,  που  είναι  ιστορικές  αδυναμίες,  και  αδυναμίες  οι  οποίες

βεβαίως  πρέπει  σεβόμενοι  το  παρελθόν,  να  ετοιμάσουμε  το  παρόν

και το μέλλον. Πρέπει να αντιμετωπιστούν. 

Δυστυχώς  όμως  η  Υπουργός  Πολιτισμού  δεν  είναι  σήμερα

εδώ,  Σεβασμιότατε,  για  να  τα  ακούσει  αυτά.  Θα  μεταφερθούν

βέβαια αυτά στην ίδια από εμάς και στη Βουλή ασφαλώς. Αλλά καλό

είναι  να τα ξέρουμε όλοι. 

Προβληματίστηκα αν θα πρέπει  να πω ορισμένα πράγματα  με

τη σκέψη αν θα βοηθήσω με αυτά που θα πω ή ενδεχομένως να μη

βοηθήσω, να κάνω κακό.  Όμως θα τα πω γιατί  πιστεύω ότι  μόνο με

αυτό  το  τρόπο  θα  γίνει  το  καλό.  Και  θέλετε  να  σας  πω  και  κάτι

άλλο; Είναι γραμμένα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οπότε δεν

είναι  αποκάλυψη δική μου αυτά που θα πω. 

Και  τα  πρωτοσέλιδα  ξέρετε  τι  λένε;  Λένε  ότι…  προχθές

πρωτοσέλιδο,  στη  Ρόδο  οι  ξεναγοί  δεν  ανεβαίνουν  στην  Ακρόπολη

της  Λίνδου  ή  απειλούν  να  μην  ανέβουν,  διότι  λιποθυμούν  ή  σπάνε

τα  πόδια  τους  οι  τουρίστες  και  δεν  υπάρχει  ένα  ασθενοφόρο  να

τους  μεταφέρει.  Τα  γράφουν  οι  ίδιοι.  Ο  γιατρός  ο  οποίος  είναι  ο

μοναδικός που είναι στη Λίνδο, πηγαίνει  στο Νοσοκομείο της Ρόδου

και  κάνει  εφημερίες  και  κατά  συνέπεια  δεν  υπάρχει  ούτε   γιατρός.

Και  έχει  2,5  εκατομμύρια  τουρίστες  η  Λίνδος,  κύριε  Περιφερειάρχα.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. 

Δεύτερη  πραγματικότητα.  Το  είπε  και  ο  Δήμαρχος,  θα  το

επαναλάβω και εγώ. Το Νοσοκομείο της Κω αυτή τη στιγμή δεν έχει

καρδιολόγο,  δεν  έχει  Καρδιολογικό  Τμήμα,  που  σημαίνει  ότι  όλοι
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εμείς,  αλλά  κυρίως  και  οι  τουρίστες,  γιατί  εκεί  εκτιθέμεθα,

εκτιθέμεθα  διεθνώς,  αν  συμβεί  ένα  τέτοιο  περιστατικό  δεν  μπορεί

να αντιμετωπιστεί.  

Πώς λοιπόν θα κάνουμε όλα τα μεγαλεπήβολα σχέδια άμα δεν

κοιτάξουμε  με  ρεαλισμό  την  πραγματικότητα  και  να  θεραπεύσουμε

τις  πληγές,  και  οι  οποίες  μπορεί  να  θεραπευτούν  διότι  αυτά  που

λέω τώρα είναι αυτονόητα. Δεν είναι τίποτα φοβερά που χρειάζονται

πολλά  λεφτά  ή  οτιδήποτε  άλλο.  Χρειάζεται  όμως  αποφάσεις

ανθρώπων. 

Και  βεβαίως  εγώ  θα  προτείνω  και  στον  Πρόεδρο  της  ΚΕΔΕ,

και  στον  Δήμαρχο  της  Κω,  τον  κύριο  Κυρίτση,  ότι  να  κάνουν  μια

παράσταση  στο  Υπουργείο  Υγείας  και  στο  Υπουργείο  Πολιτισμού,

γιατί  δεν  είναι  εδώ  κανένας  σήμερα  να  τα  ακούσει  αυτά,  τα  οποία

εκθέτουν όχι  μόνο την  Κω ή τη Ρόδο,  εκθέτουν τη  χώρα,  γιατί  αυτή

είναι  η πραγματικότητα. 

Τώρα,  και  αυτό  απαιτεί  και  ο  κάθε  τουρίστας  όταν  έρχεται

εδώ,  να  είναι  ασφαλής.  Διαφορετικά,  αν  είναι  ανασφαλής,  γιατί  να

μείνει;  Γιατί  να έρθει;  

Άρα  λοιπόν αυτά  πρέπει  να  γίνουν  χθες,  όχι  σήμερα.  Και  δεν

είναι  δύσκολα. 

Όμως για  να  γίνουν  τα  μεγαλεπήβολα  σχέδια,  χρειάζονται  και

οι  διασυνδέσεις,  οι  μεγάλες  διασυνδέσεις.  Πριν  από μερικά  χρόνια,

δεν  ήταν  Δήμαρχος  ο  κύριος  Κυρίτσης,  για  να  μην  παρεξηγηθώ,

ήρθαν εδώ από τη  Ρόδο,  ζήτησαν να  έρθουν να  προσκυνήσουν τον

Ιπποκράτη, τον Ιπποκρατικό Όρκο, διάσημοι καθηγητές, μεταξύ των

οποίων  εννέα  Νομπελίστες.  Δεν  έπρεπε  ο  Δήμαρχος  τότε,  η

Δημοτική  Αρχή,  να  έχει  μια  επαφή  με  αυτούς  τους  ανθρώπους;

Αυτοί  ελέγχουν  σήμερα  τον  κόσμο,  τον  κόσμο,  τον  πλανήτη.  Καμία

συνέχεια. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται μόνο με λόγους δικούς μας που

εκφωνούνται  και  μας  δείχνει  η  τηλεόραση.  Αυτά  γίνονται  από

ανθρώπους που πρέπει  να δουλέψουν,  που έχουν ονοματεπώνυμα,

που  έχουν  γραφεία,  που  βρίσκονται  στην  Αμερική,  που  βρίσκονται

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2  ου   ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

ΚΩΣ   23&24   ΙΟΥΝΙΟΥ   2018 –   KOS INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE

17



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

στον  Καναδά,  που  βρίσκονται…  Αυτούς  πρέπει  να  φέρουμε  εδώ.

Δεν  μπορούμε  να  λέμε…  να  υμνούμε  τους  εαυτούς  μας,  τι  έκανε  ο

καθένας  μας.  Και  πρέπει  να  είμαστε  ειλικρινείς  με  τους  εαυτούς

μας.  Το  να  αναπτύξουμε  κέντρα  οφθαλμολογικής  φροντίδας,

οδοντιατρικής  φροντίδας,  εννοώ  τουριστικά,  για  τους  τουρίστες,

είναι  σωστό. Ή κέντρα ευγονικής, ή μονάδες τεχνητού νεφρού. Πολύ

σωστό. Αλλά να μην υπάρχει  η στοιχειώδης υποδομή, πώς θα γίνει;

Δεν γίνονται αυτά. 

Κατά  συνέπεια,  ο  προβληματισμός  μας  είναι  αυτός.  Η τεχνική

της  υλοποίησης.  Δηλαδή  μπορεί  εγώ σαν  γιατρός  να  λέω τι  πρέπει

να  γίνει,  αλλά  μπροστά  στον  άρρωστο  πρέπει  να  το  κάνω  μέσα  σε

τρία  λεπτά  αυτό που λέω.  Αν αυτό που λέω είναι  ένα βιβλίο  που το

διαβάζουν όλοι, αλλά εγώ μπροστά στον άρρωστο είμαι ανίκανος να

δράσω, τότε το βιβλίο μου δεν έχει  καμία αξία. 

Το  ίδιο  πράγμα  είναι  και  στην  πολιτική.  Οι  πολιτικοί,  με

όμικρον  γιώτα,  ή  με  ήτα,  όπως  θέλετε,  έχουν  αυτή  την  αδυναμία,

την  αδυναμία  της  υλοποίησης.  Και  όσοι  είναι  αυτοί  που  έχουν  τη

δυνατότητα να  υλοποιούν,  είναι  αυτοί  που μένουν και  στην ιστορία.

Οι  άλλοι  ξεχνιούνται,  τους  παίρνει  ο  χρόνος.  Είναι  μια  εκπομπή

τηλεοράσεως  που  σβήνει.  Αυτός  όμως  που  αφήνει  έργο,  το  έργο

του μένει  και  αποτελεί  παράδειγμα προς μίμηση για τους νεότερους

που ακολουθούν. 

Ένας  χαιρετισμός  βέβαια  δεν  μπορεί  να  έχει  μεγαλύτερο

χρόνο και για αυτό πρέπει να εγκαταλείψω το βήμα. Όμως εκείνο το

οποίο  πρέπει  να  πω  και  το  οποίο  θα  ήθελα  να  το  ακούσουν  οι

διοργανωτές  φίλοι,  είναι  ότι  από  αύριο  πρέπει  αυτά  τα  πράγματα

που θα λεχθούν εδώ, να αρχίσουν να υλοποιούνται  από ανθρώπους

οι  οποίοι  ο  καθένας  θα  έχει  να  κάνει  μια  δουλειά  και  να  λογοδοτεί

για  αυτή  τη  δουλειά  που  κάνει  κάθε  μήνα.  Τι  έκανε,  τι  δεν  έκανε

πάνω σε αυτό.  Για να έχει  κάποια στιγμή εκπλήρωση του οράματός

του.  Διαφορετικά  το  όραμα  δεν  γίνεται  ποτέ  πραγματικότητα,

παραμένει  ένα όραμα. 
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Με  τα  λόγια  αυτά  θα  ήθελα  και  πάλι  να  ευχαριστήσω  τους

οργανωτές  για  την  πρόσκλησή  τους,  τον  κύριο  Πατούλη,  τον  κύριο

Κυρίτση, και βεβαίως ευχαριστώ όλους εσάς που με ακούσατε.

Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Ευχαριστούμε τον κύριο Κρεμαστινό.

Και  θα  παρακαλέσω  να  απευθύνει  χαιρετισμό  ο  κύριος

Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου.

Γ.  ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ:   Σεβασμιότατε  Μητροπολίτη  Κώου  –  Νισύρου,

φιλοξενούντα  οικοδεσπότη  Δήμαρχε,  Γιώργο  Κυρίτση,  κύριε

Πρόεδρε  της  ΚΕΔΕ,  Δήμαρχε  Αμαρουσίου,  και  Δήμαρχο  για  πάντα

από ότι καταλαβαίνω Ηλία μου…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ:   Δήμαρχο  είπα  εγώ,  εγώ  είπα  Δήμαρχο.

Εντάξει;  Εσύ καταλαβαίνεις.  

Μάνο  Κόνσολα,  φίλε  Μάνο,  κύριε  Βουλευτά,  κύριε  Γενικέ

Γραμματέα  του  Υπουργείου  Τουρισμού,  κύριε  πρώην  Υπουργέ,

κύριε  Παυλίδη,  κύριε  Σφυρίου,  κύριε  πρώην  Υπουργέ,  κύριε

Έπαρχε,  κύριε  Ταξίαρχε,  κυρίες και  κύριοι  συνάδελφοι  του Α’  και  Β’

Βαθμού, φίλες και φίλοι. 

Να  ευχαριστήσω  καταρχήν  τον  φίλο  Γιώργο  για  την

πρωτοβουλία,  για  την  πρόσκληση,  για  την  επιλογή,  για  το  2 ο

Συνέδριο να είναι  στην Κω. Και να πω ότι  εξαιρετικά χρήσιμη πάντα

αυτή  η  συζήτηση,  πολύ  περισσότερο  όταν  η  συμμετοχή…  στη

συμμετοχή  έχει  τόσους  διακεκριμένους  ανθρώπους,  οι  οποίοι  ο

καθένας  με  μια  πολύ  μεγάλη  διαδρομή,  προσωπική  ιστορία  και

γνώση  πάνω  στο  αντικείμενο  το  οποίο  σήμερα  είναι  εδώ  στη

συζήτηση, έχει  να προσφέρει πάρα πολλά. 

Ο  συνδυασμός   στον  τίτλο  του  Τουρισμού  Υγείας  με  τον  όρο

Ανάπτυξη,  το ανοίγει  πάρα πολύ,  και  νομίζω ότι  από τα πολλά που

κακοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας πάρα πολύ, είναι

και αυτός ο όρος ανάπτυξη. Κακοποιήθηκε πάρα-πάρα πολύ. 
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Εγώ  θα  ξεκινήσω  από  την  Αυτοδιοίκηση,  γιατί  και  αυτό  που

γίνεται σήμερα εδώ είναι μια πρωτοβουλία της Αυτοδιοίκησης. 

Σε  αντίθεση  με  κάποιους  που  προσπαθούν  να  μας  γυρίσουν

σε ένα  κλίμα άλλης εποχής,  θα πω ότι  το  να  κάνουμε… εγώ δεν θα

κάνω  κριτική  σε  αυτούς  οι  οποίοι  παίρνουν  τις  δράσεις,  παίρνουν

την  πρωτοβουλία  και  αναπτύσσουν  δράσεις,  για  το  αν  τις  έκαναν

όσο  καλά  ονειρευόμασταν  ή  είχαμε  στο  μυαλό  μας,  γιατί  η

Αυτοδιοίκηση σε όλα τα επίπεδα, και σε αυτό το οποίο είναι  σήμερα

το  αντικείμενο  της  συζήτησης,  έχει  ξεπεράσει  τον  εαυτό  της  πάρα

πολύ.  Πάρα  πολύ  τον  έχει  ξεπεράσει  τον  εαυτό  της,  και  έχει  κάνει

σπουδαία  πράγματα,  έχει  κάνει  μεγάλα  πράγματα,  τα  οποία  δεν

όφειλε  να  τα  κάνει  εκ  των  αρμοδιοτήτων  της.  Τα  κάνει  γιατί  έχει

ανθρώπους  οι  οποίοι  έχουν  φαντασία,  έχουν  μεράκι,  έχουν  αγάπη,

έχουν ένα  αίσθημα ευθύνης,  και  πιέζουν τα  όρια  των αρμοδιοτήτων

τους και υπηρετούν τον τόπο τους με ένα ευρύ πνεύμα.

Η  Κως  είναι  ένα  εξαιρετικό  παράδειγμα  πώς  ένα  τεράστιο

κεφάλαιο,  κεφάλαιο  πολιτισμικό,  κεφάλαιο  πολιτιστικό,  κεφάλαιο

ιστορικό,  έμεινε  στο χρηματοκιβώτιο.  Εν τω μεταξύ  έχει  πετύχει  μια

εκρηκτική  ανάπτυξη,  σε  χρόνια  που  προηγήθηκαν.  Εκρηκτική

ανάπτυξη,  έκτισε  οικονομία,  από  τις  μεγαλύτερες  οικονομίες  στη

χώρα,  και  σε  σχέση με  το  μέγεθος,  και  σε  σχέση με τον πληθυσμό,

αλλά  επαναλαμβάνω,  έχοντας  κρατήσει  στο  χρηματοκιβώτιο  πάρα-

πάρα πολύ μεγάλες κληρονομιές και πάρα πολύ μεγάλο πλούτο. 

Ορθότατες  οι  παρατηρήσεις  του  Σεβασμιότατου  Μητροπολίτη,

για το πώς είναι η υποδομή. 

Ορθότατη  η  παρατήρηση  και  του  Δημάρχου,  για  το  ότι

θέλουμε  να  προσελκύσουμε  τουρισμό  υγείας,  αλλά  οι  δημόσιες

υποδομές  υγείας  σε  εμάς  εδώ  δεν  μας  τιμούν,  καθόλου  δεν  μας

τιμούν.  Όπως και  στα περισσότερα,  να μην πω σε όλα, τουλάχιστον

τα  νησιά  μας.  Γνωρίζω  τα  προβλήματα  της  ηπειρωτικής  Ελλάδας

στον  τουρισμό.  Δεν  έχουν  καμία  σχέση,  γιατί  τελευταία  τα

ισοπεδώνουμε  εύκολα  όλα.  Δεν  έχουν  καμία  σχέση  τα  προβλήματα
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που  έχει  η  ηπειρωτική  Ελλάδα  στον  τουρισμό  με  τα  προβλήματα

που έχουν τα νησιά. 

Για  να  παινέσω  και  εγώ  λίγο  το  δικό  μου  σπίτι,  τον

Φεβρουάριο  του  ’15  ήμασταν  η  πρώτη  στην  ιστορία  Περιφέρεια  η

οποία ξεκίνησε την  πρωτοβουλία για γιατρούς στα απομακρυσμένα

νησιά  και  ιατρεία  τα  οποία  ήταν  άδεια.  Ξεκινήσαμε,  νομίζαμε  ότι

τότε  με  40  γιατρούς  θα  καλύπταμε  τα  μικρονήσια  μας.  Φτάσαμε

τους  60,  σήμερα  είμαστε  στους  86  γιατρούς  που  στηρίζουμε.

Είμαστε  η  μοναδική  Περιφέρεια  στην  Ελλάδα,  η  οποία  με  ίδιους

πόρους  βάζει  συνέχεια  χρήματα  στο  σύστημα  υγείας.  Στηρίζουμε

όλο  το  πρόγραμμα  του  εξοπλισμού  του  ΕΚΑΒ.  Στηρίζουμε  όλο  το

πρόγραμμα.  Όταν  λέω,  εννοώ  όλο.  Και  το  κτιριακό  και  ότι

ασθενοφόρο  υπάρχει  στο  Αιγαίο  που  το  βλέπετε  να  είναι

καινούργιο,  είναι  πληρωμένο  από  πόρους  της   Περιφέρειας  Νοτίου

Αιγαίου.  Όλων  των  επιπέδων  πόρους,  όλων  των  χρηματοδοτικών

εργαλείων.  Ή ίδιους πόρους ή ΠΕΠ, αλλά είναι  Νότιο Αιγαίο.  Όλους

τους  εξοπλισμούς  τους  ιατρικούς,  όλων  των  ιατρείων  και  των

τεσσάρων  νοσοκομείων  που  έχει  η  Περιφέρεια.  Λοιπόν,  όλο  αυτό

είναι  Αυτοδιοίκηση. Όλο αυτό είναι Αυτοδιοίκηση. 

Τι  λείπει  σε αυτήν εδώ την εξίσωση; Λείπει  το περιβάλλον.  Το

περιβάλλον  το  οποίο  είναι  διοικητικό  και  οικονομικό.  Και

φορολογικό. Όταν λέω οικονομικό εννοώ φορολογικό. 

Επειδή  θα  ήθελα…  επειδή  είμαι  από  τους  πρακτικούς

ανθρώπους,  θέλω  και  σε  κάθε  συνάντηση  και  με  κάθε  ευκαιρία  να

κινούμαι  ρεαλιστικά,  και  θα  ήθελα  και  σήμερα  και  αύριο  από  τις

εργασίες  αυτές,  αγαπητέ  Πρόεδρε,  να  φύγει  ένα  πολύ  ξεκάθαρο

μήνυμα,  ότι  το  σημερινό  διοικητικό  και  φορολογικό  περιβάλλον  δεν

δίνει  περιθώρια  αισιοδοξίας.  Εγώ  θέλω  να  είμαι  καθαρός  σε  αυτό.

Έχουμε προσπάθειες ιδιωτικές, έχουμε ιδιωτικές προσπάθειες πάρα

πολύ καλές  στα νησιά.  Δεν θα πω παραδείγματα,  γιατί  αν ξεκινήσω

να  πω  τα  παραδείγματα,  θα  πρέπει  δυστυχώς  να  αναφέρω  και  τις

εκατοντάδες  δικογραφίες  που  ακολουθούν  τα  παραδείγματα  αυτά,
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από  τη  νομοθεσία  την  οποία  έχουμε.  Και  το  γεγονός  ότι  το  99%

αυτών  που  έχουν  επιχειρήσει,  αυτών  που  έχουν  επιχειρήσει,  δεν

είμαι  σίγουρος  ότι  αν  μπορούσαν  σήμερα  να  γυρίσουν  πίσω  το

χρόνο,  θα εμμένανε  σε αυτή  την  απόφαση.  Και  μεγάλες  επενδύσεις

στην υγεία, στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. 

Και  επειδή  έχουμε  αρμοδιότητα  ως  Περιφέρεια,  έχουμε

αρμοδιότητα  ως Περιφέρεια,  πρέπει  να  σας πω ότι  δεν μπορείτε  να

φανταστείτε πόσο αφιλόξενο, πόσο ακανθώδες είναι το περιβάλλον.

Εγώ  θέλω  να  είμαι  ρεαλιστής.  Πρέπει  να  αλλάξει  το  πλαίσιο

μέσα  στο  οποίο  δουλεύει  αυτή  η  χώρα  χθες,  γιατί  δεν  έχει  άλλο

χρόνο  να  χάνει  ευκαιρίες,  γιατί  δεν  έχει  την  πολυτέλεια  να  θυσιάζει

θέσεις  εργασίας,  γιατί  πρέπει  να  φύγει  πια  από αυτόν τον  λαϊκισμό

της  εύκολης  εξαγγελίας,  της  δωρεάν  διαδρομής,  αυτούς  τους

πολιτικούς  που  απευθύνονται  στο  ξεφρενιασμένο,  επιτρέψτε  μου

την έκφραση, κομμάτι του εκλογικού σώματος και της κοινωνίας, και

να  πάει  με  σοβαρότητα,  να  πάει  με  υπευθυνότητα,  να  πάει  με

σχέδιο,  να  κτίσει,  να  κτίσει  σε  ένα  έδαφος  το  οποίο  να  είναι

σταθερό.  Γιατί  μετά  από τέτοια  ταλαιπωρία,  μετά  από τόσα βάσανα

που  περάσαμε,  μετά  από  τέτοια  κρίση,  εγώ  δεν  θέλω  να  μηδενίσω

αυτό που έγινε προχθές στο Eurogroup, αν και δεν είμαι σίγουρος τι

ακριβώς έγινε,  αλλά θέλω να πω το εξής. Τώρα δεν είναι  της ώρας.

Υπάρχει  ένα  μήνυμα;  Υπάρχει  ένα  μήνυμα  αισιοδοξίας;  Μπορεί.

Ωραία. Στο εσωτερικό τι κάνουμε; Στο εσωτερικό. 

Εγώ ήμουν από αυτούς που έλεγα από την αρχή ότι  από αυτή

την ιστορία θα βγούμε μόνοι  μας. Μόνοι  μας θα βγούμε.  Αν βγούμε,

θα  βγούμε  μόνοι  μας.  Δεν  περιμένω  καμία  βοήθεια  απέξω.  Μου

έλεγαν προχθές, ήμασταν σε ένα δείπνο Υπουργών Εξωτερικών στη

Ρόδο,  είχαμε  την  τιμή  ως  Περιφέρεια  να  προσφέρουμε  αυτό  το

δείπνο  σε  δεκάδες  διπλωμάτες  από  άλλες  χώρες.  Λέω  εγώ  δεν

περιμένω κάτι  από  το  Eurogroup.  Γιατί;  Γιατί  εγώ  τα  περιμένω  όλα

από  μέσα,  τα  περιμένω  όλα  από  εμάς.  Αν  εμείς  έχουμε  σχέδιο,  θα

βγούμε.  Κανένα σχέδιο απέξω δεν πρόκειται  να μας βγάλει.  ια αυτό
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λέω εγώ δεν  θέλω να  κάνω κριτική  έξω,  εγώ θέλω να  κάνω κριτική

μέσα. 

Θα  πάω  παρακάτω  τη  συζήτηση.  Θα  πάω  παρακάτω  και  θα

ζητήσω…  θα  το  βάλω  στο  διάλογο.  Ξέρω  ότι  είναι  θέμα  το  οποίο

δημιουργεί  σύγκρουση.  Θα  το  συνδέσω  με  την  εκπαίδευση,  γιατί

δεν  μπορώ  να  φανταστώ,  τουλάχιστον  δεν  ξέρω,  γιατί  έχω  επαφές

με  πάρα  πολλά  ιδρύματα  στο  εξωτερικό,  και  ο  χαρακτήρας  της

Περιφέρειάς  μας,  αλλά  και  της  δικής  μας  Διοίκησης,  είναι  μια

Διοίκηση  η  οποία  έχει  πάρα  πολύ  συχνές  και  σταθερή,  συνεχείς

επαφές  με  το  εξωτερικό,  δεν  ξέρω  καμία  Πανεπιστημιακή  Σχολή,

Ιατρική,  η  οποία  να  μην  ήθελε,  να  μη  θέλει  να  συνδέσει  το  όνομά

της  με  την  Κω.  Εγώ  δεν  ξέρω  καμία.  Από  τη  μικρότερη  μέχρι  τη

μεγαλύτερη.  Σε  όλο τον κόσμο.  Καμία.  Δεν μπορώ να φανταστώ ότι

υπάρχει  κάποια.  Τουλάχιστον  εγώ  αναζήτησα  κάποια  που  να  μην

την ενδιαφέρει  και  δεν βρήκα.  Μπορούσε να κάνει  ένα  session εδώ,

να κάνει  ένα μάθημα. Επιτρέπεται; Όχι. 

Πάω  λοιπόν  παρακάτω.  Άρθρο  14  του  Συντάγματος,  για  τη

δημόσια…  για  την  εκπαίδευση.  Τι  περιμένουμε;  Τι  περιμένουμε,

πραγματικά;  Όλα  αυτά  τα  υπέροχα  μυαλά  των  νέων  Ελλήνων

επιστημόνων,  που  διαπρέπουν  στο  εξωτερικό,  να  μεγαλουργήσουν

εκεί,  μεγαλουργούν  εκεί,  και  εμείς  να  τους  βλέπουμε  από  εδώ  με

νοσταλγία,  να  ευχόμαστε  να  είναι  καλά  και  αυτός  ο  τόπος  να

στεγνώνει, να αφυδατώνεται. 

Πολιτικά,  διοικητικά,  οικονομικά,  ξεχασμένη  η  νησιωτική

Ελλάδα. Και όμως φέρνει  αποτελέσματα. Και όμως φέρνει νίκες.  Και

όμως  φέρνει  εισόδημα.  Και  όμως  φέρνει  ΑΕΠ.  Και  φέρνει

περηφάνια. Ξανά λέω, η παρκαρισμένη νησιωτική Ελλάδα. 

Η  Κως  είναι  ένα  κλασικό  παράδειγμα.  Τι  έχει  κάνει  στο  θέμα

του  Ιπποκράτη  η  Κως;  Τι  φέρνει;  Συνέδριο  και  ορκωμοσία.  Σωστά;

Εδώ  θα  μπορούσε  να  έχει  όλες  τις  Ιατρικές  Σχολές  όλου  του

κόσμου.  Για  αυτό  λέω  ότι  το  ποσοστό  αξιοποίησης  μπορεί  να  είναι

και  μονοψήφιο.  Και  οφείλεται  αποκλειστικά  σε  δράσεις,  σε
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πρωτοβουλίες,  σε  προσπάθειες  και  αγώνες,  της  Αυτοδιοίκησης.

Κυρίως  του  Α’  Βαθμού,  για  να  μην  αδικήσω  τον  φίλο  μου  τον

Γιώργο, όπως αδίκησε αυτός εμένα. 

Στις 12 Ιανουαρίου…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ:   Σεβασμιότατε,  είναι  και  η  περίοδος…  Εσείς

άλλωστε έχετε πρόσφατο παράδειγμα. 

12 Ιανουαρίου είχαμε την υπογραφή μιας μεγάλης  συμφωνίας

με την UNESCO, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η UNESCO, για όλα

τα  νησιά,  για  όλα  τα  νησιά  της  Περιφέρειας,  και  τις  υπέροχες

Κυκλάδες και τα υπέροχα Δωδεκάνησα, και ήταν απόφαση, επιλογή,

συμφωνημένη,  και  με  την  UNESCO,  αυτό  να  γίνει  στην  Κω,  η

υπογραφή να γίνει  στην  Κω, και το πρώτο έργο που αφορά όλη την

Περιφέρεια να είναι η Κως και αυτή η καταπληκτική κληρονομιά της.

Εγώ  λοιπόν  προχωράω  παρακάτω  και  λέω  ότι  όλο  αυτό,

τουρισμός υγείας,  ο τουρισμός υγείας συνδέεται  με την εκπαίδευση.

Είμαι  από  αυτούς  που  υποστηρίζω  σθεναρά  να  αλλάξει  αύριο  το

άρθρο  14  του  Συντάγματος,  για  την  Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση.  Να

μπορέσει  ο  ιδιωτικός  τομέας  να  δραστηριοποιηθεί.  Να  αλλάξει

αύριο το θεσμικό πλαίσιο,  διοικητικό και φορολογικό πλαίσιο,  αυτής

της  χώρας,  για  να  μπορέσει  επιτέλους  να  βρει  μια   ελπίδα,  και  να

βρει  ένα  διέξοδο  από  το  τέλμα  στο  οποίο  βρίσκεται  σήμερα.  Και

τότε πιστεύω ότι θα έχουμε μπει σε ένα δρόμο (…) ότι  μπορούμε να

αξιοποιήσουμε  όλα  αυτά  τα  πλεονεκτήματα  τα  οποία  έχουμε  και

μπορούμε  βεβαίως  και  να  κρατήσουμε  εδώ  τον  πληθυσμό  μας  και

να  φέρουμε  τα  αποτελέσματα  ακόμα  καλύτερα  και  ακόμα

μεγαλύτερα από τα σημερινά. Γιατί;  Για να μη μας παίρνει  από κάτω

ψυχολογικά, να πω ότι  όπως είναι  σήμερα η Ελλάδα, γιατί  εμείς δεν

είμαστε  ένα  αεροπλάνο  που  είναι  στον  αέρα,  εμείς  είμαστε  ένα

κομμάτι  μιας  χώρας  που  λέγεται  Ελλάδα.  Είμαστε  μία  από  τις  13

Περιφέρειες  αυτής  της  χώρας.  Ο  χάρτης  είναι  συγκεκριμένος.  Τα

αποτελέσματα  που  υπάρχουν  σε  αυτό  το  κομμάτι  του  χάρτη,  σε
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αυτή  την  Περιφέρεια,  σε  όλη  την  υπόλοιπη  την  Ελλάδα,  είναι

αξιοζήλευτα.  Μόνο  εδώ  υπάρχει  η  γνωστή,  Σεβασμιότατε,  ελληνική

παθογένεια του να τρώμε τις σάρκες μας. 

Λοιπόν,  να  είμαστε  περήφανοι,  έχουμε  πάρα  πολλά  μπροστά

ακόμα  να  πετύχουμε,  αλλά  αυτό  πρέπει  να  το  κάνουμε  με  την

κεντρική  διοίκηση  να  αλλάζει  τελείως  τη  ρότα  του  καραβιού  και  της

χώρας  και  να  πηγαίνει  σε  ένα  σύγχρονο  πλαίσιο,  γιατί  αυτά  που

λέμε,  όλα  αυτά  τα  οποία  μιλάμε,  είναι  τα  χαρακτηριστικά  ενός

σύγχρονου  κόσμου,  δυτικού  κόσμου,  του  οποίου  νομίζω  πλέον,

ελπίζω  αν  θέλετε  καλύτερα,  ότι  είναι  ξεκάθαρη  η  απόφαση  του

ελληνικού λαού ότι εκεί  ανήκουμε. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ για  την  προσοχή σας και  την  υπομονή

σας. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Ευχαριστούμε  τον  Περιφερειάρχη  Νοτίου  Αιγαίου,

τον κύριο Χατζημάρκο. 

Παρακαλώ  τον  κύριο  Φώτη  Χατζηδιάκο,  Πρόεδρο

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Μάλιστα, ωραία. 

Να  καλέσω  τον  κύριο  Αριστοτέλη  Παυλίδη  τότε,  τον  Πρόεδρο

του Ιπποκράτειου Ιδρύματος και πρώην Υπουργό.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   Εγώ  να  παρακαλέσω  να  τηρηθεί  η  κοινοβουλευτική

τάξη. Προηγείται ο κύριος Κόνσολας και έπεται ο τέως Βουλευτής. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Ωραία.  Ας  έρθει  ο  Τομεάρχης  Τουρισμού  της  Νέας

Δημοκρατίας, ο κύριος Κόνσολας.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Ας αποφασίσετε…

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ, παρακαλώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Εγώ έχω ένα πρόγραμμα και το τηρώ…

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Να  αναλάβω  εγώ  λιγάκι,  αν  μου  επιτρέπετε,  κύριε

Μάρκο.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Παρακαλώ.
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Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Προσήλθε  ο  Γενικός  Γραμματέας  του  Υπουργείου

Τουρισμού και θα παρακαλέσω να λάβει το χώρο, εφόσον μπήκε και

στο κλίμα της εκδήλωσής μας. 

Γ.  ΤΖΙΑΛΛΑΣ:   Καλή  σας  μέρα.  Ευχαριστώ  πολύ  καταρχάς  για  την

πρόσκληση. 

Σεβασμιότατε,  καλημέρα.  Κυρίες  και  κύριοι,  καλημέρα.  Δεν

είμαι  καλός  στις  προσφωνήσεις.  Προτιμώ  να…  τον  χρόνο  μου  να

τον… με  πράξεις,  όπως κάνουμε  όλα αυτά  τα  τελευταία  χρόνια,  και

βεβαίως  το  πρόγραμμα  έτσι  όπως  διαμορφώθηκε  θα  έχω  πολύ

περισσότερα  να  σας  πω  μετά  στο  πάνελ,  στη  συζήτηση  που  θα

κάνουμε. 

Θέλω να  μεταφέρω  τον  θερμό  χαιρετισμό  της  Υπουργού,  που

δεν  μπορεί  να  είναι  μαζί  μας  σήμερα.   Και  να  πω  ότι  πραγματικά

είναι  εξαιρετική,  όχι  μόνο  η  προσπάθεια  η  οποία  γίνεται  από  την

Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  από  την  ΚΕΔΕ,  από  τον  κύριο  Πατούλη  και

την  ΚΕΔΕ,  και  βεβαίως  από  το  Διεθνές  Κέντρο  Τουρισμού  Υγείας,

στο  οποίο  έχω  και  τη  χαρά  και  την  τιμή  να  προσκαλούμαι,  όχι  να

αυτοπροσκαλούμαι,  να  προσκαλούμαι,  από  τους  οργανωτές  αυτών

των Συνεδρίων, και στο εξωτερικό. 

Και να δηλώσω και να τονίσω αυτό το οποίο προσπαθούμε να

πετύχουμε  τα  τελευταία  χρόνια  και  το  έχουμε  πετύχει  με  τη  σκληρή

δουλειά  στο  Υπουργείο,  δηλαδή  να  μπορούμε  να  δίνουμε  τη

δυνατότητα πλέον στον τουρισμό μας να επεκτείνεται  όλο το χρόνο,

να  επεκτείνεται  σε  προορισμούς  όχι  μόνο  τους  δημοφιλείς,  και

πλέον  να  αναπτύσσει  τουριστικά  προϊόντα  όπως  είναι  ο  ιατρικός

τουρισμός,  ο  θεραπευτικός  τουρισμός,  ο  θερμαλισμός,  ο  ιαματικός

τουρισμός. 

Και  βεβαίως  θα  ήθελα  να  αναφέρω  και  με  την  παρουσία  του

Σεβασμιότατου,  ο  θρησκευτικός,  προσκυνηματικός  τουρισμός,  που

είναι  πάρα  πολύ  σημαντικός,  και  έχουμε  εξαιρετική  συνεργασία  με

τις  Μητροπόλεις  της  Δωδεκανήσου,  την  Εκκλησία  της  Κρήτης  και

την Εκκλησία της Ελλάδος, όπως γνωρίζετε,  Σεβασμιότατε.  
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Άρα  λοιπόν,  όλες  αυτές  οι  θεματικές  μορφές  τουρισμού,  οι

οποίες  αγκαλιάζονται  από τις  τοπικές κοινωνίες,  αγκαλιάζονται  από

τους  πολίτες,  τους  νέους  ανθρώπους,  και  τους  νέους

επιχειρηματίες,  είτε  ηλικιακά,  είτε  νέους  στο  επάγγελμα  του

τουρισμού,  αγκαλιάζουμε  λοιπόν  αυτή  την  προσπάθεια  εμείς  στο

Υπουργείο.  Το  Υπουργείο  βρίσκεται  για  να  μπορέσει  να

απλουστεύσει  διαδικασίες,  να  απλοποιήσει,  να  κάνει  πιο  φιλικό  το

θεσμικό  πλαίσιο,  να  δώσει  χρηματοδότηση  από  τα  χρήματα  τα

οποία δίνονται  μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία,  του ΕΣΠΑ και

άλλων  πόρων  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  και  του  κράτους

βεβαίως,  και  να  μπορέσει  να  τονώσει  και  περιοχές  οι  οποίες  πριν

δεν  είχαν  τη  χαρά,  όπως  εσείς  εδώ  στο  πανέμορφο  νησί  σας,  να

ζείτε  σε  πολύ  μεγάλο  βαθμό  και  να  αναπτύσσεστε  μέσα  από  τον

τουρισμό,  και  αυτό  πραγματικά  είναι  κάτι  το  οποίο  οφείλεται  όχι

μόνο στους πολίτες του νησιού, στους ανθρώπους του νησιού, αλλά

και  στον  ιδιωτικό  επιχειρηματικό  κόσμο,  στον  ιδιωτικό  τομέα,  ο

οποίος  αναπτύσσει  όλες  αυτές  τις  δραστηριότητες  τις

επιχειρηματικές,  μέσα από τις δυσκολίες όπως ακούσαμε, μέσα από

τις  δύσκολες  φορολογικές  συνθήκες  που  βρισκόμαστε,  που

ελπίζουμε  σύντομα  να  έχουμε  τη  δυνατότητα  να  μπορέσουμε  να

απαλύνουμε όλη αυτή τη  δύσκολη φορολογία. 

Και  να  πω βεβαίως,  κλείνοντας,  ότι  ο  ιατρικός  τουρισμός,  για

την ιατρική και την ιατρική ως επιστήμη θα μας μιλήσουν οι έγκριτοι

προσκεκλημένοι  του  Συνεδρίου,  εγώ  θα  ήθελα  να  πω  ότι  αυτά  τα

οποία  έχουμε  πετύχει  τα  τελευταία  χρόνια  μαζί  στα  θέματα  του

ιατρικού  τουρισμού  και  πολύ  περισσότερο  ακόμη  στα  θέματα  του

ιαματικού,  των  ιαματικών πηγών,  της  αναγνώρισης  των  πηγών,  της

δημιουργίας  των προϋποθέσεων να  μπορούν να  λάβουν και  κάποια

χρηματοδότηση οι  Δήμοι  που έχουν ιαματικές πηγές,  γνωρίζω πολύ

καλά  και  τώρα  τον  Φλεβάρη  αναγνωρίστηκαν…  ο  φυσικός  πόρος

εδώ της ιαματικής πηγής στην Κω. 
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Θα  έχουμε  τη  δυνατότητα  λοιπόν  να  φτιάξουμε  ένα

πρόγραμμα μέχρι  τέλος του χρόνου, όπως το έχουμε ήδη εξαγγείλει

και  έχουμε  ήδη  εξειδικεύσει  και  έχουμε  ήδη  δεσμεύσει  πόρους,  για

τον  ιαματικό  τουρισμό.  Και  βεβαίως  κάθε  προσπάθεια  και  κάθε

θεσμική  πρωτοβουλία,  σε  συνεργασία  με  την  ΚΕΔΕ,  σε  συνεργασία

με  τους  φορείς,  με  το  Διεθνές  Κέντρο  Τουρισμού  Υγείας,  να

μπορέσουμε  να  προχωρήσουμε,  μαζί  και  με  το  Υπουργείο  Υγείας,

τον  ΕΟΠΥΥ,  τους  ασφαλιστικούς  φορείς,  τους  ασφαλιστικούς

οργανισμούς,  να  μπορέσουμε  να  προχωρήσουμε  αυτό,  τον  ιατρικό

τουρισμό,  που  σήμερα  το  Συνέδριο  γίνεται  εδώ  στην  πατρίδα  της

ιατρικής, στην πατρίδα του Ιπποκράτη, πέρσι έγινε στην Ιθάκη, που

ψάξαμε  όλοι  να  βρούμε  την  Ιθάκη  μας  και  νομίζω  ότι  έγινε  μια

σημαντική αρχή.

Εύχομαι  καλή επιτυχία  σε όλους  σας,  καλή επιτυχία  και  υγεία

στους  επαγγελματίες  και  στους  κατοίκους  του  νησιού  σας.  Φέτος

που  βλέπετε  ότι  σιγά-σιγά…  Ε,  μας  τα  χάλασε  λίγο  το  Μουντιάλ,

στην  τουριστική  περίοδο.  Δηλαδή ο  κόσμος κάθεται  και  βλέπει  λίγο

παραπάνω  ποδόσφαιρο  από  ότι  πρέπει.  Όμως  θα  κατακλυστεί  το

νησί  από  τουρίστες.  Εσείς  με  τη  φιλοξενία  σας  και  την  ελληνική

φιλοξενία,  θα  τους  δώσετε  τα  καλύτερα  παραδείγματα  πώς εμείς  οι

Έλληνες  μπορούμε  να…  πάνω  από  κομματικά  συμφέροντα,  να

μπορέσουμε  να  δείχνουμε  πού  είναι  η  Ελλάδα  μας  και  πού  πρέπει

να  είναι  η  Ελλάδα  μας  και  αυτό  να  το  μεταφέρουν  όλοι  στον

υπόλοιπο κόσμο. 

Καλή  επιτυχία  στο  Συνέδριο.  Θα  είμαι  μαζί  σας.  Ευχαριστώ

πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Παρακαλώ  πολύ  τώρα  τον  κύριο  Αριστοτέλη

Παυλίδη…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Τον  κύριο  Κόνσολα,  τον  Τομεάρχη  Τουρισμού  της

Νέας Δημοκρατίας. 

Ελάτε,  κύριε Κόνσολα.
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Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Κύριε  Μάρκο,  ξέρω  πόσο  αγαπάτε  τον  κύριο

Παυλίδη, αλλά είναι η κοινοβουλευτική…

Ε.  ΚΟΝΣΟΛΑΣ:   Γεια  σας.  Γεια  σας.  Ακολουθώ  το  πρότυπο

Πατούλη. 

Κυρίες  και  κύριοι,  Σεβασμιότατε,  Στρατηγέ,  κύριε

Περιφερειάρχα,  κύριε Γενικέ Γραμματέα,  κύριε  Πρόεδρε της Εθνικής

Αντιπροσωπείας,  κύριε  Αριστοτέλη  Παυλίδη,  αγαπητοί  συνάδελφοι

της Αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι. 

Σήμερα  είναι  μια  ευκαιρία  στο  2 ο Συνέδριο  για  τον  Τουρισμό

Υγείας,  που  διοργανώνει  η  ΚΕΔΕ  και  ο  Γιώργος  ο  Κυρίτσης,  να

έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων και  κυρίως να  υπάρχει  ένα  φόρουμ

διαλόγου.

Θέλω  να  συγχαρώ  από  την  αρχή,  κύριε  Πατούλη,  εσάς,  και

τον Γιώργο τον Κυρίτση,  που σε μια Περιφέρεια  πρωταθλητή,  όπως

έχει συνηθίσει να λέει  ο Γιώργος ο Χατζημάρκος, γιατί έχει  δουλέψει

για  αυτό,  αυτή  είναι  η  αλήθεια,  στην πρωτεύουσα της  Ευρώπης για

την  γαστρονομία  το  2019,  στην  Περιφέρεια  που  είναι  πολύπαθη

αλλά  αντιστέκεται,  στην  Περιφέρεια  που  έχει  παράξει  και  παράγει

εθνικό  πλούτο  και  μπορεί  να  δημιουργηθεί  υπεραξία  για  όποια

κυβέρνηση  και  αν  έρθει,  θέλω  λοιπόν  να  πω  ότι  από  αυτό  εδώ  το

βήμα είναι  μια  ευκαιρία  ακόμα σήμερα να  ενσωματώσουμε  στη  δική

μας  κουλτούρα,  την  πολιτική  κουλτούρα  μιλάω,  αλλά  και  την

κοινωνική  κουλτούρα,  ότι  ο  τουρισμός,  και  ιδιαίτερα  ο  τουρισμός

υγείας,  έχει  περιθώρια την Κω, τη Δωδεκάνησο,  το Νότιο Αιγαίο και

τη χώρα,  να την κάνει  πρωταθλητή σε παγκόσμιο προορισμό σε ότι

αφορά τις παροχές υγείας. 

Επομένως,  αυτό  το  2 ο  Συνέδριο,  κύριε  Πρόεδρε,  έρχεται  σε

συνέχεια  του  προηγούμενου  Συνεδρίου,  του  1 ο υ Συνεδρίου  στην

Ιθάκη,  που  εκεί  η  Νέα  Δημοκρατία  με  τον  Τομεάρχη  της  μπόρεσε

και  κατέθεσε  ένα  πρόπλασμα  προτάσεων  και  προγραμματικών

θέσεων  που  αφορά  την  προγραμματική  δέσμευση  της  Νέας

Δημοκρατίας. 
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Μια  παράταξη  ιστορική,  ξέρετε,  πρέπει  να  πω,  που  σέβεται

την  κοινοβουλευτική  τάξη,   όπως  είπε  ο  Αριστοτέλης  ο  Παυλίδης,

αλλά  σέβεται  και  την  αρχή  της  συνέχειας  του  κράτους.  Κάτι  που  η

κυβέρνηση που είναι σήμερα δεν έχει  δείξει προς το παρόν. 

Θέλω  να  ομολογήσω  ότι  ο  καθ’  όλα  ευγενής  και  εξαιρετικός

φίλος,  ο  Γραμματέας  του  Υπουργείου  Τουρισμού,  ο  κύριος

Τζιάλλας,  προσερχόμενος  στο  βήμα  μου  είπε  ήρθα  με  γραβάτα;

Αυτό  είναι  μόνο  μια  αναφορά,  για  να  δείξουμε  ότι  δεν  προσπερνά

κανείς  την εικόνα χθες του κυρίου Πρωθυπουργού από το Ζάππειο,

όπου  ανακάλυψε  τη  γραβάτα,  γιατί  ήταν  εξάλλου  το  μόνο  λάφυρο

που  είχε  από  τη  διαπραγμάτευση  από  το  Μακεδονικό,  και  ήταν  και

το  μόνο  που  έχει  να  δείξει  μέχρι  σήμερα,  σε  μια  κακή  πολιτική

συγκυρία, όπου ο τουρισμός για αυτόν είναι δεύτερη επιλογή. 

Η  αλήθεια  είναι  ότι  ο  Τζιάλλας,  η  Υπουργός  Τουρισμού,   και

άλλοι  στο  Υπουργείο,  προσπαθούν.  Όμως  μια  κυβέρνηση  που  δεν

πιστεύει  στην τουριστική ανάπτυξη, αφού εξάλλου δεν είναι δικό της

ακροατήριο,  δεν  μπορεί  να  έχει  ένα  στρατηγικό  σχέδιο  τουριστικής

ανάπτυξης. 

Και  το  λέω  αυτό  γιατί  ο  ίδιος  ο  Γραμματέας  στην  Εθνική

Αντιπροσωπεία  έχει  πει  πρόσφατα  πως  ακόμα  και  τα  πρωτόκολλα

που  μνημόνευσε  ο  Γραμματέας  στον  Σεβασμιότατο  κ.κ.  Ναθαναήλ,

δεν  έχει  ενεργοποιήσει.  Δεν  μπόρεσε  να  τα  ενεργοποιήσει.  Όπως

δεν  έχει  ενεργοποιήσει  και  αυτά  τα  οποία  η  Όλγα  η  Κεφαλογιάννη

το  προηγούμενο  διάστημα  ως  Υπουργός  Τουρισμού,  στο  πλαίσιο

ιδιαίτερα του τουρισμού υγείας, δεν έχει ολοκληρώσει. 

Εμείς  λοιπόν  δηλώνουμε  από  αυτό  το  βήμα  πως  ότι  καλό

βρούμε τις  επόμενες  μέρες  που ερχόμαστε,  θα το  συνεχίσουμε.  Και

μπορούμε να  το  συνεχίσουμε  μαζί,  γιατί  ο τουρισμός είναι  υπόθεση

όλων μας. 

Και  θέλω να σας το τονίσω αυτό, ότι  η Νέα Δημοκρατία σε ότι

αφορά τον τουρισμό υγείας,  τον πιστεύει  ότι  μπορεί  να παράξει  ένα

μεγάλο  αριθμό εισοδήματος,  σε  μια  περίοδο μάλιστα  που είδατε  ότι
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οι  κυβερνητικοί  παράγοντες  επαίρονται  για  τον  αριθμό  των

επισκεπτών,  όμως  χθες  υποχρεώθηκα  να  βγάλω  μια  ανακοίνωση

ως  Νέα  Δημοκρατία,  και  ο  Πρόεδρος  και  εγώ,  με  αφορμή  τα

στοιχεία  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος,  κύριε  Κυπριώτη.  Γιατί  ξέρετε

πολύ καλά (…) κυρία Σβύνου, εσείς οι  επιχειρηματίες,  πώς χάρη σε

εσάς  στέκεται  η  χώρα  όρθια.  Ο  αριθμός  των  επισκεπτών  είναι  για

άλλη  μια  φορά  πράγματι  θριαμβευτικός,  αλλά  τα  έσοδα  των

επιχειρηματιών φθίνουν. 

Και  το λέω γιατί  ο  τουρισμός υγείας από το 2013 τουλάχιστον

μέχρι  σήμερα,  έχει  έναν ρυθμό ανάπτυξης πάνω από το 17%, κύριε

Ντάλαρη.  Και  λέω  σε  μια  συγκυρία  που  ετησίως  ξεπερνούν  τα

έσοδα  20  δισεκατομμυρίων  ευρώ.  Αυτή  είναι  η  αλήθεια.  Και  τι

παίρνει  η  Κως,  η  Δωδεκάνησος,  το  Νότιο  Αιγαίο  και  η  χώρα;

Ελάχιστα.  Γιατί  30  εκατομμύρια  επισκέπτες  ανά  χρόνο  έρχονται

μόνο  για  τον  τουρισμό  υγείας.  Σε  κάθε  προορισμό.  Εμείς  από αυτά

τι μπορούμε να έχουμε; Αυτό πρέπει να δούμε. 

Άρα  εδώ πρέπει  να  συνεννοηθούμε.  Υπάρχει  κυβέρνηση  που

πιστεύει  σε  αυτό;  Ναι.  Η  Νέα  Δημοκρατία.  Και  το  λέω  γιατί  έχει

πραγματοποιήσει  στο  χώρο  της  Νέας  Δημοκρατίας  ένα  Τομεακό,

Διατομεακό  Συνέδριο,  όπου  είχα  την  τιμή  να  φιλοξενήσουμε  τον

κύριο  Πατούλη,  μετά  από  απόφαση  και  του  Προέδρου  μας,  εκεί  να

πάρει η Νέα Δημοκρατία τα μέχρι καλώς από τα πορίσματα που έχει

ο  κύρος Πατούλης ως Πρόεδρος του Παγκόσμιου Ινστιτούτου σε ότι

αφορά  τον  τουρισμό,  και  αν  τα  κεφαλαιοποιήσει  στις

προγραμματικές της δεσμεύσεις. 

Και  το  έχουμε  κάνει  με  πολύ  σεβασμό.  Και  σας  ανακοινώνω

από  αυτό  το  βήμα  ότι  το  επόμενο  διάστημα,  εντός  Ιουλίου,  θα

πραγματοποιηθεί  στη  χώρα  Ημερίδα  –  Συνέδριο  της  Νέας

Δημοκρατίας  για  τον  ιατρικό  τουρισμό,  που  εκεί  θα  ανακοινώσουμε

πλήρως  το   πρόγραμμά  μας  για  τον  τουρισμό  υγείας,  τον

θερμαλιστικό τουρισμό, την ευεξία και  τα υπόλοιπα συνεπακόλουθα

που ξέρουμε πολύ καλά εμείς. 
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Και  το  λέω εδώ γιατί  ακόμα και  σήμερα  εδώ μαθαίνουμε  στην

Ημερίδα  αυτή.  Επικεφαλής  του  τουρισμού  υγείας  είναι  ο  κύριος

Πολυδώρου,  που  είναι  εδώ  μαζί  μας,  από  τη  Νέα  Δημοκρατία,  ο

κύριος Σαμπάνης επίσης, και  ο καθηγητής, ο κύριος Κουσκούκης. Η

Νέα Δημοκρατία  δίνει  παντού  το  παρών,  σε  όλα τα  φόρα  διαλόγου.

Γιατί  εμείς  μαθαίνουμε,  έχουμε  μάθει  να  ακούμε  και  μετουσιώνουμε

τη δική σας προσδοκία σε πολιτική δράση. 

Έχω  την  υποχρέωση  εισαγωγικά  να  καταθέσω  αυτές  τις

επισημάνσεις,  γιατί  ξέρετε  σας  βλέπουμε  στα  μάτια  και  πρέπει  να

είμαστε  εδώ.  Εμείς  θα  συνεχίσουμε  και  την  επόμενη  μέρα  να

είμαστε  εδώ.  Και  ως  κυβέρνηση.  Γιατί  οι  προγραμματικές

δεσμεύσεις  μιας  κυβέρνησης,  μιας  καλής  κυβέρνησης  που  θέλουμε

να  είμαστε,  γιατί  το  ότι  είμαστε  κυβέρνηση  το  έχουν  δείξει  και  οι

δημοσκοπήσεις  και  το  ξέρετε  πολύ  καλά,  και  δεν  είναι  μόνο  αυτή  η

πολιτική  της  κυβέρνησης  που  έχει  εξοβελίσει  και  το  θυμικό  των

πολιτών,  αλλά  έχει  παραβιάσει  τα  όριά  μας.  Επομένως  δεν  είναι

μόνο ότι  θα είναι  η δημοσκοπική αυτή αναφορά που κάνω από αυτό

το  βήμα,  αλλά  θέλουμε  να  είμαστε  μια  καλή  κυβέρνηση  και  θα

είμαστε  μόνο  αν  είμαστε  όλοι  μαζί,  στο  ίδιο  μετερίζι,  στους  ίδιους

στόχους. 

Πολύ σύντομα θέλω να  αναφερθώ σε κάποιες  προτεραιότητες

της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα. 

Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι  η επικαιροποίηση του

θεσμικού  πλαισίου  που  αυτή  τη  στιγμή  είναι  στα  συρτάρια  του

Υπουργείου,  και  πρέπει  επιτέλους  να  πιστοποιήσουμε  τους

παρόχους  που  θα  δραστηριοποιηθούν  στον  τομέα  του  τουρισμού

υγείας,  και  με  τα  σύγχρονα  στάνταρς  που  θέτουν  οι  διεθνείς

κανόνες. 

Και  ξέρετε,  αναφέρομαι  ενδεικτικά  ως  παράδειγμα  στη

διασφάλιση  της  ποιότητας  και  της  πιστοποίησης  των  παρεχομένων

υπηρεσιών,  στη  διασφάλιση  και  τις  προδιαγραφές  των  υποδομών,

και  κυρίως της  ασφάλειας  των υποδομών.  Αναφέρομαι  επίσης  στην
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εκπαίδευση επιστημονικού και λοιπού προσωπικού. Και αναφέρομαι

στη διασφάλιση και  της ατομικότητας και της εμπιστευτικότητας των

προσωπικών δεδομένων. 

Αναφέρθηκε προηγουμένως ο Γιώργος ο Χατζημάρκος για την

εκπαίδευση.  Αν ρωτήσετε τη Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου, που είναι

και  επικεφαλής  στον  τομέα  του  τουρισμού  για  τη  γαστρονομία,  να

σας  πει  προσωπικό  υπάρχει  να  στελεχώσει  όλες  αυτές  τις  δομές

στην  επικράτεια,  όχι  δεν  υπάρχει.  Και  σας  το  λέω  με  απόλυτη

ειλικρίνεια.  Και  το  λέω  γιατί  η  κυβέρνηση  δεν  έχει  πειστεί  ότι  η

τουριστική  εκπαίδευση,  κατάρτιση  και  δια  βίου  μάθηση,  είναι

προτεραιότητα  στη  χώρα.  Γιατί  δύο  πανεπιστημιακά  τμήματα

τουρισμού  σε  επίπεδο  ΑΕΙ,  απεμπόλησε  την  ευκαιρία  ο  κύριος

Τσίπρας  και  ο  κύριος  Καμμένος,  να  τα  θεσμοθετήσει,  να  τα  ιδρύσει

στην  περιοχή  μας,  στο  Αιγαίο.  Είναι  η  ίδια  κυβέρνηση  που

απεμπόλησε  την  ευκαιρία  ίδρυσης  του  Ινστιτούτου  Τουριστικών

Ερευνών,  που  θα  έβλεπε  αυτά  τα  ζητήματα,  προκειμένου  να

προχωρήσουμε την επόμενη μέρα. 

Το δεύτερο στοιχείο που η Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα

θα  θεμελιώσει,  είναι  η  διαμόρφωση  αναπτυξιακών  κινήτρων  για

επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού υγείας. 

Χρειάζεται  ένας  αναπτυξιακός  νόμος  για  τον  τουρισμό,  που

τώρα δεν υπάρχει. 

Με  την  κυρία  Μπακογιάννη  στο  προηγούμενο  διάστημα,  αλλά

και  τη Δευτέρα καταθέτουμε μαζί  με τον κύριο Άδωνι  Γεωργιάδη και

την  κυρία  Μπακογιάννη,  μια  νέα  ερώτηση  στη  Βουλή,  επίκαιρη

ερώτηση,  να  μας  απαντήσει  η  κυβέρνηση.  Τι  γίνεται  με  τα

επενδυτικά  σχέδια;  Που  δεν  φταίει  ο  Τζιάλλας  φυσικά.  Είναι

εξαγγελίες  όμως  του  Υπουργού  Ανάπτυξης,  του  ίδιου  του

Πρωθυπουργού.  Χιλιάδες  αναπτυξιακά  σχέδια,  που  δεν  λένε  να

δρομολογηθούν, χρόνια τώρα που είναι κυβέρνηση, τρία χρόνια, και

αφορούν και τον τουρισμό. 
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Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Αφενός δεν υπάρχει  αναπτυξιακό

κίνητρο,  εμείς  λέμε  ότι  είναι  προτεραιότητά  μας,  και  επίσης  να  σας

πω  ότι  είναι  πολύ  σημαντικό  να  δώσουμε  ώθηση  σε  αυτού  του

είδους της επενδύσεις,  του ιατρικού τουρισμού, γιατί  δίνει  εύρος και

στις  θέσεις  εργασίας,  δίνει  εύρος  στην  προοπτική

δραστηριοποίησης  περισσότερων  πολιτών,  αλλά  και  πολλών

επαγγελμάτων. 

Και  θέλω να θυμίσω εδώ επίσης ως τρίτο σημείο στα κίνητρα,

το  έχει  ανακοινώσει  ο  Πρόεδρός  μας,  ο  Κυριάκος  ο  Μητσοτάκης,

πολύ  πρόσφατα,  στο  ΣΕΤΕ,  έχει  ανακοινώσει  την  αποκλιμάκωση

των φορολογικών συντελεστών. 

Το  τρίτο  που  χρειάζεται  είναι  η  δημιουργία  cluster

συνεργασιών.  Σχηματισμών  ανάμεσα  σε  νοσοκομεία,  ιατρικά

κέντρα, ξενοδοχεία, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

Ξέρετε,  εδώ πρέπει  να δούμε, υπάρχει  δυνατότητα;  Υπάρχουν

πακέτα  συνεργασίας;  Υπάρχουν  παραδείγματα  στη  γειτονιά  μας.

Ξέρει  ο  κύριος  Πατούλης  πέρσι   στο  Ζάππειο  τι  έγινε  με  τους

Υπουργούς  Τουρισμού  της  Τουρκίας  που  ήθελαν  να  μας

συναντήσουν. Δεν θέλω από αυτό το βήμα να πω κάτι περισσότερο.

Θέλω  να  σας  πείσω  όμως  ότι  η  Νέα  Δημοκρατία  και  ο

Κυριάκος  ο  Μητσοτάκης,  πιστεύει  σε  αυτό  το  cluster συνεργασιών,

γιατί  δεν  έχουμε  δαιμονοποιήσει  ούτε  την  επιχειρηματικότητα,  ούτε

την  προσπάθεια  που  κάνετε  εσείς  να  ανατάξετε  τη  χώρα  αυτή  τη

δύσκολη ώρα. Γιατί  εσείς παράγετε τον πλούτο, όχι το Δημόσιο. Το 

Δημόσιο  έχει  υποχρέωση  απλά  να  προσφέρει  υποδομές  και

υπηρεσίες. 

Και ξέρετε,  η Ντίνα η Σβύνου χθες μου είπε, θα τολμήσεις από

αυτό το βήμα να πεις τι  συμβαίνει  στην Κω με τις δομές υγείας; Ναι,

θα τολμήσω. Εμείς,  δεν λέμε εμείς  ότι  στο παρελθόν τα κάναμε όλα

καλά.  Αντιθέτως,  κάναμε  και  πολλά  σφάλματα.  Αυτό  που  θέλω  να

σας πω όμως είναι ότι δεν είπαμε ποτέ ψέματα, και δεν είπαμε ποτέ

ψέματα γιατί  χρειάζεται  να ξέρουμε πού βρισκόμαστε σήμερα για να
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προχωρήσουμε  μπροστά.  Να  δούμε  ποια  είναι  η  παθογένεια

σήμερα και να πάμε μπροστά. 

Ξέρετε  τις  προσπάθειες  του  Γιώργου  του  Κουπάδη,  τι  είχε

γίνει  τότε  με  το  Κέντρο  Αντιμάχειας.  Ακόμα  το  Κέντρο  Αντιμάχειας

Κω  είναι  κλειστό.  Το  νοσοκομείο  στη  Σαντορίνη,  που  το  άνοιξε  ο

κύριος  Τσίπρας  με  διθυράμβους,  παραμένει  υποστελεχωμένο  και

δεν προσφέρει παροχές υγείας. 

Τολμώ  από  αυτό  το  βήμα  να  μιλήσω  τόσο  ειλικρινά,  γιατί  με

ενημέρωσαν  οι  συνεργάτες  μου  από  το  κινητό  μου  ότι  στο  live

streaming της  ΚΕΔΕ  είναι  χιλιάδες  οι  επισκέπτες  σήμερα  στο

Συνέδριο.  Είμαστε  λίγοι  εδώ ενδεχόμενα,  αλλά σας δηλώνω ότι  μας

παρακολουθούν  σε  όλο  τον  κόσμο.  Και  με  μετάφραση.  Και  να

ευχαριστήσω  και  να  καλωσορίσουμε  τους  ξένους  επισκέπτες  μας

που είναι εδώ σήμερα. 

Άρα  εδώ  σε  ότι  αφορά  τις  υποδομές,  είναι  ξεκάθαρο.  Πρέπει

να  συνδέσουμε  τον  ιδιωτικό  τομέα  με  το  Δημόσιο.  Δηλαδή  κέντρα

αιμοκάθαρσης  με  συνεργασία  ξενοδοχείων,  δημιουργία  κέντρων

αποκατάστασης  με  υποδομές  φιλοξενίας,  δημιουργία  υποδομών

ιαματικού  τουρισμού  για  τουρίστες  με  μυοσκελετικές  παθήσεις  και

νευρολογικές  παθήσεις,  είναι  μόνο  μερικά  από  τα  παραδείγματα

που πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. 

Και  κλείνω  με  το  πέμπτο  στοιχείο.  Νέες  αγορές.  Είναι…  σας

είπα  προηγουμένως  τους  αριθμούς.  Είναι  εκατομμύρια  επισκέπτες

όλο  το  χρόνο  για  τον  ίδιο  λόγο.   Και  είναι  επίσης  και  εκατομμύρια

ευρώ τζίρο όλο το χρόνο.  Μπορούμε να ενδυναμώσουμε,  μπορούμε

να  ενδυναμώσουμε  τις  ξένες  αγορές  ακόμα περισσότερο.  Ξέρω την

προσπάθεια  που  έχει  κάνει  ο  κύριος  Τζιάλλας  και  η  κυρία

Κουντουρά.  Μπορούμε  όμως  περισσότερο  στοχευμένα  για  τον

ιατρικό  τουρισμό  να  μιλήσουμε  χωρίς  προσχήματα.  Γιατί  Ανατολική

Γερμανία,  Κίνα,  Σκανδιναβικές  Χώρες,  στην  Ιθάκη  είχα  τη

δυνατότητα   να  μιλήσω  περισσότερο  για  αυτά,  πέρσι,  και  θα
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μιλήσουμε  και  στο  επόμενο  διάστημα,  τις  επόμενες  εβδομάδες,  με

τον κύριο Μητσοτάκη, για τα θέματα αυτά. 

Θέλω  να  θέσω  όμως  υπόψη  σας  και  ένα  άλλο  στοιχείο,  μια

παράμετρο  που  ο  κύριος  Σαμπάνης  με  τον  κύριο  Κουσκούκη  έχει

αναδείξει  στη  Νέα  Δημοκρατία.  Την  ευρωπαϊκή  Οδηγία,  που

προβλέπει  ότι  οι  ασφαλισμένοι  που ταξιδεύουν σε  όλη την  Ευρώπη

μπορεί  να  απολαμβάνουν  ιατρικές  υπηρεσίες.  Δεν  το  έχουμε

αξιοποιήσει στο έπακρο. Σχεδόν καθόλου. 

Άρα  η  ευρωπαϊκή  Οδηγία  2011/24  της  Ευρωπαϊκής

Επιτροπής,  είναι  ένα   στοιχείο  μόνο  που  μπορώ  να  σας  πω  ως

παράδειγμα ότι έχουμε ευκαιρίες και έχουμε και δυνατότητες. 

Τώρα,  σε  ότι  αφορά την Κω,  εγώ δεν θα σταθώ.  Ο Γιώργος ο

Κυρίτσης,  θέλω  να  τον  συγχαρώ για  οραματικό  σχέδιο  για  την  Κω.

Η Κως δεν είναι  μόνο του πολιτισμού,  του Ιπποκράτη.  Νομίζω είναι

ευκαιρία  λαμπρή.  Θα  ακούσω  τον  Τέλη  τον  Παυλίδη  με  προσοχή.

Ξέρω  τον  πόθο  του  και  το  πάθος  του  για  το  Διεθνές  Ιπποκράτειο

Ίδρυμα. 

Όμως  είναι  μια  ευκαιρία  εδώ να  πούμε  ότι  πρέπει  να  είμαστε

όλοι  μαζί.  Η  Κως  είναι  ένας  προνομιακός  χώρος,  όχι  μόνο  για  τον

τουρισμό,  για  όλα τα συνακόλουθα που είπε ο Γιώργος.  Και  νομίζω

ότι  θεσμοθέτηση  του  cluster συνεργασιών  που  ανέφερα  πριν,

δημιουργεί  το  σχήμα  και  τις  προϋποθέσεις  και  για  τον  ιαματικό

τουρισμό, που χρειάζεται  ένα κανονιστικό πλαίσιο που δεν υπάρχει,

με  την  παραχώρηση  εγκαταστάσεων  σε  ιδιώτες,  αυτή  είναι  η

αλήθεια, για επενδύσεις.  

Για  αυτό  κλείνω  μόνο  με  αυτό  που  είπε  ο  Κυριάκος  ο

Μητσοτάκης  στο  ΣΕΤΕ,  στην  τελευταία  συνεδρίαση.  Αντί  να

βλέπουμε  τους  δαίμονες  γύρω  μας,  με  τα  χρηματοπιστωτικά

απαράδεκτα  φαινόμενα  που  βλέπουμε  αυτή  την  ώρα…  είδατε

δημοσιεύματα  χθες  τι  συνέβη  με  επιχειρήσεις  στη  Ρόδο,  από  τις

τράπεζες;  Είμαστε  ξεκάθαροι.  Εμείς  και  θα  στηρίξουμε  τους

επιχειρηματίες,  και  θα  δώσουμε  στο  χωροτακτικό  σχεδιασμό
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έμφαση να ενδυναμώσουμε αυτές τις υποδομές και να φέρουμε ξένα

κεφάλαια από το εξωτερικό. 

Θέλω   για  άλλη  μια  φορά,  κύριε  Πατούλη,  κύριε  Κυρίτση,  να

σας ευχαριστήσω θερμά για τη δυνατότητα που μου δώσατε να έχω

βήμα  από  αυτό  το  Συνέδριο.  Να  σας  διαβεβαιώσω  ότι  η  παρουσία

εδώ  των  Προέδρων  των  Ιατρικών  Συλλόγων,  των  τουριστικών

παραγόντων,  του  Στρατηγού,  του  Σεβασμιοτάτου,  που  χρειάζομαι

και  χρειαζόμαστε  την  ευλογία  του  γιατί  αυτή  τη  συγκυρία

χρειαζόμαστε τα αισθήματα αυτά να τα καλλιεργήσουμε,  το επόμενο

διάστημα στη χώρα να έρθει αυτό που της αξίζει.

Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όμως, είναι  ότι  τα πορίσματα

αυτού  του  Συνεδρίου,  η  Νέα  Δημοκρατία  θα  τα  έχει  πυλώνα  και

οδηγό για το δικό της σχέδιο την επόμενη μέρα. 

Καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Ευχαριστούμε τον κύριο Κόνσολα. 

Νομίζω  ότι  δεν  χρειάζεται  να  πω  μια  ακόμη  φορά  ότι  θα

μιλήσει  τώρα  ο  κύριος  Παυλίδης  τελικά.  Ο  κύριος  Αριστοτέλης

Παυλίδης, Πρόεδρος Ιπποκράτειου Ιδρύματος, πρώην Υπουργός.

Γ ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Σίγουρα; 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Ήθελα να ρωτήσω εσάς, κύριε Πατούλη, αν είσαστε

σίγουρος. Δεν έχουμε κάποια ανατροπή. 

Α.  ΠΑΥΛΙΔΗΣ:   Σεβασμιότατε,  ενόσω μιλούσε ο Μάνος ο Κόνσολας,

ο  Βουλευτής  μας,  παρατηρούσα  τον  παλιό  μου  συνάδελφο,  τον

Κοσμά τον  Σφυρίου,  να  χαμογελά.  Μας  θύμισε την  αξέχαστη  εποχή

που  ο  Κοσμάς  ήταν  στη  μια  πλευρά,  εγώ  ήμουν  στην  άλλη,

κοινοβουλευτικά,  περίπου λέγαμε  ότι  είπε  ο  Μάνος,  αλλά μέσα από

αυτή την αντίθεση πάντα κάτι  έβγαινε.  Πιστεύω και τώρα θα γίνει  το

ίδιο,  Μάνο,  κάτι  θα  βγει,  και  θα  βγει  διότι  απεφασίσθη  εδώ  στην

Κω,  με  πρωτοβουλία  του  Δημάρχου,  του  κυρίου  Πατούλη,  και  των

συνεργατών  του,  και  με  παρουσία  όλων ημών,  δεν  σας  προσφωνώ

εκ  νέου,  να  γίνει  μια  κατά  την  κρίση  μου  εξαιρετικής  σημασίας

συνάντηση,  στην οποία μετέχω υπό δύο ιδιότητες.  Ο Πρόεδρος του
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Διεθνούς  Ιπποκρατείου  Ιδρύματος,  με  συμμετοχή  του  κυρίου

Μανούση  εκ  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  του  κυρίου  Καλούδη  και

του  κυρίου  Διακογιάννη,  και  Δημοτικός  Σύμβουλος.  Με  βασανίζει  ο

Κυρίτσης,  αλλά  και  εγώ  του  ανταποδίδω,  μη  νομίζετε  πως  τον

αφήνω  έτσι.  Οφείλω  όμως  να  πω  πως  ότι  παρουσίασες  σαν  μια

προγραμματική  ιδέα,  κύριε  Γενικέ,  είναι  κάτι  εφικτό,  γίνεται.  Όπως

έγιναν τόσα και τόσα άλλα. 

Εδώ,  Γενικέ,  ήταν  βούρκο,  εδώ.  Βούρκο.  Άμα  σας  λέω

βούρκο,  βούρκο.  Δεν  πλησίαζε  κανείς.  Και  έγινε  ένα  εξαιρετικό

κτίριο,  συγκρότημα κτιρίων.  Αυτό το  Συνεδριακό Κέντρο  αμφιβάλλω

αν  έχει  αντίγραφο  στην  Ελλάδα  τουλάχιστον.  Αλλά  και  στη  γύρω

περιοχή. 

Μέσα  από  διάφορες  λοιπόν,  διαφορές  απόψεων,  ξεκίνησε

κάτι,  ανεπτύχθη.  Πού  φτάνουμε  φέτος.  Δεσπότη  μου,  30

εκατομμύρια  κόσμος  θα  περάσει  από  την  Ελλάδα  και  από  τις

εκτιμήσεις  των  αρμοδίων.  Τρεις  φορές  ο  μόνιμος  πληθυσμός  της

Ελλάδας,  Στρατηγέ.  30  εκατομμύρια  κόσμος.  Δεν  είναι  τυχαίο.

Έχουν  ότι  χρειάζεται  για  να  παραμείνουν  στην  Ελλάδα,  να

περάσουν  καλά  στην  Ελλάδα.  Και  αυτό  που  έχουν  είναι  προϊόν

εργασίας  πολλών.  Δεν  αναφέρομαι  ούτε  στα  κομματικά,  ούτε  στα

κυβερνητικά.  Πολλών  Ελλήνων,  στον  δημόσιο  και  στον  ιδιωτικό

τομέα. 

Κύριε  καθηγητά,  η  λέξη τουρισμός είναι  καινοφανής λέξη,  των

τελευταίων  ετών.  Εδώ  ήταν  γνωστός  ο  όρος  περιηγητής,  όχι

τουρίστας.  Περιήγηση.  Και  να  είναι  καλά  η  Ελληνική  Περιηγητική

Λέσχη  που  μας  έφερνε  μετά  την  απελευθέρωση  τους  πρώτους

περιηγητές. Στα 1947, που το τονίζω…

Καλώς  τον  Δήμαρχο,  έρχεται  ενισχυμένος  με  τον  κύριο  Γάκη.

Γάκη,  χωρίς  γραβάτα;  Να  σου  δώσω  τη  γραβάτα  μου.

Εξαφανίστηκαν  οι  γραβάτες  σήμερα  από  την  αγορά.  Έτρεξαν  όλοι

να αγοράσουν γραβάτες. 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:   (εκτός μικροφώνου)
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Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ. 

Α.  ΠΑΥΛΙΔΗΣ:   Λοιπόν,  για  να  ακούει  ιστορία  ο  κύριος  Γάκης,  στα

1947,  70  χρόνια  δηλαδή  από  τότε  που  έγινε  η  τελετή  της

ενσωματώσεως,  και  ενώ  εμμένετο  ο  εμφύλιος  πόλεμος,  ο  Γενικός

Στρατιωτικός  Διοικητής  Δωδεκανήσου,  Αντιναύαρχος  Ιωαννίδης,

δίνει  μια  συνέντευξη  και  τι  έλεγε;  Άκουσε,  Γενικέ.  Θα αναπτύξουμε,

έλεγε,  στα  νησιά… Καταρχήν  είχε  κατά  νου  τη  Ρόδο,  μετέπειτα  την

Κω,  και  ακολουθούσαν  τα  υπόλοιπα.  Τη  γεωργία,  την  κτηνοτροφία,

την αλιεία και τον τουρισμό. 

Αν  διαβάσετε  τι  προέτεινε,  είναι  σαν  να  είσαστε  εσείς,  εσείς,

αυτό  που  κάνετε  τώρα.  Να  αναζητηθεί  μια  εταιρεία  διεθνούς

εμβελείας, να αναλάβει πρωτοβουλίες, να σχεδιάσει, να… Το ’47.

Το  δε  ’49,  η  ελληνική  κυβέρνηση  ίδρυσε  το  πρώτο  γραφείο

περιφερειακό για τον τουρισμό στη Ρόδο. 

Βρισκόμαστε  λοιπόν στη  μήτρα του  ελληνικού  τουρισμού,  (…)

τουλάχιστον.  Και  αυτή  η  μήτρα  απέδωσε.  Απέδωσε.  Οι  υποδομές

μας  είναι  κατά  την  κρίση  μου  πάρα  πολύ  καλές,  συναγωνίζονται

τους πάντες.  Οι  επιχειρηματίες  μας  πανέξυπνοι  και  ικανότατοι.  Δύο

Υπουργοί  απαγορεύεται  να αποτύχουν. Ο πρώτος είναι  ο Ναυτιλίας,

ο δεύτερος είναι  ο Τουρισμού.  Ο λόγος;  Έχουν τόσο επιτυχημένους

Συμβούλους στο περιβάλλον τους, που δεν χρειάζονται κανένα άλλο

για να γνωρίσουν, να αποφασίσουν, για να πράξουν. Αυτό έγινε στο

παρελθόν.  Και  είναι  εξαιρετική  ευκαιρία  που  μας  δίνετε,  κύριε

Πατούλη,  με την πρωτοβουλία σας το 2 ο  Συνέδριο να γίνει  εδώ. Και

ευφυής η  ιδέα,  όχι  ιατρικός τουρισμός,  αλλά τουρισμός υγείας,  που

ξεκινά  από  την  ευεξία,  τη  διδαχή  δηλαδή  του  πατρός  της  Ιατρικής,

του Ιπποκράτους. 

Το  απόγευμα  θα  απολαύσετε  την  αναπαράσταση  της

απαγγελίας του Όρκου του Ιπποκράτους. Εξαιρετικό το σκηνικό. Και

μετέπειτα  θα  επισκεφτείτε  και  είστε  προσκεκλημένοι  όλοι,  τις

εγκαταστάσεις  του  Διεθνούς  Ιπποκρατείου  Ιδρύματος.  Ακτινοβολεί

το  Ίδρυμα.  Ακτινοβολεί  διεθνώς.  Είναι  εδώ  εκπρόσωπος  των
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Βραζιλιάνων  γιατρών.  Το  Πανεπιστήμιο  του  Σαμίνας  από  το  Σάο

Πάολο,  που  προέρχεται  ο  Πρόεδρος  των  γιατρών,  ήρθε  εδώ  και

πήρε  παραμονές  των  Ολυμπιακών  Αγώνων  ένα  δενδρύλλιο,

Σεβασμιότατε, από το Ίδρυμα, και το φύτεψε στο Πανεπιστήμιό τους

και  μας  στέλνει  τώρα  φωτογραφίες.  Λέει  έγινε  σημείο  συναντήσεως

όλων των σπουδαστών. Μιλάει για τον Ιπποκράτη. 

19  του  μηνός  εκπρόσωποί  μας  πήγαν  στο  Πανεπιστήμιο  των

Μούγλων.  Ο  λόγος;  Οι  αποφοιτήσαντες  απήγγειλαν  τον  Όρκο  του

Ιπποκράτους.  Στα  Μούγλα,  Πανεπιστήμιο  των  Μούγλων,  40.000

σπουδαστές.  Υπάρχει   εκεί  πλατεία  Ιπποκράτους  και  άγαλμα

Ιπποκράτους. 

Δήμαρχε,  μην  ξεχνάς  το  άγαλμα  του  Ιπποκράτη  στην  Κω.

Υποχρέωση. Δεν έχει η Κως άγαλμα του Ιπποκράτους. 

Τα περιγράφω αυτά για να καταλήξω. Οι βάσεις είναι  καλές. Η

ιδέα  εξαιρετική.  Αισιοδοξία.  Η  υπόθεση  του  τουρισμού  υγείας  έχει

πανελλήνια εμβέλεια.  Η Κως, η Ρόδος, όλη η Ελλάδα. Δεν θα βρουν

καλύτερο  περιβάλλον.  Από  εμάς  εξαρτάται  να  αξιοποιήσουμε  τις

υποδομές,  την  επιχειρηματική  δραστηριότητα,  και  τις  αποφάσεις

σαν  αυτές  που  θα  πάρουμε  εδώ  κατά  την  εξέλιξη  των  συζητήσεων

με διακεκριμένους εισηγητές. 

Προτάσεις  δύο.  Στις  18  Οκτωβρίου  στην  Αυστραλία  μας

είπαν…  στη  Βραζιλία,  εόρτασαν  την  Ημέρα  των  Ιατρών,  National

Doctors’  Day.  Αν δεν  υπάρχει,  κύριε  Πατούλη,  τέτοια  εκδήλωση,  να

την  καθιερώσετε,  να  πάρετε  απόφαση.  Ο  Πανελλήνιος  Ιατρικός

Σύλλογος,  με  καρδιά  τον  Ιατρικό  Σύλλογο  Αθηνών.  Να  τον

καθιερώσετε.  Και  προτείνω  την  ημέρα  των  Αγίων  Αναργύρων,

γιατροί.  Και  να  έρχεστε  στην  Κω,  να  απαγγέλλεται  ο  Όρκος  του

Ιπποκράτους,  με  διεθνή  εμβέλεια  και  να  ορκίζονται  οι  απανταχού

της  γης  γιατροί,  όσοι  μπορούν,  εδώ.  Έναν  όρκο  με  κανόνες

δεοντολογίας,  και  με  την  εξαιρετική  υπόδειξη  του  Ιπποκράτους

μετέπειτα  οφελέειν, ή μή βλάπτειν.
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Και  επειδή  μιλάμε  για  τις  εγκαταστάσεις,  ακούστηκαν

παράπονα.  Υπάρχουν  και  αυτά.  Γνωρίζω  πολύ  καλά  ότι  στους

κόλπους  των  οργανώσεων  των  οποίων  προΐσταται  ο  κύριος

Πατούλης, υπάρχουν και  επιχειρηματίες,  οι  οποίοι  ενδιαφέρονται  να

επενδύσουν βάσει της ιδέας τουρισμός υγείας. 

Μια  ιδέα.  Η  Κως  δεν  έχει  νοσοκομείο.  ΣΔΙΤ.  Σύμπραξη

δημόσιου  –  ιδιωτικού  τομέα.  Το  κράτος  τους  δίδει  το  παλιό

νοσοκομείο  και  ο  ιδιώτης  τους  παρουσιάζει  ένα  καινούργιο

νοσοκομείο.  Και  το  Ιπποκράτειο  Ίδρυμα  την  έκταση  για  να

ανεγερθεί αυτό το ίδρυμα. 

Και  με  αυτές  τις  ιδέες,  καλωσορίζοντάς  σας  και

ευχαριστώντας  για  την  παρουσία σας,  προσβλέπω με αισιοδοξία  το

μέλλον για αυτή τη δραστηριότητα και σας ευχαριστώ θερμά για την

παρουσία σας. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Επειδή  έχει  δημιουργηθεί  μια  οχλαγωγία,  θα

παρακαλούσα  καταρχήν  να  κάνουμε  λίγο  ησυχία,  και  αν  είναι

εύκολο  να  συντομεύσουμε  κιόλας,  να  είναι  στη  διάρκεια  περίπου

των δύο λεπτών οι ομιλίες,  έτσι  ώστε να φτάσουμε στην κήρυξη της

έναρξης και στους πρώτους Θεματικούς Κύκλους.

Να  καλέσω  τώρα  στο  βήμα  τον  κύριο  Φώτη  Χατζηδιάκο,  τον

Πρόεδρο  της  Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων  Νοτίου  Αιγαίου,  τον

Δήμαρχο Ρόδου.

Φ.  ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ:   Ευχαριστώ,  ευχαριστώ  πολύ.  Συγχωρέστε  μου

την  καθυστέρηση,  αλλά  αυτή  είναι  η  νησιωτικότητα.  Δεν  παίρνει

κανείς το αυτοκίνητό του, παρότι  ξύπνησε ο Δήμαρχος από τις έξι  η

ώρα  το  πρωί  να  έρθει  στο  Συνέδριο.  Άλλοι  καθορίζουν  τα

δρομολόγιά μας. 

Σεβασμιότατε,  κύριε Δήμαρχε,  συνάδελφε,  οικοδεσπότη,  κύριε

Πρόεδρε  της  ΚΕΔΕ,  συνδιοργανωτή,  με  τις  πολλαπλές  ιδιότητές

σου,  κύριε  Αντιπρόεδρε  της  Βουλής,  κύριοι  Βουλευτές,  κύριε

Περιφερειάρχη  και  κύριε  Έπαρχε,  μια  που  είναι  έξω  ο

Περιφερειάρχης  τον  εκπροσωπείτε,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,
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κυρίες  και  κύριοι  Σύνεδροι,  για  εμάς  εκλεκτοί  προσκεκλημένοι.

Φίλες και φίλοι. 

Όταν  ανεβαίνει  βέβαια  κανείς  στο  βήμα  μετά  τον  κύριο

Παυλίδη  και  τον  χειμαρρώδη  όχι  χαιρετισμό,  αλλά  την  χειμαρρώδη

εισήγησή του,  με πολλαπλές παραμέτρους,  ωχριά.  Και  βέβαια τώρα

τελευταία,  κύριε  Αντιπρόεδρε  της  Βουλής,  και  κύριε  πρώην

Υπουργέ,  που  σας  έχει  λείψει  φαίνεται  το  βήμα  της  Βουλής,

μπορείτε  και  παρουσιάζετε  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  τις

εισηγήσεις σας. 

Κυρίες  και  κύριοι,  με  την  ιδιότητα  βέβαια  του  Προέδρου  της

Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων,  μου  επιτρέπει,  χωρίς  να  κάνω,

Σεβασμιότατε,  εισπήδηση,  ο  συνάδελφος  να  σας  καλωσορίσω  και

εγώ στην Κω, στα Δωδεκάνησα, στην πατρίδα του Ιπποκράτη, όπως

θα έχετε  ακούσει  ήδη  πολλές  φορές  και  όπως πρόλαβα να  ακούσω

τον  κύριο  Παυλίδη.  Στα  Δωδεκάνησα  που  παρά  τις  δυσκολίες  της

οικονομικής  κρίσης,  και  κυρίως  της  προσφυγικής  κρίσης,  η

ανάπτυξη  είναι  εδώ,  χειροπιαστή,  τη  βλέπετε  με  πράξεις,  με

στοιχεία, με δεδομένα. Όχι με θεωρητικές αναλύσεις.  

Τόσο η Κως, να μου επιτρέψετε  να πω όσο και  η Ρόδος, αλλά

και  τα  υπόλοιπα μικρά  νησιά,  άντεξαν  τόσο  στην  οικονομική  κρίση,

όσο και  στην προσφυγική  κρίση,  χάρη  στον τουρισμό.  Ο τουρισμός

όμως  δεν  είναι  μια  απλή  έννοια.  Χάρη  στους  επιχειρηματίες,  τους

εργαζόμενους  στον τομέα του τουρισμού,  στον κλάδο,  που άμεσα ή

έμμεσα  επηρεάζουν  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  οικονομικής

δραστηριότητας του τόπου μας. 

Είναι  γνωστό  και  επιτρέψτε  αν  έχει  ειπωθεί,  αν  θα

επαναληφθεί,  η τουριστική ανάπτυξη στα νησιά μας εδώ και  αρκετά

χρόνια  έχει  ακολουθήσει  ένα  μοντέλο  που  έχει  οδηγήσει  σε  αυτό

που  λέμε  μονοκαλλιέργεια  του  τουρισμού,  αλλά  με  υψηλό  δείκτη

εποχικότητας.  Με  μεγάλες  πληρότητες  το  καλοκαίρι,  χάρη  στην

υψηλής  ποιότητας  τουριστικές  υποδομές  των  νησιών,  το  βλέπετε

άλλωστε από το ξενοδοχείο στο οποίο φιλοξενούμαστε,  αλλά και  τις
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απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς γενικά του δομημένου και αδόμητου

περιβάλλοντος  των  νησιών  μας,  τον  ήλιο  μας,  τις  θάλασσες,  αλλά

αυτό είναι μόνο; Ο πολιτισμός μας, οι αρχαιότητες. 

Ωστόσο  η  αειφορία  και  η  βιωσιμότητα  της  ανάπτυξης

επιβάλλουν  την  άμβλυνση  της  εποχικότητας.  Τη  διεύρυνση,  την

επέκταση λέμε εδώ και πολλά χρόνια, της τουριστικής περιόδου, και

την  προσέλκυση  υψηλού  επιπέδου,  ποιοτικού  επιπέδου  και

εισοδήματος, επισκέπτες. 

Είναι  γνωστό  ότι  οι  υποδομές  των  νησιών  βρίσκονται  σε

οριακή  θα  έλεγε  κανείς  κατάσταση,  σε  οριακό  σημείο,  την  περίοδο

αιχμής.  Ωστόσο το  χειμώνα ξαφνικά  πέφτει  η  κουρτίνα  και  μέχρι  να

έρθει  ο  επόμενος  τώρα  πλέον  Μάιος,  ευτυχώς  φέτος  Απρίλιος,  πιο

παλιά  με  τον  μαθητικό  τουρισμό,  και  εκείνη  εναλλακτική  μορφή

τουρισμού,  από  τον  Μάρτιο.  Κλείνουν  τα  πάντα.  Μη  νομίζετε  ότι

περνάει  απαρατήρητο.  Υπάρχουν  και  εκεί,  αγαπητέ  Πρόεδρε  της

ΚΕΔΕ  και  Πρόεδρε  του  Ιατρικού  Συλλόγου  Αθηνών,   υπάρχουν

κοινωνικά  ζητήματα  τον  χειμώνα και  σε  αυτά τα  νησιά  που φαίνεται

ότι απολαμβάνουν τα αγαθά του τουρισμού τη θερινή περίοδο. 

Η  στροφή  σε  εναλλακτικές  μορφές  τουρισμού,  που  θα

στηρίζονται  σε  στρατηγικά  πλεονεκτήματα  των  νησιών,  ήταν

ζητούμενο  εδώ  και  χρόνια.  Τώρα  πλέον  είναι  μονόδρομος.  Είναι

μονόδρομος. 

Για μια ακόμη φορά να πω ότι  στην Κω, στην Κω μια που μας

φιλοξενεί,  και  με  αυτό  το  Συνέδριο,  και  θέλω  προκαταβολικά  να

δώσω συγχαρητήρια, κύριε Πρόεδρε, και σε εσάς, και σε όλους τους

συνδιοργανωτές,  βάζουμε  κάποιες  βάσεις  στη  δρομολόγηση  και

στην  ανάπτυξη  ενός  μοντέλου  θεματικού  τουρισμού,  του  ιατρικού

τουρισμού. 

Είναι  ευχάριστο  θα  έλεγα  και  μας  ικανοποιεί,  ότι  τώρα

πρόσφατα  αναλήφθηκε  μια  νομοθετική  πρωτοβουλία,  ας  έχει

αργήσει,  χωρίς  να  κακίζουμε  τη  σημερινή  ηγεσία  του  Υπουργείου,

και όλων των προηγούμενων, που δεν είχαν δρομολογήσει κάτι  που
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σε  άλλες  ανταγωνιστικές  χώρες  είναι  δεδομένο.  Ο  ιατρικός

τουρισμός. 

Όπως  υπήρχε  και  άλλος  κλάδος.  Πριν  οκτώ-δέκα  χρόνια,

αγαπητέ  κύριε  Παυλίδη,  είχα  επιχειρήσει  σαν  Αντινομάρχης

πρωτογενούς  τομέα,  τον  γνωστό  θαλάσσιο…  στα  πλαίσια  του

θαλάσσιου  τουρισμού,  τον  αλιευτικό  τουρισμό.  Πού  μπλοκάραμε

τότε;  Ήταν  τρία  συναρμόδια  Υπουργεία,  το  Οικονομικών,  το

Τουρισμού,  και  το  Ναυτιλίας.  Ποιο  Υπουργείο  και  ποιος  θα  ήταν  ο

εισηγητής  στη  Βουλή  για  να  καταθέσει  το  νομοσχέδιο.  Και  τους

είχαμε πάρει  μοντέλα της Ιταλίας,  της Ισπανίας,  της Κύπρου, για να

μπορέσουν να τα έχουν έτοιμα. 

Και  εδώ  λοιπόν,  επιτρέψτε  μου  τώρα  με  δύο  κουβέντες  και

κλείνω, κύριε Πρόεδρε, να κάνω μια αναφορά και στη Ρόδο, σαν την

πρωτεύουσα  του  Νομού,  αν  θέλετε  και  σαν  την  περιοχή  που

πρωτοξεκίνησε  ο  τουρισμός.  Όχι   μόνο  στα  Δωδεκάνησα,  θα  έλεγα

στην Ελλάδα.

Μια  και  έκανε  αναδρομή  ο  κύριος  Παυλίδης  στη

μεταπολιτευτική  Ελλάδα,  να  μου  επιτρέψετε  να  κάνω  μια  αναφορά

μόνο, μία.  1935, έχω στο αρχείο μου φυλλάδια της ιταλικής κατοχής

που  προβάλλουν  τις  πηγές  της  Καλλιθέας,  τον  ορεινό  όγκο  του

Προφήτη  Ηλία,  ορεινός  περιπατητικός  τουρισμός,  ο  άλλος  ήταν  ο

ιαματικός τουρισμός,  και  βέβαια το ξενοδοχείο  των Ρόδων και  ούτω

καθεξής. 

Αυτά  λοιπόν  τα  μοντέλα,  δεν  ακολουθήθηκαν  από  τις

πολιτικές  τις  τουριστικές  των  εκάστοτε  Υπουργών,  Υπουργείων,

κυβερνήσεων. 

Τώρα  στον  τομέα  του  ιατρικού  τουρισμού  και  επιτρέψτε  μου,

είναι  ενδιαφέρον  να  κάνω  μια  αναφορά,  το  ότι  το  σχέδιο  νόμου,

αγαπητέ  κύριε  Μάνο  Κόνσολα,  μια  και  είσαι  και  Τομεάρχης  στον

τουρισμό  στην  αξιωματική  αντιπολίτευση,  είναι  σημαντικό.

Αναφέρεται  στον  ιατρικό,  ιαματικό  και  τον  τουρισμό  ευεξίας.

Ιατρικός τουρισμός στη Ρόδο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο κέντρα
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που  έχουν  να  κάνουν  με  την  αιμοκάθαρση.  Εξυπηρετούν  πάρα

πολλούς  επισκέπτες.  Υπάρχουν  δύο  δομές,  και  θα  κλείσω  με  αυτό

μετά, δημόσιας υγείας, το Περιφερειακό Νοσοκομείο και μια ιδιωτική

κλινική. 

Ιαματικός  τουρισμός.  Αναφέρθηκα  στις  πηγές  της  Καλλιθέας.

1927  -  1929,  σε  δύο  χρόνια  οι  κατακτητές  διαμόρφωσαν  την

Καλλιθέα.  Τις  ανακάλυψαν  ξαφνικά;  Όχι.  Υπάρχει  γραπτό  κείμενο,

ήδη  ο  Ιπποκράτης  και  η  Δωρική  Εξάπολη  έστελνε  στις  ιαματικές

πηγές  της  Καλλιθέας  για  θεραπεία  τους  κατοίκους  της  Κω  και  των

άλλων νησιών.  Τις  ήξεραν από την  εποχή του Ιπποκράτη.  Οι  Ιταλοί

τις αξιοποίησαν. 

Σχεδόν  κινδύνευσαν  να  καταστραφούν.  Από  το  2009  ως  το

2015  πάλευαν  και  οι  προκάτοχοί  μου  και  εγώ  να  δημοσιευτεί  το

ΦΕΚ  ότι  εντάσσονται  στην  κατηγορία  των  ιαματικών,  των

θερμαλιστικών πηγών. 

Στο  θέμα  της  ευεξίας  είναι  γνωστό  ότι  όλα  τα  πολυτελή

ξενοδοχεία  διαθέτουν  αυτή  τη  στιγμή  τις  δομές,  τις  σύγχρονες

δομές,  αλλά  χωρίς  νομοθετικό  πλαίσιο.  Και  αν  ο  μη  γένοιτο  συμβεί

κάτι;  Άρα  λοιπόν  επιβάλλεται  να  έχουμε  στον  τομέα  του  ιατρικού

τουρισμού  και  στις  τρεις  αυτές  κατηγορίες  τη  νομοθετική  ρύθμιση

για να προχωρήσουμε. 

Σταματώ εδώ λέγοντας  ότι  θα  ήταν  ανώφελο  ίσως ή  θα  έλεγα

πλεονασμός  να  συζητούμε  για  τον  ιαματικό  τουρισμό,  εάν  δεν

προχωρούσαμε, λέγοντάς σας ένα παράδειγμα τελευταίο. 

Εδώ και  ένα  χρόνο  επενδυτές,  μη  προς  παρεξήγηση αγαπητέ

Δημήτρη Γάκη,  φίλε,  συνταξιδιώτη,  επενδυτές  Έλληνες  και  ξένοι,  με

προϋπολογισμό  budget 33  εκατομμυρίων,  ένα  κέντρο

αποθεραπείας,  ξενοδοχείο,  με  μαρίνα,  σε  μια  περιοχή  που  θα

αξιοποιεί  βιολογικά,  οικολογικά,  τα  προϊόντα,  και  θα  έχει

ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας.  Δεν  θέλω  να  αναφερθώ  στο

πρόσωπό  μου,  αγαπητέ  Πρόεδρέ  μας  της  ΚΕΔΕ,  αλλά  έπρεπε   να

συνοδεύσω  τους  επενδυτές  τόσο  στο  Υπουργείο  Τουρισμού,  και
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εκεί  αναδείχτηκε  το  κενό,  πριν  τέσσερις  μήνες,  ότι  δεν  έχουμε

νομοθετική  ρύθμιση,  και  ακολούθως  στο  Υπουργείο  Πολιτισμού,

γιατί  η  Αρχαιολογία  έχει  σταματήσει  οκτώ  μήνες  τον  επενδυτή  των

33 εκατομμυρίων. 

Κατά  τα  άλλα  προσδοκούμε  και  βλέπουμε  μπροστά  μας  την

ανάπτυξη.  Πού  είναι  αυτή  η  ανάπτυξη;  Να  τη  βρούμε,  να  τη

δρομολογήσουμε. 

Επιτέλους  βρήκε  το  δρόμο  του  και  μάλιστα  ο  επενδυτής  έχει,

από  ότι  με  ενημέρωσε  χθες  από  το  Λονδίνο,  στείλει  και  μια

εισήγηση  με  παρατηρήσεις  στη  διαβούλευση  του  νομοσχεδίου

αυτού. 

Και  αφού  επισημάνουμε  αυτές  τις  θα  έλεγα…  τις  αδυναμίες,

όχι  για  να  είμαστε  μίζεροι,  μουρμούρηδες,  αλλά  για  να  δούμε  πού

είναι  οι  αγκυλώσεις,  πού  χρειάζεται,  και  η  Αυτοδιοίκηση  αυτό

ακριβώς  το  ρόλο  το  εξυπηρετεί,  βάζει  μπροστά  τα  στήθη  για  να

μπορέσουμε  να  δρομολογήσουμε  σε  κάθε  περιοχή  αυτά  που

συνάδουν  με  την  ανάπτυξη  της  περιοχής.  Και  αυτός  είναι  ο  δικός

μας ο ρόλος. 

Και  βέβαια  μια  που  αναφερόμαστε  στην  υγεία,  είναι

αυτονόητο,  ας  περάσουν  τα  νομοσχέδια,  ας  εφαρμοστεί  κάποιος

νόμος,  αλλά  θέλει  και  μια  άλλη  εμπέδωση  εμπιστοσύνης.  Δεν

μπορεί  το  Περιφερειακό  Νοσοκομείο  της  Ρόδου  εάν  δεν  είναι

πλήρως  εξοπλισμένο  και  με  το  ανθρώπινο  δυναμικό  και  με  τις

υλικές  υποδομές,  να  λέμε  ότι  καλλιεργούμε  τον  τουρισμό,  τον

ιατρικό  τουρισμό,  όταν  ο  πράκτορας  θα  δει  πρώτα  από  όλα  ποιες

είναι  οι  δημόσιες  δομές  υγείας.  Ξεκινάμε  λοιπόν  από  το  άλφα,  για

να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο. 

Δεν  μπορεί  η  Κως,  επιτρέψτε  μου  και  πάλι  μια  που είμαι  εδώ

φιλοξενούμενος,  αλλά το θυμάμαι  από τα χρόνια της Νομαρχίας,  να

παλεύουμε  εδώ  και  10ετίες  αν  θα  πρέπει  να  αποκτήσει  καινούργιο

Νοσοκομείο.  Ακόμα  λοιπόν  και  αν  όλα  τα  ξενοδοχεία

προσαρμοστούν  στη  νομοθεσία  αυτή,  χωρίς  τις  δομές  υγείας  τις
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κεντρικές,  γιατί  η  Κως  και  η  Ρόδος  δεν  φιλοξενεί  μόνο,  η  Ρόδος,

τους  150.000  κατοίκους.  Φιλοξενεί  και  2,5  εκατομμύρια  επισκέπτες

κάθε χρόνο. Και 500.000 από τα κρουαζιερόπλοια. 

Άρα  πρώτη  βάση  είναι  οι  δομές  υγείας  και  ταυτόχρονα  θα

έλεγα,  παράλληλα,  θα  πρέπει  να  αναπτύξουμε  και  αυτές  τις

εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 

Συγνώμη  που  πλάτειασα,  αλλά  θεωρώ  ότι  μιλώντας  σε

ειδήμονες  και  ξέρω  ότι,  κυρίες,  κύριοι  σύνεδροι,  ότι  τα

αποτελέσματα  αυτού  του  συγκεκριμένου  θεματικού  Συνεδρίου  θα

ακουστούν εκεί  που πρέπει  να ακουστούν και θα βάλουν τις βάσεις,

είναι  μια  καλή  ευκαιρία  με  τη  διαβούλευση  του  νομοσχεδίου  αυτού

περί  ιατρικού  τουρισμού  να  επισημανθούν  αυτά  που  πρέπει  να

επισημανθούν,  για  να  μπορέσουμε  του χρόνου να  μιλάμε  κάτω από

άλλες  βάσεις,  στο  2 ο  Συνέδριο,  αγαπητέ  κύριε  Παυλίδη,  εγώ  το

δέχομαι,  δεν  θέλω  στη  Ρόδο  αυτό  το  Συνέδριο,  θα  κάνουμε  άλλο

Συνέδριο στη Ρόδο. 

Λοιπόν, καλή επιτυχία στο Συνέδριο. Ευχαριστώ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Να  παρακαλέσω  για  μια  ακόμη  φορά  να  είμαστε

ήσυχοι  εδώ  στην  αίθουσα  και  να  συντομεύσουμε  λιγάκι  τους

χαιρετισμούς. 

Να  καλέσω  στο  βήμα  τον  κύριο  Δημήτρη  Γάκη,  Βουλευτή

ΣΥΡΙΖΑ Δωδεκανήσου. 

Δ. ΓΑΚΗΣ:  Γεια σας. 

Σεβασμιότατε,  αγαπητοί  φίλοι  και  φίλες,  αποφεύγοντας  το

πρωτόκολλο  και  με  συγχωρείτε  για  αυτό,  θα  μου  επιτρέψετε  να

ξεκινήσω  ξαφνιάζοντας  τον  κύριο  Παυλίδη,  για  δύο  στοιχεία,  για

ιστορικά  στοιχεία  που  θα  χρησιμοποιήσω,  και  δεύτερο,  και  τον

κύριο  Δήμαρχο  της  Ρόδου.  Να  τους  ανακοινώσω  ή  να  ανακοινώσω

από  εδώ  ότι  το  γραφείο  μου  έχει  υποβάλλει  αίτηση  στο  Ίδρυμα

Νιάρχος  να  χρηματοδοτήσει  την  ίδρυση  ενός  καινούργιου

νοσοκομείο  στην Κω.  Εδώ και  πάρα πολύ καιρό.  Αυτό  για  να  γίνει,

πρέπει  να  ενταχθεί  μέσα  στο  στρατηγικό  σχεδιασμό  και  στο
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πρόγραμμα  του  Υπουργείου  Υγείας,  και  ο  Υπουργός  Υγείας  είναι

θετικός  σε  αυτό,  βάζοντας  τα  θεμέλια  στον  επόμενο

προγραμματισμό  του  Υπουργείου  να  εντάξει  το  καινούργιο

νοσοκομείο της Κω στον προγραμματισμό της συνεργασίας που έχει

με το Ίδρυμα Νιάρχος. 

Αυτό  όμως  απαιτεί  μια  συστράτευση  όλων  των  φορέων.  Δεν

είναι  υπόθεση ενός Βουλευτή. Ξεκινάει  έτσι,  δίνει  το έναυσμα, όμως

από  εκεί  και  μετά  θέλει  τη  συστράτευση,  κύριε  Παυλίδη,  όχι  μόνο

στα λόγια,  και  κύριε  Δήμαρχε της  Ρόδου, και  της Κω, προφανώς, ο

Δήμαρχος  της  Κω  νομίζω…  το  έχουμε  συζητήσει,  το  έχω

ενημερώσει,  αλλά  θέλει  τη  συστράτευση  όλων  αυτών  των  φορέων,

για  να  μπορέσει  να  έχει  αποτέλεσμα.  Την  πίεση  δηλαδή,  την

κοινωνική πίεση. 

Δεύτερο,  θέλω  να  ευχαριστήσω  από  το  βήμα  αυτό  τον

Πρόεδρο  της  ΚΕΔΕ  σήμερα,  γιατί  οργανώνει  στην  περιοχή  μας  για

δεύτερη  φορά  μέσα  σε  λίγες  μέρες,  μια  πρωτοβουλία,

αναδεικνύοντας  τη  Δωδεκάνησο  σαν  την  περιοχή  της  εβδομάδας,

σαν την τιμητική… τις τιμητικές εκδηλώσεις που έχει οργανώσει.

Σήμερα  μετά  από  το  Συνέδριο  του  Τουρισμού  της  Υγείας,

θέλω να θυμίσω ότι  πριν από λίγες μέρες τίμησε με μια εκδήλωση ο

Ιατρικός  Σύλλογος των Αθηνών,  που είναι  και  Πρόεδρος,  τον Σκεύο

Ζερβό,  τον μεγάλο αγωνιστή της δημοκρατίας,  αλλά ταυτόχρονα και

τον άνθρωπο, τον γιατρό, που κατάγεται  από την Κάλυμνο.

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  καλωσορίζω λοιπόν  όλους  σας

με  τη  σειρά  μου  στην  Κω,  στην  πατρίδα  του  Ασκληπιάδη

Ιπποκράτη,  που  πρώτος  αυτός  επραγματεύθη  την  ιατρική

επιστημονικώς,  όπως  έγραψε  ο  Κέλσος  στον  πρόλογο  του  έργου

του  Περί  Βιβλίων  Ιατρικής.  Αλλά  και   πατρίδα  του  Πραξαγόρα  του

Κώου, του θεωρούμενου από πολλούς ως πατέρα της ανατομικής. 

Είμαστε  σήμερα  εδώ  σε  ένα  σημαντικό  αναπτυξιακό  φόρουμ,

για  να  παντρέψουμε  αρμονικά  όσο  μπορούμε,  τον  τουρισμό  της

υγείας,  με  την  ανάπτυξη  μιας  περιοχής.  Να  συζητήσουμε  τις  δικές
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μας προτάσεις για τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και

την  επιμήκυνση  της  περιόδου,  την  αντιμετώπιση  του  προβλήματος

της  εποχικότητας  στον  τουρισμό,  που  έχουν  κυρίως  οι  νησιωτικές

περιφέρειες,  δίνοντας  έμφαση  στον  εμπλουτισμό  της  σύνθεσης  του

τουριστικού  προϊόντος  με  εναλλακτικές  μορφές  τουρισμού,  όπως

είναι  ο τουρισμός της υγείας. 

Εκμεταλλευόμενοι  πάντα  τα   συγκριτικά  πλεονεκτήματα  και

τους  πόρους,  ανθρώπινους,  φυσικούς,  περιβαλλοντολογικούς,

πολιτιστικούς  και  τα  λοιπά,  κάθε  περιοχής,  όπως  για  παράδειγμα

εδώ στην Κω το Ασκληπιείο της Κω. 

Ο  σχεδιασμός  τουριστικών  προϊόντων  με  ιδιαίτερα  ποιοτικά

χαρακτηριστικά,  όπως  είναι  ο  τουρισμός  υγείας,  και  πρέπει  να

θυμίσουμε  τι  σημαίνει  τουρισμός  υγείας,  ο  ορισμός  του  αφορά…

Λέει  ο  ορισμός,  αφορά  την  πρόληψη,  τη  διατήρηση,  τη  θεραπεία,

την  ανάρρωση  και  την  αποκατάσταση  της  υγείας,  με  σύγχρονες

ιατρικές  ή  φυσικές  μεθόδους,  και  περιλαμβάνει  τον  ιατρικό

τουρισμό,  τον  παραδοσιακό  ιαματικό  τουρισμό,  και  τον  τουρισμό

ευεξίας. 

Είναι  λοιπόν  αυτός  ένας  στόχος  που  προϋποθέτει  όμως

άρτιες  υλικοτεχνικές  υποδομές.  Εξειδικευμένο  ιατρικό  και

νοσηλευτικό  προσωπικό,  ποιότητα  στις  παρεχόμενες  υπηρεσίες,

άριστο  ξενοδοχειακό  δυναμικό  και  ανταγωνιστικές  τιμές   στις

πράξεις  τις  ιατρικές,  ενώ  παράλληλα  τα  αποτελέσματα

βελτιστοποιούνται  όταν  αναπτύσσεται  σε  μια  χώρα  που  δίνει  την

ευκαιρία  στον  επισκέπτη  να  συνδυάσει  με  ασφάλεια  την  ιατρική

φροντίδα, με την αναψυχή, όπως είναι η χώρα μας, η Ελλάδα. 

Ο  τουρισμός  υγείας  από  αυτή  την  σκοπιά  αποτελεί  κατά  την

άποψή μας  μια  σημαντική  πρόκληση  για  τον  ελληνικό  τουρισμό  και

μπορεί  να  συμβάλλει  σημαντικά  στην  ανάπτυξη  των  τοπικών

οικονομιών,  στην  ποιοτική  βελτίωση  του  παρεχόμενου  τουριστικού

προϊόντος,  αλλά  και  στην  επιμήκυνση  της  περιόδου,  κάτι  που

αποτελεί  ένα κρίσιμο στόχο, ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές. 
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Για την επίτευξη των επιμέρους project χρειάζεται  συνεργασία

Πολιτείας,  Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  επιστημονικών φορέων,  τόσο

στην  προσέλκυση  των  επενδύσεων,  όσο  και  στην  παρακολούθηση

των  δράσεων  και  στην  υλοποίηση  των  έργων,  για  να  μην  είναι

ξεκομμένα  από  τα  Τοπικά,  Περιφερειακά  Αναπτυξιακά

προγράμματα,  να λαμβάνουν υπόψη τις αντοχές και τις δυνατότητες

σε  υποδομές,  υπηρεσίες  υγείας  και  τα  λοιπά,  της  περιοχής,  για  να

αποβαίνουν εν τέλει  προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. 

Δηλαδή  η  όποια  παρέμβασή  μας  θα  πρέπει  να  δουλεύει

αποτελεσματικά  σε  μια  κατεύθυνση  ενίσχυσης  της  τοπικής

κοινωνίας,  που  σημαίνει  ανάπτυξή  της,  προστασία  του

περιβάλλοντός  της,  ευεξία  και  προώθηση  των  κοινωνικών

προβλημάτων. 

Τέλος,  ο  σχεδιασμός  απαιτεί  μια  δυναμική  σχέση  ανάπτυξης

συμμετοχικότητας  και  επιχειρηματικότητας,  που  πρέπει  να

στηρίζεται  από  το  σύνολο  των  κινήτρων  που  διαθέτει  το  κράτος

προς τις επιχειρήσεις του κλάδου, που επενδύσουν σε εναλλακτικές

μορφές  τουρισμού,  και  προς  τους  ταξιδιώτες  που  επιλέγουν  να

πραγματοποιήσουν τα ταξίδια τους σε περιοχές μη αιχμής. 

Αυτή  ακριβώς  η  λογική  βρίσκεται  στο  επίκεντρο  του  διαλόγου

για  τη  βιώσιμη  τουριστική  ανάπτυξη.  Αυτός  ο  στόχος  θα  καθορίσει

και το μέλλον της περιοχής μας και όλης της χώρας γενικότερα. 

Το  μεγάλο  στοίχημα  στον  τουρισμό  έχει  όνομα  και

περιεχόμενο.  Είναι  η  ποιότητα.  Για  να  μπορέσει  και  ο  νησιώτης  να

απολαμβάνει  υψηλού επιπέδου ιατρική  περίθαλψη στο  νησί  του,  να

απολαμβάνει κάθε πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής. 

Η  αποτελεσματική  στελέχωση  του  όλου  συστήματος  θα  έχει

μόνο θετικά αποτελέσματα. 

Είμαι  σίγουρος  φίλες  και  φίλοι,  ότι  η  ευρύτητα  της

θεματολογίας,  και  η  συμμετοχή  διακεκριμένων  εμπειρογνωμόνων

της  αρμόδιας  Υπουργού  Τουρισμού,  που νομίζω ότι  θα μας  έρθει…

Θα έρθει; 
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Δ.  ΓΑΚΗΣ:   Είχαμε  τη  χθεσινή  μέρα  που  η  χώρα  βγήκε  από  τις

δεσμεύσεις…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Δ.  ΓΑΚΗΣ:   Βγήκε  από  τις  δεσμεύσεις,  βήμα-βήμα,  κύριε  Δήμαρχε,

ναι,  ναι,  και εσείς έτσι λειτουργείτε,  βήμα-βήμα, δεν πάτε έτσι.

Και  έναν  σημαντικό  αριθμό  εκπροσώπων  των  Περιφερειακών

και  Τοπικών  νησιωτικών  Αρχών,  τουριστικών  και  αναπτυξιακών

φορέων και θεσμών στο Συνέδριο, θα συνεισφέρει στη συζήτηση για

τη διαμόρφωση ενός ουσιαστικού προγράμματος τουρισμού υγείας. 

Εύχομαι  καλή  επιτυχία  στις  εργασίες  του  2 ο υ Διεθνούς

Συνεδρίου  Τουρισμού  Υγείας  στη  Ρόδο  και  συγχαίρω  τους

οργανωτές του. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Να  παρακαλέσω  την  κυρία  Κωνσταντίνα  Σβύνου,

Πρόεδρο  Ινστιτούτου  Τουριστικών  Ερευνών  και  Προβλέψεων

Ξενοδοχειακού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος,  Αντιπρόεδρο  Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και  Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Κω,

να έρθει στο βήμα να απευθύνει χαιρετισμό. 

Κ.  ΣΒΥΝΟΥ:   Σεβασμιότατε,  κύριε  Αντιπρόεδρε  της  Βουλής,  κύριοι

Βουλευτές,  κύριε  Πρόεδρε  της  ΚΕΔΕ,  κύριε  Περιφερειάρχη,  κύριε

Δήμαρχε  της  Ρόδου,  κύριε  Δήμαρχε  της  Κω,  κύριε  Γιώργο Κυρίτση,

κυρίες και κύριοι. 

Ως  Πρόεδρος  του  Ινστιτούτου  Τουριστικών  Ερευνών   και

Προβλέψεων του  Ξενοδοχειακού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος,  θα  ήθελα

να  χαιρετίσω  αυτή  τη  δυναμική  προσπάθεια  που  κάνετε  προς  τη

σύγκλιση των επιστημονικών και των επαγγελματικών δυνάμεων, με

αυτό  το  Συνέδριο,  που  στοχεύει  στην  περαιτέρω  ανάπτυξη  του

τουρισμού υγείας. 

Με  την  ιδιότητά  μου  ως  Πρόεδρος  της  Ένωσης  ξενοδόχων

Κω,  θα  ήθελα  να  σας  καλωσορίσω  όλους  εσάς  εδώ,  στον  τέταρτο

τουριστικό  προορισμό  της  Ελλάδος,  που  ευελπιστούμε  μέχρι  το
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τέλος του 2018 να έχει  ανέβει  στην τρίτη θέση, στο αμιγώς νησί  του

τουρισμού, στο νησί του Ιπποκράτη. 

Ο  τουρισμός  υγείας,  κύριε  Τζιάλλα,  είναι  κάτι  που  συζητιέται

εδώ  και  πάρα  πολλά  χρόνια  και  μάλιστα  το  Ξενοδοχειακό

Επιμελητήριο  Ελλάδος  έχει  εκπονήσει  από  το  2012  μια  σχετική

μελέτη.  Δυστυχώς βλέπουμε ότι  η χώρα μας κάνει  πάρα πολύ δειλά

βήματα  προς  την  κατεύθυνση  αυτή.  Και  δυστυχώς  πάλι  βλέπουμε

ότι  σημειώνει  πολύ  βραδύτερους  ρυθμούς  ανάπτυξης  στον  τομέα

αυτό σε σχέση με ανταγωνίστριες χώρες. 

Παρά  το  γεγονός  ότι  βάσει  μελέτες  της  Μακένζι,  αποτελεί  ο

τουρισμός  υγείας  έναν  εκ  των  οκτώ  μοχλών  ανάπτυξης  της

ελληνικής οικονομίας. 

Κυρίες και  κύριοι,  το άλφα και  το ωμέγα για την ανάπτυξη του

τουρισμού  υγείας,  είναι  η  συνέργεια.  Συνέργεια  μεταξύ  του  κλάδου

υγείας  και  του  τουριστικού  κλάδου.  Η  συνέργεια  αυτή  όμως μπορεί

να  τελεσφορήσει  μόνο  σε  ένα  ευέλικτο  και  χωρίς  γραφειοκρατικές

αγκυλώσεις νομοθετικό σύστημα. 

Ο  τουρισμός  υγείας  μπορεί  να  συμβάλλει  στην  εκτίναξη  της

τουριστικής  οικονομίας,  και  αυτό  γιατί  αναπτύσσεται  σε  όλη  τη

διάρκεια  του  χρόνου.  Άρα  λοιπόν  μπορεί  να  συμβάλλει  στην

επιμήκυνση  της  τουριστικής  περιόδου,  που  τόσο πολύ  επιδιώκουμε

όλα  αυτά  τα  χρόνια.  Μπορεί  να  συμβάλλει  στην  προσέλκυση

επενδύσεων  σε  όλους  τους  τομείς,  σε  πολλούς  τομείς.  Μπορεί  να

συμβάλλει  στην  αύξηση  της  κατά  κεφαλήν  δαπάνης  και  βεβαίως

μπορεί  να  συμβάλλει  στην  αύξηση  της  μέσης  διάρκειας  παραμονής

του επισκέπτη μας. 

Τι γίνεται όμως στο νησί της Κω. Μπορεί η Κως να αποτελέσει

μια κουκίδα στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού; 

Η φυσική και  η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού της Κω, το

κλίμα του  νησιού,  η   διατροφή,  ο  τρόπος διατροφής,  αλλά ιδιαίτερα

οι  άρτιες,  εξελιγμένες  και  με  υψηλότατες  προδιαγραφές
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ξενοδοχειακές  επιχειρήσεις  που  έχουν  αναπτυχθεί  στο  νησί,

αποτελούν μια πάρα πολύ καλή βάση. 

Η  πραγματικότητα  όμως  μας  λέει  το  εξής.  Όσο  δεν  υπάρχει

πλήρως  στελεχωμένο  νοσοκομείο,  όσο  δεν  υπάρχει  επένδυση  σε

ιδιωτική  κλινική,  με  άριστες  προδιαγραφές,  ως  οφείλει  να  υπακούει

η ιδιωτική κλινική που θα υποστηρίξει  την προσέλκυση του ιατρικού

τουρισμού,  όσο  υπάρχει  αυτή  η  κατάσταση,  τότε  στο  νησί  του

Ιπποκράτη…  ή  δεν  υπάρχουν  έστω  συνέργειες  προς  αυτή  την

κατεύθυνση,  τότε  στο  νησί  του  Ιπποκράτη  δεν  μπορούμε  να  μιλάμε

για  ιατρικό  τουρισμό.  Μπορούμε  όμως  να  μιλήσουμε  για  ιαματικό

τουρισμό.  Μπορούμε  να  μιλήσουμε  για  στόχευση  με  βάση  τον

ιαματικό  τουρισμό,  για  στόχευση  σε προσέλκυση επενδύσεων προς

την  αξιοποίηση  των  ιαματικών  πηγών  που  διαθέτει  ήδη  το  νησί.

Μπορούμε  να  μιλήσουμε  για  τουρισμό  ευεξίας,  καθώς  έχουν  ήδη

γίνει  άριστες  επενδύσεις  υψηλών  προδιαγραφών  από  τους

επιχειρηματίες ξενοδόχους. 

Κυρίες  και  κύριοι  Σύνεδροι,  οι  προκλήσεις είναι  μπροστά μας.

Είναι  πλέον η εποχή όπου πρέπει ο κάθε τόπος να ξεχωρίσει και να

στοχεύσει τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα και να επενδύσει σε

αυτά.  Μόνο  με  αυτόν  τον  τρόπο,  μόνο  με  τη  διαφοροποίηση,

μπορούμε  να  παραμείνουμε  ή  να  έχουμε  αξιώσεις  να  παραμένουμε

στην  πρώτη  γραμμή  της  τουριστικής  ζήτησης.  Και  ο  τουρισμός

υγείας  διαθέτει  όλες  αυτές  τις  προδιαγραφές  προκειμένου  να

αποτελέσει το δυνατό χαρτί  της χώρας μας. 

Σας  ευχαριστώ πολύ,  σας  καλωσορίζω ξανά και  εύχομαι  καλά

αποτελέσματα από το Συνέδριό σας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Ευχαριστούμε  πολύ  την  κυρία  Σβύνου  για  το

σύντομο και περιεκτικό λόγο της. 

Θα  ήθελα  να  καλέσω  την  κυρία  Μαρία  Φρατζάκη,  Πρόεδρο

Ιατρικού Συλλόγου Κω.

Μ. ΦΡΑΤΖΑΚΗ:   Γεια σας και από εμένα. 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2  ου   ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

ΚΩΣ   23&24   ΙΟΥΝΙΟΥ   2018 –   KOS INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE

53



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σεβασμιότατε,  σεβαστό  Προεδρείο,  αγαπητοί  Σύνεδροι.  Εκ

μέρους  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Ιατρικού  Συλλόγου  Κω,

αλλά και  του συνόλου του ιατρικού κόσμου του νησιού, καλωσορίζω

τους Συνέδρους του 2 ο υ Διεθνούς Συνεδρίου Τουρισμού Υγείας στην

Ελλάδα,  στην  Κω,  τη  γενέθλια  νήσο  του  πατέρα  της  Ιατρικής,

Ιπποκράτη,  και  τον  τρόπο  όπου  ανεγέρθηκε  το  περιφημότερο

θεραπευτήριο  του  αρχαίου  κόσμου  και  ήκμασε  η  σπουδαιότερη

αρχαία Ιατρική Σχολή. 

Ο  ιατρικός  τουρισμός  αποτελεί  μια  νέα  επιστημονική

επιχειρηματική  δραστηριότητα,  η  οποία  ιδανικώς  συνδυάζει  το

κοινώς λεγόμενο τερπνόν μετά του ωφελίμου. 

Η  Ελλάδα  μας,  με  το  φυσικό  και  ιστορικό  περιβάλλον  που

γαληνεύει  το  σώμα  και  την  ψυχή,  διαθέτει  όλα  τα  απαιτούμενα

προσόντα για την ανάπτυξη της νέας αυτής δραστηριότητας. 

Η  Κως  δε  ειδικότερα,  με  τη  φυσική  της  ομορφιά,  τα

ανυπέρβλητα  ιατρικά  της  μνημεία,  όπως  το  Ασκληπιείο,  Πλάτανος

του  Ιπποκράτη,  την  ύπαρξη  δύο  ιαματικών  πηγών,  την  τεράστια

ξενοδοχειακή  της  υποδομή  και  εμπειρία,  και  τη  διάθεση  ενός

σημαντικού διεθνούς αεροδρομίου,  έχει  μια θαυμάσια προοπτική να

συμμετάσχει  στο  νέο  αυτό  ιατρικό  επιχειρηματικό  γίγνεσθαι  πολύ

σημαντικά. 

Μειονέκτημά της  όμως δυστυχώς,  αποτελεί  η  ύπαρξη σε  αυτό

το  νησί  των  35.000  μόνιμων  κατοίκων  και  του  1,5  εκατομμυρίου

περίπου  επισκεπτών  ετησίως,  ενός  νοσοκομείου,  το  οποίο  μετά

βίας  εξυπηρετεί  τις  ιατρικές  ανάγκες  αυτού  του  όγκου  του

πληθυσμού,  παρά  τις  τιτάνιες  και  φιλότιμες  προσπάθειες  του

προσωπικού  του  νοσοκομείου  στο  σύνολό  του.  Του  άρτια

εκπαιδευμένου και υψηλού επιστημονικού επιπέδου. 

Δράττομαι  λοιπόν  της  ευκαιρίας  να  υποβάλλω  σε  όλους  τους

αρμόδιους παράγοντες που μας ακούν,  το από πολλών ετών αίτημά

μας για την ίδρυση στην Κω ενός νέου,  σύγχρονου και  μεγαλύτερου

νοσοκομείου,  επαρκώς  εξοπλισμένου  και  στελεχωμένου,  και  ικανού
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να  ανταποκριθεί  στις  τεράστιες  υγειονομικές  της  ανάγκες,  και

αντάξιου της μεγάλης ιατρικής της παράδοσης. 

Αναμένοντας  λοιπόν  με  πολύ  μεγάλο  ενδιαφέρον  να

ακούσουμε  τις  απόψεις  και  τις  προτάσεις  σας  στο  αντικείμενο  του

ιατρικού  τουρισμού,  και  εκφράζοντας  την  ιδιαίτερη  ικανοποίησή

μας,  κύριε  Πρόεδρε,  κύριε  Πατούλη,  που  επιλέξατε  την  Κω  για  τη

διεξαγωγή  του  Συνεδρίου  σας,  σας  καλωσορίζουμε  και  σας

ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία. 

Ευχαριστώ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Ευχαριστούμε την κυρία Φρατζάκη. 

Παρακαλώ πολύ τον κύριο Ηλία Τσέρκη,  εκπρόσωπο Ιατρικού

Συλλόγου Ρόδου, να μας απευθύνει το μήνυμά του.

Η.  ΤΣΕΡΚΗΣ:   Σεβασμιότατε,  εκπρόσωποι  του  τόπου,  κυρίες  και

κύριοι Σύνεδροι. 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου

Ρόδου, θέλω να σας καλωσορίσω στο νησί  της Κω, να ευχαριστήσω

θερμά  τους  διοργανωτές  του  συγκεκριμένου  Συνεδρίου,  και  επειδή

ξέρω  ότι  έχουμε  κουραστεί  παρακολουθώντας  τους  χαιρετισμούς,

θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος, λέγοντας δυο πράγματα.

Ο  ιατρικός  τουρισμός  ή  ο  τουρισμός  υγείας,  είναι  ο  μοχλός

ανάπτυξης  ο  οποίος  έχει  θεμελιωθεί  από  το  2013.  Εδώ  θέλω  να

συγχαρώ  τον  κύριο  Πατούλη  ως  τον  Πρόεδρο  του  Ιατρικού

Συλλόγου  Αθηνών  και  ως  Πρόεδρο  του  ΕΛΙΤΟΥΡ,  γιατί  είναι  ο

άνθρωπος που προσπαθεί  τη θεωρία να  το κάνει  πράξεις.  Και  αυτή

την  προσπάθεια  δηλώνουμε  όλοι  συμπαραστάτες,  διότι  είναι  προς

όφελος  των  νησιών  μας,  διότι  προάγουμε  την  υγεία  όχι  μόνο  σε

τοπικό  ή  πανελλήνιο  επίπεδο,  αλλά  και  σε  παγκόσμια  κλίμακα,  και

το  κυριότερο  είναι  ότι  η  λύση  στην  πρωτοφανή  κρίση,  την

οικονομική,  ηθική,  που  βιώνει  ο  τόπος  μας,  είναι  ο  τουρισμός

υγείας. Και θα το τεκμηριώσω με τα εξής δύο επιχειρήματα.

Ο επαναπατρισμός του ιατρικού επιστημονικού της χώρας,  θα

είναι  το  κύριο  κίνητρο  που  θα  ανοίξει  και  θέσεις  εργασίας,  και  θα
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υπάρχει  η  επικοινωνία  και  η  σύζευξη  με  τα  κέντρα  που  ήδη

εργάζονται  ανά τον κόσμο, αλλά θα είναι  και για την ομογένεια,  που

είναι  ένα  πολύ  μεγάλο  κομμάτι  του  πληθυσμού,  του  ιατρικού,

επιστημονικού,  θα  είναι  το  ισχυρό  κίνητρο  για  να  επιστρέψει  στη

χώρα  και  να  συμβάλλει  με  όλες  τις  προσπάθειες  στην  αναγέννηση

της χώρας όσον αφορά και τον τομέα της υγείας, αλλά και ευρύτερα

σε όλο το κοινωνικό επίπεδο. 

Με  αυτούς  τους  δύο  προβληματισμούς  και  δηλώνοντας

παρόντες,  αρωγοί  και  συμμετέχοντες  στις  όποιες  προσπάθειες  θα

γίνουν από εδώ και  πέρα,  είμαι  σίγουρος ότι  και ο κύριος Κόνσολας

από  τη  μεριά  του,  από  τον  τομέα  τουρισμού,  έχει  αναπτύξει  το

συγκεκριμένο  ζήτημα.  Αυτό  που  μένει  είναι  να  εξασφαλίσουμε

πόρους  όσον  αφορά  το  δημόσιο  σύστημα  υγείας,  και  όταν  λέμε

πόρους,  είναι  ανεπίτρεπτο  μέχρι  σήμερα  να  παρέχουμε  υψηλού

επιπέδου παροχές υγείας, με όλα τα προβλήματα, είναι  απαράδεκτο

να  έχουμε  αυτές  τις  κτιριακές  εγκαταστάσεις  σε…  από  τα  πιο

απομακρυσμένα νησιά,  μέχρι  τα  μεγαλύτερα κέντρα,  και  ουσιαστικά

να υστερούμε στο δυναμικό το επιστημονικό. 

Σε  αυτό  το  πράγμα  λοιπόν,  πρέπει  να  εξασφαλίσουμε  τους

πόρους  για  να  κάνουμε… να  αυξήσουμε  τη  λειτουργικότητα  και  του

συστήματος  υγείας,  και  όλων των δομών,  για  να έχουμε καλή υγεία

στα νησιά μας, στους μόνιμους κατοίκους, στους επισκέπτες. 

Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στο Συνέδριο.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Έχουν  μείνει  δύο  χαιρετισμοί  ακόμη.  Θα

παρακαλούσα  λοιπόν  σιγά-σιγά  να  συγκεντρωθούν  και  όλοι  όσοι

είναι  έξω, μέσα, για να κηρύξουμε την έναρξη του Συνεδρίου.

Να  ζητήσω  να  ανέβει  στο  βήμα  ο  κύριος  Διακογεωργίου,

Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου.

Ν.  ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ:   Σεβασμιότατε,  κύριε  Ταξίαρχε,  εκπρόσωποι

της  Πολιτείας  και  της  Αυτοδιοίκησης,  κύριοι  Σύνεδροι,  αξιότιμε

Πρόεδρε  της  ΚΕΔΕ  και  του  Ιατρικού  Συλλόγου  Αθηνών,  κύριε

Πατούλη,  ευχαριστώ  για  την  πρόσκληση  να  συμμετέχω  στο
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Συνέδριο  Τουρισμός  Υγείας  και  Ανάπτυξη,  εκπροσωπώντας  τον

Οδοντιατρικό Σύλλογο Δωδεκανήσου. 

Σας  καλωσορίζω  και  εγώ  με  τη  σειρά  μου,  εσάς  και  όλους

τους Συνέδρους,  στα Δωδεκάνησα,  στην όμορφη και  φιλόξενη  πόλη

της  Κω,  στην  πόλη  του  Ιπποκράτη,  ο  οποίος  ίδρυσε  το  πρώτο  και

πιο φημισμένο Ασκληπιείο της αρχαιότητας. 

Σε  αυτά  τα  κέντρα  που  οι  άνθρωποι  της  εποχής  εκείνης

προσήρχοντο  για  να  θεραπευτούν,  να  ανακτήσουν  την  υγεία  και

ευεξία τους. 

Την  παράδοση  ακριβώς  αυτή  θέλουμε  να  αναβιώσουμε,

κάνοντας  την  Ελλάδα  τόπο  προορισμού  του  ιατρικού  και

οδοντιατρικού  τουρισμού,  εξαίροντας  τα  μεγάλα  συγκριτικά

πλεονεκτήματα που διαθέτει.  

Κύριε  Πατούλη,  οφείλουμε  να  σας  συγχαρούμε  για  τις

ουσιαστικές προσπάθειες που κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση. 

Είναι  σίγουρο ότι  ο τουρισμός υγείας είναι  μια χρυσή ευκαιρία

ανάπτυξης  της  χώρας  μας  με  πολλαπλά  οφέλη  στην  οικονομία  της.

Ο  οδοντιατρικός  τουρισμός  είναι  μια  πτυχή  του  τουρισμού  υγείας

και  αυξάνεται  σε  όλο  τον  κόσμο  ως  σύγχρονη  τάση.  Οι

οδοντιατρικές  υπηρεσίες  είναι  από τις  πιο  ουσιαστικές  στον ιατρικό

τουρισμό,  διότι  είναι  ένας  στους  τρεις  από  τους  ασθενείς  που

επιθυμούν  να  ταξιδέψουν,  ενδιαφέρονται  για  οδοντιατρικές

θεραπείες,  οι οποίες συνήθως είναι και υψηλού κόστους. 

Η προσπάθεια αυτή είναι  πολυεπίπεδη. Είναι  σαφής η ανάγκη

άμεσης  δημιουργίας  ευνοϊκού  νομικού  πλαισίου  από  την  Πολιτεία,

που  θα  αποσαφηνίζει  τους  όρους  ανάπτυξης  του  τουρισμού  υγείας

προκειμένου να ενισχυθούν οι μεγάλες δυνατότητές του. 

Προκαλεί  όμως  προβληματισμό  η  καθυστέρηση  της  έκδοσης

της ΚΥΑ που προβλέπει  ο  Ν.4276/14,  αλλά και  αγωνία,  γιατί  για  να

υπογραφεί  η  συγκεκριμένη  ΚΥΑ  χρειάζεται  συντονισμό  του  μισού

Υπουργικού Συμβουλίου. 
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Χρειάζεται  ακόμα  να  θεσπιστούν  προγράμματα  ειδικών

κινήτρων  ανάπτυξης  και  φοροαπαλλαγών,  ελκυστικά  τραπεζικά

προϊόντα  χρηματοδότησης,  επενδύσεις  ιατρικού  ενδιαφέροντος,

προγράμματα  ΕΣΠΑ,  ώστε  να  αναπτυχθούν  νέες  ανταγωνιστικές

μονάδες  πρωτοβάθμιας  φροντίδας  υγείας  και  συνεργασίες

αναγκαίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών ασθενών. 

Ακόμα,  θεωρούμε  πολύ  σημαντικό,  κύριε  Κόνσολα,  τη

δημιουργία  στο  Υπουργείο  Τουρισμού,  Παρατηρητηρίου

Οδοντιατρικού  και  Ιατρικού  Τουρισμού,  το  οποίο  θα καταγράφει,  θα

προάγει  την πορεία  του,  ώστε να  προτείνει  μέτρα και  προγράμματα

για τη βελτίωσή του. 

Επίσης,  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  οφείλει  να  έχει

πρωταγωνιστικό  ρόλο,  να  είναι  ο  κεντρικός  μοχλός  ανάπτυξης,  για

αυτό  απαιτείται  εξωστρέφεια,  μακροχρόνιο  σχεδιασμό,  συνεργασία

με  τους  Ιατρικούς  και  Οδοντιατρικούς  Συλλόγους,  με  τουριστικούς

πράκτορες, με διεθνή φόρα. 

Πρέπει  να  συμβάλλει  στη  διαμόρφωση  του  ανταγωνιστικού

προφίλ  και  της  διεθνούς  προβολής  των  πακέτων  υπηρεσιών

ιατρικού και οδοντιατρικού τουρισμού.

Το όφελος δε  που θα προκύψει  θα είναι  σημαντικό  και  για  τις

τοπικές κοινωνίες. 

Από τη μεριά μας, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, μαζί

με  τον  Πανελλήνιο  Ιατρικό  Σύλλογο,  μπορούν  να  συμβάλλουν  στην

πιστοποίηση  των  μονάδων  πρωτοβάθμιας  φροντίδας  υγείας,  σε

συνεργασία  με  φορείς  των  Υπουργείων  Υγείας  και  Τουρισμού,  για

να  μην είμαστε  υποχρεωμένοι  να  λάβουμε πιστοποίηση από ξένους

ιδιωτικούς  φορείς  που  απαιτούν  παχυλές  αποζημιώσεις,  που

δύσκολα δίνονται την περίοδο κρίσης που διάγουμε. 

Οι  Οδοντιατρικοί  Σύλλογοι  πρέπει  να  ενεργοποιηθούμε,  να

συντονιστούμε  και  με  άλλους  κρατικούς  φορείς,  για  να  δομηθεί

στέρεα  και  δεοντολογικά  πάνω  από  όλα  το  οικοδόμημα  του

οδοντιατρικού τουρισμού και του ιατρικού γενικότερα. 
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Σημαντικό  είναι  ακόμα  να  ενημερώσουμε  τα  μέλη  μας  για  τις

απαιτήσεις  που  έχει  ο  νέος  αυτός  τομέας  του  ιατρικού  τουρισμού,

να  αναδείξουμε  τη  μεγάλη  σημασία  των  συνεργασιών  και

συνεργειών που πρέπει να αναπτυχθούν.

Ο  δικός  μας  Σύλλογος,  ο  Οδοντιατρικός  Σύλλογος

Δωδεκανήσου,  με  τα  πενιχρά  του  μέσα,  έχει  προσπαθήσει  να

προωθήσει  όσο  μπορεί  τον  οδοντιατρικό  τουρισμό  στην  περιοχή

μας,  και  προχώρησε  αρχικά  στη  σύνθεση  ενός  ενημερωτικού

τρίπτυχου  με  τίτλο  «Welcome to your dental vacation»,  την

εκτύπωση του οποίου μας έκανε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Στη  συνέχεια  και  με  τη  βοήθεια  του  παρόντος  Δημάρχου

Ροδίων και τον ευχαριστώ για ακόμα μια φορά, κυρίου Χατζηδιάκου,

το  φυλλάδιο  αυτό  το  διαθέτουμε  σε  όλες  τις  τουριστικές  εκθέσεις

στις  ευρωπαϊκές  πόλεις,  ούτως  ώστε  να  ενημερώνουμε  τους

τουριστικούς πράκτορες και το κοινό. 

Ακόμα,  προσπαθούμε  το  συγκεκριμένο  φυλλάδιο  να  το

προωθήσουμε  στα  μεγάλα  ξενοδοχεία  της  περιοχής  μας  για  την

άμεση ενημέρωση των ήδη επισκεπτών μας. 

Τέλος,  η  συνεχής  επιμόρφωση  που  προσφέρουμε  ως

Σύλλογος  στα  μέλη  μας,  αποτελεί  εχέγγυο  για  την  υψηλή

επιστημονική  κατάρτισή  τους,  ώστε  να  μπορούν  να  προσφέρουν

οδοντιατρικές θεραπείες υψηλού επιπέδου. 

Ακόμα,  η  ανησυχία  μας  εξελίσσεται  και  με  τη συνεργασία  που

έχουμε  με  άλλους  τρεις  Προέδρους  Οδοντιατρικών  Συλλόγων,  του

Πειραιά,  της  Κεφαλονιάς  και  της  Αχαΐας.  Καταλήξαμε  μετά  από

γόνιμο  διάλογο  σε  προτάσεις  προς  διαβούλευση  για  το  πλαίσιο

ανάπτυξης  του  οδοντιατρικού  τουρισμού,  τις  οποίες  θα

καταθέσουμε  στο  συμβούλιό σας  και  προωθούμε και  στην Ελληνική

Οδοντιατρική Ομοσπονδία. 

Τα  οφέλη  που  θα  προκύψουν  από  τον  ιατρικό  και

οδοντιατρικό  τουρισμό,  είναι  σημαντικά.  Πέραν  από την  εισροή των

εσόδων  για  την  οικονομική  ανάπτυξή  τους,  των  νέων  θέσεων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2  ου   ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

ΚΩΣ   23&24   ΙΟΥΝΙΟΥ   2018 –   KOS INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE

59



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

εργασίας,  τον  εκσυγχρονισμό  στην  υγεία,  θα  συμβάλλουν

περισσότερο  στην  επιμήκυνση  της  τουριστικής  περιόδου,  όπως

ακούστηκε,  στη  χώρα  μας,  στην  ανάπτυξη  τουριστικού  ρεύματος

τόσο  στα  μεγάλα  αστικά  κέντρα,  αλλά  και  στην  περιφέρεια,  διότι

εκεί  βρίσκονται  τα περισσότερα τουριστικά θέρετρα της Ελλάδος. 

Με  αυτό  τον  τρόπο  ελπίζουμε  να  σταματήσει  στις

παραμεθόριες  περιοχές,  ηπειρωτικές  και  νησιωτικές,  το  αρνητικό

φαινόμενο διόδου Ελλήνων από τα σύνορά μας  για  να  δεχτούν στις

γείτονες  χώρες  αμφιβόλου  ποιότητας  οδοντιατρικές  θεραπείες,  που

πολλάκις έχει  αποδειχτεί  αυτό εκ των υστέρων δυστυχώς. 

Εύχομαι  οι  εργασίες  του  Συνεδρίου  να  στεφθούν  με  επιτυχία,

να υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα προς όφελος των συναδέλφων

και του κοινού.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Να παρακαλέσω τον  κύριο  Jorg Engel,  επικεφαλής

του  Τμήματος  Μαιευτικής  και  Γυναικολογίας,  Nordwest Clinic,  στη

Γερμανία φυσικά.

J      .        B      .        ENGEL      :   Αγαπητή Οργανωτική  Επιτροπή,  ζητώ συγνώμη γιατί

θα  μιλήσω  στα  αγγλικά.  Δεν  γνωρίζω  επαρκή  ελληνικά  δυστυχώς.

Ζητώ συγνώμη εκ προοιμίου. 

Νιώθω  βαθιά  συγκινημένος  που  βρίσκομαι  εδώ  μπροστά  σας

σε  μια  ιστορική  στιγμή,  στην  πατρίδα  του  Ιπποκράτη,  εκεί  όπου  ο

Ιπποκράτης επινόησε την ιατρική. 

Αλλά  δεν  είναι  ο  μόνος  λόγος  που  εγώ  βρίσκομαι  εδώ  και

νιώθω μεγάλη τιμή, διότι  ξέρετε,  πολύ κοντά στην Κω, η βασίλισσα,

η  Μίλητος,  η  βασίλισσα  των  ελληνικών  αποικιών  τότε,  τρεις

άνθρωποι,  τρεις φιλόσοφοι στην ελληνική αρχαιότητα,  επινόησαν τη

σύγχρονη  οπτική.  Ήταν  οι  προπάτορες  της  σύγχρονης  ιατρικής.  Ο

Θαλής,  ο  Αναξίμανδρος,  ο  Αναξιμένης.  Ήταν  λοιπόν μια  πολύ καλή

στιγμή. 

Βρίσκομαι εδώ, όχι μόνο στην πατρίδα της ιατρικής. Είμαι εδώ

πολύ  κοντά  όπου  η  επιστήμη  εν  γένει  γεννήθηκε  στον  αρχαίο

κόσμο. 
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Όταν  επικεντρωνόμαστε  στην  ιστορία  της  αρχαίας  Ελλάδος,

επίσης πρέπει να επικεντρωθούμε στον Σωκράτη. Και όταν διάβασα

τον  Βίο  του  Σωκράτη,  πραγματικά  με  συνεπήρε  ότι  όχι  μόνο  ήταν

πολύ  σοφός,  αλλά  ήταν  ο  πρώτος  ο  οποίος  διαφώτισε  τα

δεοντολογικά  ηθικά  προβλήματα,  αλλά  ήταν  και  ένας  γενναίος

στρατιώτης κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου. 

Όταν  διαβάζουμε   για  τον  Πελοποννησιακό  Πόλεμο,  τότε  όλοι

κατανοούμε  ότι  δεν  ήταν  μια  πολύ  καλή  στιγμή  για  την  άνθιση  της

ελληνικής  κουλτούρας,  διότι  θυμάμαι  διάβασα  ότι  τότε  υπήρχε  μια

διαμάχη  στην  ελληνική  πολιτική.  Μετά  από  10ετίες  πολέμων,  η

Ελλάδα αποδυναμώθηκε. 

Ο  Σωκράτης  και  ο  μαθητής  του,  ο  Πλάτων,  συνέγραψαν  την

Πολιτεία  έτσι  ώστε  να  βελτιώσουν  το  πολιτικό  σύστημα  τότε  στην

Ελλάδα. 

Εν  τέλει,  ο  Πελοποννησιακός  Πόλεμος  οδήγησε  στην  πτώση

της  ανθούσας  ελληνικής  κουλτούρας,  και  αργότερα  οδηγηθήκαμε

στην  κατάκτηση  από  τον  Μέγα  Αλέξανδρο  και  κατόπιν  από  τους

Ρωμαίους. 

Δεν  θέλω  να  μιλήσω  για  την  ελληνική  ιστορία,  δεν  θέλω  να

μιλήσω  για  διαφορετικές  εορτές.  Θέλω  να  μιλήσω  για  το  ιδεώδες

της συνεργασίας. 

Ιστορικά  λοιπόν,  ο  πόλεμος  ποτέ  δεν  είναι  καλή  ιδέα,  και

βλέπουμε  το  ίδιο  και  στη  σημερινή  εποχή  στην  Ευρώπη,  διότι  όλοι

είμαστε  ευρωπαίοι,  διότι  όλοι  είμαστε  παιδιά  του  ίδιου  Θεού,  αλλά

ταυτόχρονα  κάθε  έθνος  βλέπει  μόνο  τα  δικά  του  συμφέροντα,  και

ξεχνά τα συμφέροντα που έχουμε από κοινού.

Για  αυτό  λοιπόν  θα  ήθελα  να  πω  δυο  λόγια  σχετικά  με  το

ιδανικό της συνεργασίας. 

Η  συνεργασία  δεν  είναι  μόνο  ή  απλώς  ένα  ιδανικό.

Συνεργασία σημαίνει  ότι  κάθε λαός, κάθε ιατρικό σύστημα,  και  κάθε

άτομο,  θα  έχει  πλεονεκτήματα  και  μειονεκτήματα.  Ωστόσο  είναι  ένα

κοινό  χαρακτηριστικό  στην  ανθρώπινη  φύση  ότι  κάποιος  βλέπει
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μόνο  τα  δυνατά  του  σημεία  και  τις  αδυναμίες  των  άλλων.  Ωστόσο

αρχίζοντας  μια  επικοινωνία  και  κατόπιν  συνεργασία,  τούτο  μπορεί

να  εξουδετερώσει  τις  αδυναμίες  μας  και  μπορεί  να  ενισχύσει  τα

δυνατά μας σημεία. 

Ο μεγάλος  μαθητής του Πλάτωνα,  ο  Αριστοτέλης,  κάποτε είπε

ότι  το καλό και  αγαθό, ότι  η συνεργασία με άλλα λόγια, είναι  το (…)

των  προσπαθειών  που  αξίζει  περισσότερο  από  τη  δυναμική  ενός

μόνο μέρους. 

Για  αυτό  λοιπόν  το  λόγο  πιστεύω  ότι  ακόμη  και  αν  αυτό  το

Συνέδριο  σχετίζεται  με  τον  ιατρικό  τουρισμό,  η  συνεργασία  με

διαφορετικά  ιατρικά  συστήματα,  διαφορετικών  εθνών,  θα

καταστήσει όλη την προσπάθεια ισχυρότερη. 

Εγώ λοιπόν έχω μόνο ένα  μικρό παράδειγμα από το δικό μου

πεδίο εφαρμογής, από τη Γυναικολογία και  από την αναπαραγωγική

ιατρική,  την  τεχνητή  δηλαδή  αναπαραγωγική.  Υπάρχουν  γερμανικοί

κανονισμοί  που  είναι  ιδιαιτέρως  αυστηροί,  ενώ  στην  Ελλάδα  έχετε

πιο  φιλελεύθερους…  πιο  απελευθερωμένους  κανονισμούς.  Ώστε

λοιπόν  η  θεραπεία  των  ζευγαριών  που  έχουν  αυτή  τη  βασική

ανάγκη  να  αποκτήσουν  ένα  παιδί,  να  μπορούν  να  θεραπεύονται  με

υψηλή  εμπειρογνωμοσύνη  και  τεχνογνωσία.  Έτσι  λοιπόν,  ασθενείς

από  τη  Γερμανία  θα  μπορέσουν  να  απολαύσουν  την  εκπληκτική

φροντίδα που έχετε εδώ. 

Χθες  είχα  συζητήσεις  με  τον  καθηγητή,  κύριο  Πάντο,  και  με

τον καθηγητή Βυθούλκα,  και  μαζί  λοιπόν ανακαλύψαμε πολλά κοινά

ενδιαφέροντα.  Είναι  μια  καλή  θρυαλλίδα  συνεργασίας,  διότι  έτσι

μέσω  του  κοινού  σεβασμού,  μέσω  της  φιλίας,  μπορούμε  να

ξεκινήσουμε κάτι  σπουδαίο. Τούτο θα μπορούσε να είναι  η βάση για

την κοινή μας συνεργασία. 

Αυτό  ήταν  μόνο  ένα  παράδειγμα.  Το  κύριό  μου  μήνυμα  είναι

πως  η  συνεργασία  είναι  εκείνο  που  κάνει  τον  κόσμο  να  γυρίζει  και

που μπορεί να μας έχει  όλους ενωμένους.

Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Ευχαριστούμε  τον  κύριο  Jorg Engel,  και  να

καλέσουμε  για  τον  τελευταίο  χαιρετισμό  τον  κύριο  Cristian Grasu,

Γενικό  Γραμματέα Υπουργείου Υγείας Ρουμανίας.

Και  αμέσως  μετά  θα  περάσουμε  στην…  θα  δούμε  ένα  βίντεο

σε  λίγο  και  θα  προχωρήσουμε  στην  κήρυξη  της  έναρξης  του

Συνεδρίου. 

C      .        GRASU      :   …και  αγαπητοί  επισκέπτες,  κύριε  Δήμαρχε,  κύριοι

επισκέπτες. 

Θέλω  να  σας  μεταφέρω  τον  χαιρετισμό  της  κυρίας  Sorina

Pintea, της Υπουργού Υγείας της Ρουμανίας.

Είμαι  προσωπικά  πολύ  χαρούμενος  που  είμαι  εδώ  και  θέλω

να  σας  πω ότι  η  Υπουργός  Υγείας  της  Ρουμανίας  δουλεύει  σκληρά

αυτή  τη  στιγμή  μαζί  με  τους  συναδέλφους  της  από  το  Υπουργείο

Τουρισμού,  για  να  αλλάξει  το  νομοθετικό  πλαίσιο  στη  Ρουμανία  και

να  καταστήσει  πιο  εύκολη  την  εφαρμογή  του  πρωτοκόλλου  που

υπογράψαμε  μεταξύ  του  Υπουργού  Τουρισμού της  Ελλάδας και  της

Ρουμανίας το 2016. 

Θέλω  να  ευχαριστήσω  εκ  νέου  τους  διοργανωτές  που  με

προσκάλεσαν εδώ και  θέλω να σας διασφαλίσω ότι  θα συνεχίσουμε

τη στενή μας συνεργασία στον τομέα του τουρισμού υγείας. 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Ευχαριστούμε και τον κύριο Grasu. 

Και πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Πατούλη για την κήρυξη

της  έναρξης  του  Συνεδρίου  και  τον  Α’  Θεματικό  Κύκλο,  για  το  ρόλο

των  stakeholders στην  ανάπτυξη  του  τουρισμού  υγείας,  ας  δούμε

ένα ακόμη βίντεο,  ένα ακόμη ωραίο βίντεο,  που δείχνει  τη διαδρομή

στην  Ελλάδα  και  τον  κόσμο  μέχρι  να  φτάσουμε  στην  Κω  και  το  2 ο

Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα. Το όμορφο ταξίδι

συνεχίζεται. 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Μπορούμε  να  χειροκροτήσουμε  και  το  βίντεο,  έχει

γίνει  πολύ καλή δουλειά.  Και  όπως είπα προηγουμένως,  το  όμορφο

ταξίδι συνεχίζεται,  εδώ στην Κω, στο νησί του Ιπποκράτη. 

Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον Α’ Θεματικό Κύκλο. Ο ρόλος

των  stakeholders στην  ανάπτυξη  του  Τουρισμού  Υγείας  και  η

σημασία  της  συνεργασίας  τους  στη  διαμόρφωση  ενός

ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος. 

Να καλέσω στο βήμα τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον Πρόεδρο

της ΚΕΔΕ, Πρόεδρο International  Health Tourism Center…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Να μην τα πω όλα; Είναι αυτονόητα, έτσι; 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Νομίζω  ότι  πάνω  από  όλα,  και  από  αυτά  που

ακούστηκαν,  αλλά  και  αυτά  που  εννοήθηκαν,  είναι  ότι  πηγαίνουμε

από  την  εποχή  της  ύφεσης  στην  εποχή  της  ανάπτυξης.  Και  αυτό

πρέπει να είναι το ζητούμενο. 

Είναι  ένα  ζητούμενο  που  σίγουρα  υπάρχουν  οι  δυνατότητες

και  οι  πηγές ώστε αυτό να μην είναι  μια ελπίδα χωρίς όραμα, χωρίς

ουσία, αλλά να είναι μια ελπίδα επίτευξης. 

Θα  έλεγα  λοιπόν  ότι  καλό  θα  είναι,  κύριε  Γενικέ,  όλοι  μας,  η

κυβέρνηση,  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  Α’  και  Β’  Βαθμού,  η

επιστημονική  κοινότητα,  οι  φορείς,  να  συνεργαστούμε,  όχι  σε  ένα

πλαίσιο  κομματικής  αντιπαράθεσης,  θα  έλεγα  σε  ένα  πλαίσιο

εθνικό,  ελληνικό,  σε  ένα  πλαίσιο  που  να  αφορά  το  σήμερα,  αλλά

κυρίως  το  αύριο  των  γενεών  που  έρχονται  και  που  θα  πρέπει  να

τους  παραδώσουμε  όχι  τι  μιζέρια,  τη  θολούρα  των  εννοιών,  όχι

αυτά που δημιούργησαν την ύφεση και την οικονομική αδυναμία της

χώρας,  αλλά  εκείνα  τα  οποία  μπορούν  να  φέρουν  τη  χώρα  μας

πρωταγωνίστρια  σε  όλη  την  Ευρώπη,  και  γιατί  όχι,  σε  σημαντικό

βαθμό σε όλο τον κόσμο. 

Είναι  ένα  ταξίδι  που  οφείλουμε  όλοι  να  συμβάλλουμε  να

ξεκινήσει.  Είναι  ένα  ταξίδι  που  έχουμε  όλα  εκείνα  τα  κεφάλαια  της

ιστορίας και των προγόνων μας, και ακούσαμε πριν λίγο συνάδελφό
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μας  από τη  Γερμανία  πόσο  σημαντικά  σέβεται  τη  δική  μας  ιστορία.

Μια  ιστορία  που  δεν  είναι  μόνο  δική  μας,  είναι  όλου  του  κόσμου.

Από  εδώ  ξεκίνησαν  οι  αξίες,  ξεκίνησαν  εκείνα  τα  συστήματα  τα

αξιακά,  που  δημιούργησαν  τον  σύγχρονο  άνθρωπο,  τον  άνθρωπο

της δημιουργίας και της επιστήμης. 

Θα  έλεγα  λοιπόν  ότι  το  διήμερο  αυτό  έχει  προοπτική  να

αφήσει  ένα  ισχυρό  αποτύπωμα  για  το  τι  πρέπει  να  κάνουμε  από

εδώ  και  πέρα.  Και  νομίζω,  αγαπητέ  Δήμαρχε  της  Κω,  Γιώργο

Κυρίτση, είναι  συμβολικό, αλλά και ουσιαστικό, που σήμερα αυτό το

αποτύπωμα  καλούμαστε  όλοι  στο  δικό  σου  Δήμο,  στο  δικό  σου

νησί,  με  την  έννοια  του  πρώτου  πολίτη,  να  γίνει  εδώ  που

ανάπνευσε,  που  εμπνεύστηκε,  που  παρατήρησε,  που  ερεύνησε  και

τελικά  στοιχειοθέτησε  τους  πρώτους  κανόνες  της  ιατρικής

επιστήμης  στο  δυτικό  τουλάχιστον  κόσμο,  ο  πρόγονός  μας,  το

ισχυρό brand name του κόσμου, ο γιατρός Ιπποκράτης. 

Και  νομίζω  ότι  έχουμε  υποχρέωση  όλοι  μας  να  καταλάβουμε

την  υψηλή  ευθύνη,  αλλά  και  την  ιστορική  ευθύνη  που έχουμε,  αυτή

τη  στιγμή,  παίρνοντας  την  ευκαιρία  της  ενότητας,  και

δημιουργώντας και διανοίγοντας το δρόμο της ελπίδας του αύριο. 

Και  για  αυτό,  αυτό  το  Συνέδριο,  και  όπως  είδατε  από  το

βίντεο,  πολλά ταξίδια έγιναν.  Όλα αυτά όμως έγιναν για να έρθουμε

εδώ,  στο  νησί  του  Ιπποκράτη,  και  να  πούμε  ναι,  κάνουμε  την

επανεκκίνηση, την επανεκκίνηση της ελπίδας, μέσα από την ιστορία

μας,  μέσα  από  την  επιστήμη,  μέσα  από  την  ελπίδα  για  το  αύριο.

Εδώ στην Κω. 

Καλώς ήρθαμε λοιπόν και κηρύσσω προφανώς την έναρξη του

Συνεδρίου,  με  την  ελπίδα  στην  αποφώνηση  αύριο  να  είναι  ένα

Συνέδριο  πυξίδα  για  το  τι  θα  κάνουμε  από  εδώ  και  πέρα  για  να

μπορέσουμε αυτή η διάνοιξη του δρόμου να είναι  του δρόμου για το

αύριο. 

Σας ευχαριστώ. 
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Θα  ήθελα  να  δώσουμε  κάποια  συμβολικά,  για  να

ολοκληρώσουμε,  αν  μας  επιτρέπετε,  και  με  την  κατανόηση  όλων,

αναμνηστικά της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Παρακαλούμε  πρώτα  τον  Σεβασμιότατο

Μητροπολίτη Κώου και Νισύρου, τον κύριο Ναθαναήλ.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ 

Θεματικός Κύκλος:   

Ο  ρόλος  των  stakeholders (ενδιαφερόμενοι  φορείς),  στην

ανάπτυξη  του  Τουρισμού  Υγείας  και  η  σημασία  της

συνεργασίας  τους  στη  διαμόρφωση  ενός  ολοκληρωμένου

τουριστικού προϊόντος
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Με  την  παράκληση  να  είμαστε  σύντομοι  στις

τοποθετήσεις  μας  γιατί  έχουμε  προχωρήσει  αρκετά,  έχουμε  ξεφύγει

από  το  χρόνο,  από  το  χρονοδιάγραμμα  του  προγράμματος,  να

καλέσω στο  βήμα τον  κύριο  Γιώργο  Τζιάλλα,  τον  Γενικό  Γραμματέα

Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης. 

Γ.  ΤΖΙΑΛΛΑΣ:   Σας  υπόσχομαι  να  είμαι  πάρα  πολύ  σύντομος,  για

αυτό  δεν  έφερα  μαζί  μου  και  μια  παρουσίαση  power point που

είχαμε ετοιμάσει. 

Να ευχαριστήσω καταρχάς  για  το  δώρο  με  τους  κίονες,  διότι

έχουμε  κάνει  τόσες  προσπάθειες  στο  Υπουργείο,  τόσες  φορές  έχω

ακολουθήσει  τις προσπάθειες του… και  της ΚΕΔΕ, και του Διεθνούς

Κέντρου  Τουρισμού  Υγείας,  και  των  Συνδέσμων  Υγείας,  και  της

Αυτοδιοίκησης,  και  ποτέ… έπαιρναν όλοι  οι  άλλοι  εκτός από εμένα.

Λέω  πάει,  με  ξεχάσανε  λέω  σήμερα.  Αλλά  το  φύλαγε  έκπληξη

φαίνεται ο Πρόεδρος. 

Θέλω να  πω ότι  η  προσπάθεια  που  γίνεται  για  τον  τουρισμό,

που  είναι  κυβερνητική  προτεραιότητα,  που  είναι  προτεραιότητα

αναπτυξιακή της χώρας, και βεβαίως είναι το Υπουργείο Τουρισμού,

και  η Υπουργός,  και  εμείς  όλοι,  και  η ομάδα μας και  τα στελέχη του

Υπουργείου,  που  για  πρώτη  φορά  συμμετέχουν  πραγματικά  ενεργά

σε όλα τα έργα και τις πρωτοβουλίες που κάνουμε, και στην Ελλάδα

και  στο  εξωτερικό,  για  να  προωθήσουμε  αυτή  τη  μεγάλη

προσπάθεια η οποία γίνεται.

Να  πω  ότι  αυτό  το  οποίο  έχουμε  πετύχει,  και  με  τη  σκληρή

δουλειά  του  Υπουργείου,  και  βεβαίως  του  ιδιωτικού  τομέα,  που

όπως είπα πριν  συμβάλλει  τα  μέγιστα,  για  να  μην πω καλύτερα  ότι

αυτός  είναι  ο  οποίος  χρηματοδοτεί  αυτές  τις  προσπάθειες  τις

αναπτυξιακές  στον  τουρισμό.  Και  εμείς  με  τη  σειρά  μας  όπου

έχουμε τη δυνατότητα, υπήρξε ένα πρόγραμμα, όπως γνωρίζετε, για

την  αναβάθμιση  τουριστικών  επιχειρήσεων.  Έκλεισε  ο  κύκλος

υποβολής  προτάσεων  για  το…  ένα  πρόγραμμα  το  οποίο
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χρηματοδοτείται  από  το  ΕΣΠΑ,  και  είναι  για  την  ανάπτυξη  νέων

τουριστικών  επιχειρήσεων,  και  έχω  να  σας  πω,  για  όσους  δεν  το

γνωρίζουν,  ότι  υπεβλήθησαν  πάνω  από  7.000  προτάσεις  και  ο

προϋπολογισμός  των  προτάσεων  που  υποβλήθηκαν  ξεπερνά  τα  2

δις,  με  έναν  προϋπολογισμό  που  είχαμε  120  εκατομμύρια  στο

πρόγραμμα. Βεβαίως είμαστε σε συζητήσεις πώς θα μπορέσουμε να

το αυξήσουμε αυτό.  καταλαβαίνετε  πόσο πολύ σημαντικό,  και  αυτές

οι  νέες  επιχειρήσεις  περιλαμβάνουν  και  επιχειρήσεις  που

ασχολούνται  με  το  θεματικό  τουρισμό,  ένα  κομμάτι  είναι  ο

ιαματικός,  είναι  ο  ιατρικός,  είναι  άλλες  υπηρεσίες  οι  οποίες

συνδράμουν  και  συνεργούν  με  τις  δραστηριότητες  αυτές  τις

τουριστικές. 

Πόσο  λοιπόν  πάρα  πολύ  σημαντικό  είναι  να  βλέπουμε  τον

ιδιωτικό  τομέα,  ακολουθώντας  τη  δικιά  μας  απλούστευση

αδειοδότησης,  τη  δικιά  μας  προώθηση  θεσμικών  βελτιώσεων  σε

αυτά  τα  θέματα,  και  μαζί  να  προχωρούμε  για  να  μπορέσουμε  να

αναπτύξουμε παραπάνω αυτά τα θεματικά προϊόντα. 

Θα  διαφωνήσω  λίγο  βεβαίως  με  τον  φίλο  μου  τον  Μάνο  τον

Κόνσολα,  ο  οποίος  είπε  δεν  έχουμε  ενεργοποιήσει,  Σεβασμιότατε,

για τον προσκυνηματικό τουρισμό, αυτά τα οποία είχαν ξεκινήσει  τα

παλιά  χρόνια.  Βεβαίως,  όχι  μόνο  τα  έχουμε  ενεργοποιήσει.  Την

περασμένη εβδομάδα ήταν… γνωρίζετε ότι στον ΕΟΤ έγινε μια πολύ

μεγάλη  συνάντηση,  παρουσία  και  του  Σεβασμιοτάτου  Δωδώνης

Χρυσόστομου,  όπου  πλέον  υπάρχει  σαφέστατο  πρόγραμμα  και

σχέδιο  δράσης  προβολής  –  προώθησης  των  θεμάτων  του

προσκυνηματικού  τουρισμού,  συγνώμη  που  παίρνω  λίγο  το  χρόνο

από  τον  ιατρικό  τουρισμό,  αλλά  όλα  αυτά  είναι  τουρισμός  για  τη

χώρα μας, έτσι; Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ σημαντικά. 

Και  για  τον  τουρισμό  υγείας,  και  εκεί  βεβαίως  έχουμε

προχωρήσει.  Για  πρώτη  φορά  έχουν  βγει  προδιαγραφές  και

κριτήρια  για  την  πιστοποίηση,  για  την  έναρξη  λειτουργίας  κέντρων
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θαλασσοθεραπείας,  υδροθεραπείας,  SPA,  ευεξίας  και  όλων  αυτών

που συμμετέχουν στην ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού. 

Ο  κύριος  καθηγητής,  ο  κύριος  Κουσκούκης,  γνωρίζει  ότι

συνεχίζουμε  να  αναγνωρίζουμε  ιαματικές  πηγές.  Έχουμε  φτάσει

στις 53. Είναι  πολύ σημαντικό. 

Έχουμε  γύρω στις  100  αιτήσεις,  εκ  των  οποίων  είναι  κάποιες

βέβαια  με  πάρα  πολλές  ελλείψεις  και  φαίνεται  ότι  απλώς

υπεβλήθησαν  για  να  υποβληθούν.  Παρ’  όλα  αυτά  μέχρι  τέλος  του

χρόνου  θα  έχουμε  προχωρήσει  και  θα  έχουμε  αναγνωρίσει  αν  όχι

όλες,  αυτές  οι  οποίες  είναι  επιλέξιμες,  ώστε  με  τον  νέο  χρόνο  να

είναι  στον  αέρα  ένα  νέο  πρόγραμμα,  από το  ΕΠΑΝΕΚ,  το  οποίο  θα

απευθύνεται  σε Δήμους με ιαματικές πηγές,  για τον εκσυγχρονισμό,

την  αναβάθμιση,  και  τη  λειτουργία  αυτών  των  πηγών,  σε

συνεργασία  με  τον  ιδιωτικό  τομέα,  με  ΣΔΙΤ.  Ήδη  υπάρχουν

ενδιαφερόμενοι  που  θέλουν  να  προχωρήσει  και  να  γίνει  γρήγορα

αυτό  το  πρόγραμμα.  Άρα  πολύ  γρήγορα  θα  προχωρήσουμε  στο

σχεδιασμό,  στο  γράψιμο,  να  το  πω  έτσι,  στη  συγγραφή  της

πρότασης και της πρόσκλησης (…) να είναι στον αέρα.

Αυτά  είναι  τα  βήματα  και  πολλά  άλλα  τα  οποία  έχουμε  κάνει,

βεβαίως  σε  συνεργασία  με  την  ΕΛΙΤΟΥΡ,  με  την  ΚΕΔΕ,  με  τους

φορείς, το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας, για να προχωρήσουμε

αυτά τα θεσμικά ζητήματα. 

Με  τον  ΕΟΠΥΥ,  θα  σας  τα  πει  πάρα  πολύ  καλά  γνωρίζω  ο

κύριος  Σαμπάνης  μετά,  στη  συνέχεια,  με  τον  οποίο  όταν  είχαμε

πρωτογνωριστεί  κοίταγε έτσι λίγο με… όχι καχυποψία, λέει  αυτός τα

λέει  πολύ καλά για  να  είναι  αλήθεια.  Νομίζω με τη δουλειά μας,  και

το  ήθος  μας,  αν  μου  επιτρέπετε,  Σεβασμιότατε,  δείχνουμε  ότι

μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα.  Ο τουρισμός είναι  εθνική

υπόθεση.  Ο  τουρισμός  πρέπει…  και  μας  ενώνει  όλους  και  είναι  η

χώρα μας. Ο ιατρικός τουρισμός μπορεί να είναι αιχμή του δόρατος.

Ξέρετε,  πριν από δύο μήνες είχαν έρθει με συνεργάτες από τη

Ρόδο,  ένα  μεγάλο  fund Ισραηλινών,  που  θέλουν  να  φτιάξουν  ένα
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πολύ  μεγάλο…  αναζητούν  τις  ευκαιρίες  να  φτιάξουν  ένα  πολύ

μεγάλο  κέντρο,  το  οποίο  θα  είναι  ξενοδοχείο,  θα  είναι  κέντρο

αποκατάστασης,  θα  είναι,  θα  είναι…  Άρα  αναζητούν,  αποζητούν

από  εμάς,  το  γνωρίζει  ο   Δήμαρχος,  να  προχωρήσουμε  το  θεσμικό

πλαίσιο  για  να  μπορούν  να  φτιαχτούν  τέτοια  πράγματα  στην

Ελλάδα. 

Βλέπετε  λοιπόν  ότι  μεγάλες  προσπάθειες  γίνονται  και  έχουμε

και  αποτελέσματα.   Και  θέλω  να  πω  ότι  μας  είπε  –  να  κλείσω  –  ο

φίλος  μου  ο  Μάνος,  όταν  μετά  εμείς  θα  κάνουμε,  θα  κάνουμε,  θα

κάνουμε  εκείνο,  θα  κάνουμε  το  άλλο,  θα  συνεχίσουμε  την

προσπάθεια.  Προς  το  παρόν  αφήστε  μας  να  κάνουμε  εμείς  αυτά  τα

οποία  κάνουμε  και  τα  κάνουμε  με  ένα  νομίζω  σωστό,  σοβαρό

τρόπο,  και  το  αναγνωρίζετε  και  εσείς,  και  σε  προσωπικό  επίπεδο,

αλλά και το επίπεδο της δουλειάς που γίνεται  για τον τουρισμό μας,

και  είναι  αυτό  το  οποίο  θα  μας  ανοίξει  την  πόρτα  τώρα  που  τα

πράγματα έχουν φτάσει  σε ένα καινούργιο δρόμο, ο τουρισμός είναι

αυτός  ο  οποίος  θα  συνεχίσει  να  μας  στηρίζει,  και  η  ιδιωτική

πρωτοβουλία  είναι  αυτή  που  θα  συνεργάζεται  με  εμάς  στο

Υπουργείο  για  να  μπορέσουμε  να  πετύχουμε  και  στον  ιατρικό

τουρισμό,  που  θα  αναπτύξει  τον  τουρισμό  όλο  το  χρόνο,  που  θα

αναπτύξει  περιοχές που μέχρι  σήμερα δεν είναι  δημοφιλείς,  που θα

δώσει  τη  δυνατότητα  στις  τοπικές  οικονομίες  και  στα  νέα  παιδιά  να

δουλέψουν σε αυτό, και βεβαίως την ώθηση στην οικονομία μας. 

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ.  Είμαι  στη  διάρκεια  συζήτησης

ανοικτός  και  βεβαίως  το  γνωρίζετε,  να  πούμε  πολλά  ενδιαφέροντα

πράγματα σήμερα και αύριο, και είμαι στη διάθεσή σας. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Εμείς  ευχαριστούμε  τον  κύριο  Τζιάλλα,  γιατί  ήταν

και σύντομος και περιεκτικός.

Και  να  καλέσω τον κύριο  Πέτρο Μαμαλάκη,  Γενικό  Γραμματέα

ΕΛΙΤΟΥΡ,  και  Γενικό  Γραμματέα  International  Health Tourism

Center. 
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Π. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ:   Καλημέρα και από εμένα. 

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στο νησί του Ιπποκράτη,

την Κω.  Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη από την πλευρά

μου,  της  ΚΕΔΕ,  για  την  πολύ  καλή  συνεργασία  και  την  πολύ

διοργάνωση  αυτού  του  Συνεδρίου.  Όλα  τα  στελέχη  και  τα  μέλη  του

Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΕΛΙΤΟΥΡ,  που  βρίσκονται  εδώ  πέρα.

Αλλά πάνω από όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Πατούλη,  που

ως  επικεφαλής  όλων  αυτών  των  Οργανισμών,  υλοποιεί  το  όραμά

του, που έχει  στόχο την προώθηση και την ανάπτυξη του τουρισμού

υγείας  στην  Ελλάδα,  μέσω των  πολύ  σημαντικών  εκδηλώσεων  που

οργανώνονται   στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Γιατί  όμως  στην  Ελλάδα.  Ποια  είναι  τα  συγκριτικά

πλεονεκτήματα. 

Πρώτα  από  όλα,  η  ιατρική  αριστεία.  Η  μακρά  παράδοση  της

Ελλάδας  στην  Ιατρική  ξεκινά  από  τον  θεό  της  Ιατρικής,  Ασκληπιό,

συνεχίζεται  με τον πατέρα της Ιατρικής, τον Ιπποκράτη από την Κω,

και  άλλους  επιφανείς  γιατρούς  της  αρχαιότητας  που  μετέδωσαν  τη

γνώση τους σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο. 

Σήμερα  η  Ελλάδα  παράγει  πολλούς  και  κυρίως  καλούς

γιατρούς.  Τόσο  οι  ελληνικές  Ιατρικές  Σχολές,  όσο  και  η

μετεκπαίδευση  που  λαμβάνουν  οι  γιατροί  μας  στα  κορυφαία

πανεπιστήμια  του  κόσμου,  τους  κατατάσσουν  ανάμεσα  στους

καλύτερους.  Χάρη  στη  δυνατότητα  κινητικότητας  των  γιατρών

σήμερα, οι Έλληνες γιατροί βρίσκονται παντού. 

Είναι  οι  υποδομές.  Ο  ιατρικός  τομέας  έχει  συγκροτήματα

νοσοκομείων  και  άλλων  ιατρικών  μονάδων,  με  καλή  διοίκηση,

γιατρούς  και  υποδομές,  και  κάνουν  συνεχώς  σημαντικές

επενδύσεις. 

Η  ποιότητα  των  υπηρεσιών  υγείας  στην  Ελλάδα

συναγωνίζεται  την  ποιότητα  και  τις  υποδομές  από  τα  καλύτερα

νοσοκομεία του κόσμου. 
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Είναι  η  ασφάλεια.  Εφαρμόζονται  αυστηρά  διεθνή  πρότυπα

πιστοποίησης  για  τις  υποδομές  υγειονομικής  περίθαλψης,  αλλά  και

για τις υπηρεσίες υγείας, που διασφαλίζουν την άριστη ποιότητα. 

Είναι  η  αμεσότητα.  Όπως  προανέφερα,  οι  νέες  υποδομές

υγείας που έχουν δημιουργηθεί  στην Ελλάδα,  υπερεπαρκούν για να

καλύψουν  τις  εγχώριες  ανάγκες.  Αυτό  δίνει  τη  δυνατότητα  στον

ασθενή να μη μπαίνει  σε λίστες αναμονής, και να προγραμματίζει  τη

θεραπεία  του  όποτε  εκείνος  επιθυμεί.  Πρόβλημα  που  υπάρχει  σε

πολύ  μεγάλες  χώρες,  όπως  ο  Καναδάς,  όπως  στην  Αμερική,  που

για  να  κλείσεις  ραντεβού  με  το  νοσοκομείο,  παρ’  όλο  που  μπορεί

στον  Καναδά  να  καλύπτονται  το  90% των υπηρεσιών  υγείας,  100%

κάλυψη  από  ασφαλιστικά  ταμεία,  έχουν  τεράστιο  πρόβλημα  στις

λίστες  αναμονής.  Μπορεί  να  χρειαστούν  και  κάποιους  μήνες  για  να

λάβουν την προγραμματισμένη θεραπεία τους. 

Είναι  το  κόστος.  Ανταγωνιστικές  τιμές,  από  60  μέχρι  90%

χαμηλότερη  δαπάνη  υγειονομικής  περίθαλψης  σε  σύγκριση  με

αντίστοιχες  στην  Αυστραλία,  στον  Καναδά,  στις  Ηνωμένες

Πολιτείες.  

Και  τέλος,  είναι  το  περιβάλλον  ανάκαμψης.  Η  Ελλάδα  είναι

μοναδικός  τόπος  για  την  ανάκαμψη  ενός  ασθενούς  από  μια

θεραπεία.  Είναι  ένας  μεσογειακός  παράδεισος,  με  πάνω  από  300

ηλιόλουστες μέρες το χρόνο. 

Επιπρόσθετα,  οι  ξενοδοχειακές  υποδομές  και  οι  υπηρεσίες

φιλοξενίας, είναι  υψηλοτάτου επιπέδου. 

Προκειμένου  όλα  όσα  ανέφερα  να  είναι  προσιτά,  εύκολα,

γρήγορα,  με  ασφάλεια  και  συμβαδίζοντας  με  το  πνεύμα της  εποχής

και  αξιοποιώντας  τη  σύγχρονη  διαδικτυακή  τεχνολογία,

δημιουργήσουμε  εδώ  και  ένα  χρόνο  ένα  χρήσιμο  εργαλείο,  το

VitaBooking.com. 

Το  VitaBooking είναι  ένας  κόμβος  παροχής  υπηρεσιών,  όπου

ο  κάθε  ενδιαφερόμενος  αποκτά  εύκολα  και  γρήγορα  πρόσβαση  σε

υπηρεσίες  υψηλής  ποιότητας,  σε  πολύ  χαμηλότερο  κόστος  από  ότι
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στη  χώρα  του,  χωρίς  λίστες  αναμονής,  όπου  ο  ασθενής

προγραμματίζει  τη  θεραπεία  του  σε  πιστοποιημένα  ελληνικά

νοσοκομεία,  με  φροντίδα  από  τους  καλύτερους  γιατρούς,  ενώ

παράλληλα  αναθέτει  στο  VitaBooking τη  φροντίδα  όλων  των

λεπτομερειών του ταξιδιού του στην Ελλάδα.

Προσφέρει  πλήρη  ενημέρωση  σχετικά  με  το  εύρος  των

θεραπειών  που  διατίθενται  στα  κορυφαία  ιατρικά  κέντρα  στην

Ελλάδα,  και  σύγκριση  τιμών  με  τη  χώρα  προέλευσης  του  κάθε

ασθενή. 

Δίνει  δυνατότητα  για  ολοκληρωμένη  παρουσίαση  των

συνεργαζόμενων  νοσηλευτικών  ιδρυμάτων,  με  περιγραφή,  βίντεο,

φωτογραφίες  των  εγκαταστάσεων,  των  υποδομών,  των  υπηρεσιών,

και των θεραπόντων ιατρών. 

Υπάρχει  προαιρετική  παροχή  υπηρεσιών  διερμηνείας  και

μετάφρασης εγγράφων. 

Λειτουργεί  ως  δίαυλος  επικοινωνίας  μεταξύ  του  γιατρού,  του

ασθενούς, και του Έλληνα γιατρού. 

Μπορεί  ο  ενδιαφερόμενος  να  κάνει  κράτηση  αεροπορικών

εισιτηρίων, ξενοδοχείων, υπηρεσιών μεταφοράς. 

Επίσης μπορεί  να υποστηριχθεί  σε όλα τα γραφειοκρατικά και

διαδικαστικά  θέματα,  τα  έγγραφα  και  τις  απαιτήσεις  των

ασφαλιστικών εταιρειών. 

Τέλος,  μπορεί  να  βρει  τουριστικές  δραστηριότητες  για  αυτόν

και για τα μέλη της οικογενείας του. 

Ειδικότητες  που  μπορεί  να  βρει  κάποιος  μέσα  στο

VitaBooking,  είναι  στους  εξής  τομείς.  Στην  εξωσωματική

γονιμοποίηση,  στην  πλαστική  χειρουργική,  οδοντιατρική  φροντίδα,

οφθαλμολογικές  επεμβάσεις,  βαριατρική,  ιαματικά  λουτρά,  κέντρα

αποκατάστασης. 

Η διαδικασία είναι  απλή. Μέσα από την πλατφόρμα ο ασθενής

επιλέγει  το είδος της θεραπείας  που θέλει  να ακολουθήσει.  Μετά τη

σχετική  έρευνα  μέσα  από  τη  βάση  δεδομένων,  λαμβάνει  τις
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προτάσεις  για  νοσοκομεία,  γιατρούς,  με  συγκεκριμένο  κόστος  και

σύγκριση τιμών με  τη  χώρα προέλευσής  του,  και  κάνει  την  επιλογή

του. 

Αφού απαντήσει  σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο,  που έχει  το

ρόλο  του  ιατρικού  ιστορικού,  επιλέγει  το  πακέτο  που  θέλει,  μέσα

από  ολοκληρωμένες  λύσεις  που  βρίσκονται  για  τη  διαμονή,  τη

μεταφορά, τόσο του ίδιου, όσο και της οικογενείας του. 

Με  βάση  τα  δεδομένα  που  αποστέλλει  ο  υποψήφιος  ασθενής

στο  νοσοκομείο,  ο  κατάλληλος  γιατρός  αναλαμβάνει  να  εκτιμήσει

την περίπτωση και να αποφανθεί αν μπορεί να καλυφθεί κατάλληλα.

Και προχωρά στην κράτηση. 

Ποια  είναι  τα  οφέλη.  Είναι  μια  λειτουργική  εφαρμογή,  χωρίς

λίστες  αναμονής,  μέχρι  και  90%  οικονομικότερα  από  ότι  θα

πλήρωναν στη χώρα τους. 

Δημιουργείται  ένα  προσωπικό  και  ασφαλές  προφίλ  με  τα

ενδιαφέροντα  του  κάθε  πελάτη,  για  ακόμη  γρηγορότερη  και  πιο

αξιόπιστη εξυπηρέτηση, σε πιθανές επόμενες θεραπείες. 

Υπάρχει δυνατότητα για reviews πελατών.

Και  όλα  αυτά  πού  οδηγούν;  Στην  ανάπτυξη  του  τουρισμού

υγείας στην Ελλάδα. 

Εδώ  θα  ήθελα  να  παρακολουθήσουμε  ένα  πολύ  μικρό

βιντεάκι, αν είναι  έτοιμο. 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Π. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ:   Ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Θα  παρακαλέσω  τον  κύριο  Αντώνη  Καμπουράκη,

Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, να έρθει στο βήμα.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Απών. 

Τον κύριο Πατούλη παρακαλώ πολύ. Κύριε Πατούλη, μετά;  Να

προχωρήσουμε. 
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Την  κυρία  Αγγελική  Κατσάπη,  Διεθνής  Επιθεωρήτρια

Πιστοποιήσεων Υπηρεσιών Υγείας.

Ελάτε.

Α.  ΚΑΤΣΑΠΗ:   Καλημέρα σας ή μάλλον καλησπέρα σας σχεδόν,  και

από εμένα. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς την ΚΕΔΕ, τον Δήμο της Κω,

τους  διοργανωτές  αυτής  της  εξαιρετικής  Διημερίδας  ή  Διεθνούς

Συνεδρίου.  Είναι  εξαιρετικά  τιμητικό  για  εμένα  να  βρίσκομαι  στο

νησί της Κω μετά από τρία-τέσσερα χρόνια περίπου που συμμετείχα

σε ένα αντίστοιχο Συνέδριο. 

Επέλεξα  να  κάνω  μια  σύντομη  τοποθέτηση,  όχι  τόσο

εισήγηση,  για  τη  σημερινή  έτσι  εκδήλωση,  προκειμένου  να   σας

μεταφέρω  τη  διεθνή  μου  εμπειρία  και  τα  συμπεράσματα  που  έχω

εξάγει  ως  επαγγελματίας  του  χώρου  της  υγείας  και  των

πιστοποιήσεων στο χώρο του ιατρικού τουρισμού. 

Έχω  την  τιμή  να  εκπροσωπώ  δύο  μεγάλους  διεθνείς  φορείς

πιστοποιήσεων.  Είμαι  Διευθύνουσα  Σύμβουλος   Swiss Approval

Technische Bewertung.  Είναι  το  ελληνικό  παράρτημα του  ελβετικού

φορέα.  Ασχολείται  με  τις  διεθνείς  πιστοποιήσεις  στα  διεθνή

πρότυπα  και  τις  τεχνικές  επιθεωρήσεις.  Και  από  την  άλλη  τα

τελευταία  επτά  χρόνια  έχω την  τιμή  να  συνεργάζομαι  με  τον  διεθνή

Οργανισμό  Temos International ,  που  είναι  ο  ειδικός  φορέας

πιστοποίησης για τους παρόχους ιατρικού τουρισμού. 

Είχα  την  τύχη  μέσα  σε  όλες  αυτές  τις  συνεργασίες  να

λειτουργήσω  ως  Επιθεωρήτρια  σε  πάρα  πολλές  χώρες,  όχι  μόνο

της  Ευρώπης,  αλλά  κυρίως  θα  έλεγα  εκτός  Ευρώπης.  Να  έρθω  σε

επαφή  με  παρόχους  οι  οποίοι  έχουν  αρκετά  σημαντική

δραστηριότητα  στον  χώρο  του  ιατρικού  τουρισμού,  να

παρακολουθήσω στρατηγικές,  εθνικές  στρατηγικές,  οι  οποίες  έχουν

κριθεί  αποτελεσματικές  διεθνώς,  και  για  αυτές  ακριβώς  ήρθα

σήμερα να σας μιλήσω. 
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Πέραν  των  υπολοίπων  δραστηριοτήτων  μου,  είμαι  μέλος  του

Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΕΛΙΤΟΥΡ,  εκλεγμένο  μέλος,  από  την

πρώτη  στιγμή  της  ίδρυσής  της.  Η  Temos Hellas που  συμμετέχει

στην  ΕΛΙΤΟΥΡ,  είναι  ένα  από τα… από τις  εταιρείες  ιδρυτικά  μέλη.

Θεωρώ  ότι  έχουν  διανυθεί  πάρα  πολλά  βήματα  από  όταν  ξεκίνησε

τη  λειτουργία  της  η  ΕΛΙΤΟΥΡ,  και  θεωρώ  μια  κρίσιμη  στιγμή  τη

διεύρυνση  αυτή  τη  στιγμή  του  δικτύου  που  ενσωματώνει

διαφορετικούς  παρόχους  μέσα  στο  σώμα  της,  προκειμένου  για  τη

βέλτιστη  και  την  αποτελεσματικότερη  εξωστρέφεια  των  Ελλήνων

παρόχων στο εξωτερικό για τον ιατρικό τουρισμό. 

Μιας  και  μιλάμε  για  stakeholders όμως,  θα  πρέπει  να

διευκρινίσουμε  ποια  είναι  επί  της  ουσίας  τα  ενδιαφερόμενα  μέρη,

για  να  δούμε  πώς  αυτά  συνδράμουν  επιμέρους  στο  τελικό

διαμορφούμενο προϊόν. 

Πέρα από τους providers,  που είναι  ξεκάθαρο ποιοι  είναι  στην

περίπτωση  του  τουρισμού  υγείας  και  του  χώρου  του  ιατρικού

τουρισμού, υπάρχουν οι ενδιάμεσοι  ή οι  υποστηρικτικοί μηχανισμοί,

όπως είναι  οι  facil i tators,  υπάρχει  ένδεια  αυτής της δραστηριότητας

στην  Ελλάδα.  Οι  εξειδικευμένοι  διαμεσολαβητές  που  έχουν  τη

δυνατότητα  να  διακινήσουν  ασθενείς  από  άλλες  χώρες  στην

Ελλάδα. 

Εκεί λοιπόν η ΕΛΙΤΟΥΡ είχε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία

εκκινήσει  για  την  εκπαίδευση  επαγγελματιών  ειδικά  στις  διεργασίες

του  ιατρικού  τουρισμού  και  της  διαμεσολάβησης.  Αυτό  θεωρώ  ότι

είναι  κάτι που πρέπει να υποστηριχθεί και να συνεχίσει.  

Από  την  άλλη  πλευρά  έχουμε,  μιας  και  μιλάμε  για  υπηρεσίες

υγείας,  το  κομμάτι  των  αγοραστών  των  υπηρεσιών  υγείας,  που  σε

άλλες  περιπτώσεις  είναι  απευθείας  ο  ίδιος  ο  ασθενής,  μιλάμε

δηλαδή για  ιδιωτικά  αγορασμένες  υπηρεσίες,  από  την  άλλη  πλευρά

όμως  έχουμε  οργανισμούς,  ασφαλιστικούς  οργανισμούς,  διεθνείς

ασφαλιστικές  εταιρείες,  οι  οποίες  έχουν  τα  δικά  τους  κριτήρια

προκειμένου  να  συνάψουν  συνεργασίες  μέσα  σε  αυτό  το  πλαίσιο
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του  ιατρικού  τουρισμού  για  τη  διακίνηση  και  έτσι…  την  απόκτηση

εναλλακτικών  θεραπειών  σε  διαφορετική  χώρα  από  τη  χώρα

προέλευσης του ασθενή. 

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  οι  κυβερνητικοί  φορείς  και  οι

αδειοδοτούσες  αρχές,  παίζουν  ένα  πάρα  πολύ  σημαντικό  ρόλο.

Εδώ  κατά  καιρούς  έχω  διατυπώσει  απόψεις  και  στο  πλαίσιο

μελετών  που  έχουμε  εκπονήσει,  για  το  πώς  θα  μπορούσαμε  να

παντρέψουμε  μέσα στο  προϊόν  του  ιατρικού  τουρισμού,  τις  ιατρικές

υπηρεσίες  με  τις  υπηρεσίες  του  τουρισμού,  έχοντας  τη  δυνατότητα

να…  εφόσον  υπάρξει  η  δυνατότητα,  να  αδειοδοτήσουμε  για

παράδειγμα  υπηρεσίες  αποθεραπείας  υγείας  μέσα  στο  πλαίσιο  της

λειτουργίας  των ξενοδοχειακών μονάδων.  Έτσι  σαν παράδειγμα για

τη συγκεκριμένη περίπτωση. 

Μελετώντας  τη  διεθνή  αγορά,  γιατί  καλό  είναι  να  μην

προσπαθούμε  να  ανακαλύπτουμε  τον  τροχό  κάθε  φορά,  αλλά  να

εστιάζουμε  στα  καλά  παραδείγματα  του  εξωτερικού,  θα  πρέπει  να

δούμε  τελικά  ποια  είναι  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  των  χωρών  που

κατατάσσονται ψηλά στους προορισμούς του ιατρικού τουρισμού. 

Πρώτα  από  όλα  υπάρχει  ένα  αξιοσημείωτο  ενδιαφέρον,

έμπρακτα  αποδεδειγμένο,  στο  κομμάτι  των  επενδύσεων,  ιδιωτικών

και δημόσιων, σε υποδομές και ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας. 

Υπάρχουν  προηγμένες  σαφέστατα  τουριστικές  υποδομές,  και

εδώ πρέπει  να  πούμε  ότι  ο  ιατρικός  τουρισμός  ειδικότερα  είναι  ένα

προϊόν  που  πωλείται,  επιτρέψτε  μου  να  πω,  ως  μια  υπηρεσία  VIP.

Διασφαλίζεται  εκ προοιμίου η άριστη εξυπηρέτηση του ασθενή και η

ολοκληρωμένη  εξυπηρέτησή  του,  από τη  στιγμή  που θα πατήσει  το

πόδι  του στη χώρα μας, μέχρι  τη στιγμή που θα απομακρυνθεί,  που

θα φύγει,  μετά την αποτελεσματική θεραπεία του. 

Οργανωμένες  στρατηγικές,  οι  οποίες  έχουν  ξεκάθαρη

δέσμευση  στην  πιστοποίηση  και  στη  διασφάλιση  ποιότητας

υπηρεσίας υγείας. Θα το αναπτύξουμε λίγο πιο κάτω αυτό. 
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Κέντρα  αριστείας,  ιατρικής  αριστείας  και  επιστημονικής

αριστείας,  τα  οποία πιστέψτε  με,  είναι  αυτά που τελικά καθοδηγούν

την απόφαση του διεθνή ασθενή.  

Είναι  πάρα  πολύ  ωραίο  φυσικά  να  βασιζόμαστε  στην  ιστορία

της  Ιατρικής  στην  Ελλάδα,  αλλά  αν  δεν  καταφέρουμε  με

αντικειμενικούς  κλινικούς  δείκτες  να  αποδείξουμε ότι  είμαστε  όντως

αποτελεσματικοί,  ότι  δεν  έχουμε  παρατάσεις  νοσηλείας  λόγω

επιπλοκών,  δεν  θα  καταφέρουμε  ποτέ  να  κάνουμε  τη  χώρα μας  και

τους ιατρικούς παρόχους της Ελλάδας,  επιλογή, την πρώτη επιλογή

μεταξύ άλλων στη Νότια Ευρώπη ή στην Ανατολική Ευρώπη. 

Η  διεθνής  δικτύωση,  ξεκάθαρα.  Οι  ανταγωνιστικές  τιμές,  για

ευνόητους λόγους. Και φυσικά το ενισχυμένο επίπεδο τεχνογνωσίας

και  εξειδίκευσης των επαγγελματιών υγείας,  το  οποίο  θα πρέπει  να

βρίσκεται  μέσα σε μια διαρκή διαδικασία ενδυνάμωσης μέσα από τη

διαρκή εκπαίδευση και εξειδίκευση. 

Εδώ έχω  να  σας  πω ότι  από  την  εμπειρία  μου  στο  χώρο  της

πιστοποίησης,  υπάρχει  πάρα  πολύ  σημαντική  ένδεια  στη  βασική

εκπαίδευση  των  επαγγελματιών  υγείας  σε  ότι  έχει  να  κάνει  με  την

εφαρμογή  διεθνών  πρωτοκόλλων  ασφάλειας  ασθενή,  και  αυτό  είναι

πάρα  πολύ  σοβαρό  και  πρέπει  να  το  λάβουμε  υπόψη  μας,  κυρίως

όσοι σχεδιάζουν πολιτικές της επόμενης ή της σημερινής ημέρας. 

Υπάρχουν  πέντε,  εν  κατακλείδι,  από  μελετητικές  έτσι

προσπάθειες,  δεν  είναι  προσωπική  άποψη  αυτή,  υπάρχουν  πέντε

βασικά κλειδιά αποτελεσματικότητας για τον ιατρικό τουρισμό. 

Είναι  η εγκαθίδρυση, η καθιέρωση του brand name. Πρέπει να

μπεις  μέσα  στο  short l ist των  χωρών  οι  οποίες  πουλούν  ιατρικό

τουρισμό  ή  τουρισμό  υγείας.  Αυτό  είναι  θέμα  branding positioning

και  μπορεί  με  κάποιο  τρόπο  να  διαμορφωθεί.  Υπάρχουν  τεχνικές,

υπάρχουν  ειδικές  εταιρείες  που  ασχολούνται  με  αυτό,  και  φυσικά

υπάρχουν συγκεκριμένα συστατικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

Η  φήμη  και  η  αξιοπιστία  του  συστήματος  υγείας  της  χώρας.

Κάτι  το  οποίο  δεν  το  έχουμε  λάβει  υπόψη μας.  Αναφέρθηκε  βέβαια
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στις  εισαγωγικές  εναρκτήριες  ομιλίες,  αλλά  πρέπει  να  εστιάσουμε

πάρα  πολύ  στο  ότι  αν  δεν  έχουμε  αποτελεσματική  επείγουσα

ιατρική  για  τους  διεθνείς  ασθενείς,  δεν  θα  καταφέρουμε  να  έχουμε

ποτέ ένα αξιόπιστο και καλής φήμης προϊόν ιατρικού τουρισμού.

Η ποιότητα φυσικά των υπηρεσιών υγείας συνολικά. 

Και  βέβαια  οι  οριζόντιες  συνεργασίες,  οι  οποίες  έχω  εδώ  την

άποψη  ότι  είναι  προς  την  κατεύθυνση  ενδυνάμωσης,  προς  τη

σωστή  κατεύθυνση,  ποιο  πράγμα  δηλαδή;  Το  να  συστρατευθούν  οι

δυνάμεις,  οι  υγιείς  επιχειρηματικές,  επιχειρησιακές  δυνάμεις,  από

το χώρο του τουρισμού,  από το  χώρο της υγείας,  από το  χώρο των

μεταφορών,  και  όλοι  οι  υπόλοιποι  stakeholders που  θα  πρέπει  να

οργανώσουν το προϊόν και να το προωθήσουν. 

Έχουμε  πάρα  πολύ  καλά  παραδείγματα  προς  αυτή  την

κατεύθυνση.  Τα  clusters της  Κροατίας,  της  Ουγγαρίας,  της

Τουρκίας,  στην  Προύσα  της  Τουρκίας  υπάρχει  ένα  εξαιρετικό

παράδειγμα clustering  για τον ιατρικό τουρισμό, της Μαλαισίας. 

Υπάρχει  όμως  ένα  πολύ  βασικό  κοινό  χαρακτηριστικό  των

επιμέρους  εταιρειών,  επιχειρήσεων  ή  οργανισμών,  οι  οποίοι

ενσωματώνονται  μέσα  στα  clusters.  Έχουν  τον  ίδιο  βαθμό

ωριμότητας  αναφορικά  με  την  υιοθέτηση  διεθνών  πρωτοκόλλων,

διεθνούς  προφίλ  υπηρεσιών,  πιστοποίησης,  και  δυνατότητας

εξωστρέφειας και διασύνδεσης με το εξωτερικό. 

Αυτά  είναι  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  που  πρέπει  να  έχει  ένα

cluster,  εκτός  από τον περιφερειακό χαρακτήρα του σαφέστατα,  και

πέραν  της  βασικής  προϋπόθεσης,  του  κοινού  στόχου,  ο  οποίος  θα

πρέπει  να  υπερκαλύπτει  τον  ατομικό  στόχο  των  επιμέρους

επιχειρήσεων  που  συμβάλλονται  ή  συνεργάζονται,  και  θα  πρέπει

πρωτίστως  να  ξεκαθαριστεί  η  στρατηγική  του  cluster προκειμένου

να αποδώσει προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Τα εμπόδια νομίζω ότι  από όλα αυτά που σας αναφέρω,  είναι

ξεκάθαρα.  Το  κομμάτι  της  ποιότητας  στην  παροχή  της  υπηρεσίας
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υγείας είναι  πάρα πολύ καθοριστικό,  γιατί  αυτό είναι  που συνδέεται

άμεσα και άρρηκτα με τη φήμη του συστήματος υγείας. 

Δυστυχώς  τα  προβλήματα  της  ελλειμματικής  ασφάλειας  στα

ελληνικά  νοσοκομεία,  δεν  το  έχει  αντιμετωπίσει  με  επιτυχία  καμία

πολιτική υγείας μέχρι σήμερα. 

Δεν  υπάρχουν  εθνικές  στρατηγικές  για  να  ενσωματωθεί  η

περιεγχειρητική  ασφάλεια  και  τα  διεθνή  πρωτόκολλα

περιεγχειρητικής  ασφάλειας  στα  ιδιωτικά  ή  στα  δημόσια

νοσοκομεία, δυστυχώς. 

Δεν  υπάρχουν  δείκτες  κλινικής  αποτελεσματικότητας,  με

αποτέλεσμα πέραν  φυσικά  της  χαμηλής απόδοσης,  της  οικονομικής

απόδοσης  του  συστήματος,  λόγω  σπατάλης  πόρων  εξαιτίας  της

κακής  ποιότητας,  έχουμε  μια  αποτύπωση  στο  Ευρωβαρόμετρο  για

την  εντύπωση  που  έχουν  οι  ευρωπαίοι  πολίτες  αναφορικά  με  την

αξιοπιστία  του  συστήματος  υγείας…  των   συστημάτων  υγείας  των

χωρών  της  Ευρώπης,  για  το  πού  θα  μπορούσαμε  συχνότερα  να

αναμένουμε  ιατρικά…  ιατρογενή  σφάλματα,  όχι  ιατρικά  σφάλματα,

για  να  μην  παρεξηγηθώ,  και  όπως  βλέπετε,  η  Ελλάδα  σκοράρει

πάρα  πολύ  ψηλά  στο  75%  στη  δεύτερη  θέση  μετά  τη  Λετονία,  και

αυτό  είναι  ένα  θέμα  που  πρέπει  να  μας  απασχολήσει  πολύ

συγκεκριμένα. 

Τα  ζητήματα  της  διασφάλισης  ποιότητας  είναι  λυμένα.

Υπάρχουν  διεθνή  πρότυπα  ποιότητας  τα  οποία  εστιάζουν  στα

πρωτόκολλα  ασφάλειας  ασθενών,  εστιάζουν  στην  καλή

εξυπηρέτηση των διεθνών ασθενών και  στις  τεχνικές  προϋποθέσεις

που απαιτείται  να  υιοθετήσει  ένας  φορέας  για  να  ανταποκριθεί  στις

υψηλές  απαιτήσεις  της  διεθνούς  αγοράς.  Εδώ  βλέπετε  ορισμένα

από αυτά τα συστήματα. 

Για  να  μη σας κουράσω δεν θα επεκταθώ.  Πέρα όμως από τα

διεθνή  πρότυπα,  υπάρχουν  και  κάποιες  πρωτοβουλίες  από  την

Ευρωπαϊκή  Ένωση,  πάρα  πολύ  σημαντικές.  Οι  διάφορες  Τεχνικές

Επιτροπές  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  τα  τελευταία…  την  τελευταία
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7ετία-8ετία,  έχουν στοχεύσει στο να αναπτύξουν ειδικά πρότυπα για

συγκεκριμένες…  για  τις  υπηρεσίες  υγείας  συνολικά,  αλλά  και  για

επιμέρους  ιατρικές  έτσι…  επιστημονικές  ειδικότητες  του  χώρου  της

υγείας. 

Αυτές  που  βλέπετε  είναι  επιμέρους  προσπάθειες  υπό  τη

μορφή Ευρωπαϊκών Οδηγιών,  προκειμένου να συστηματοποιηθεί  το

λειτουργικό πλαίσιο προδιαγραφών των υπηρεσιών υγείας. 

Μεταξύ  αυτών,  το  15224  είναι  ένα  ευρωπαϊκό  πρότυπο  το

οποίο  ουσιαστικά  εξειδικεύει  τα  γενικά  εφαρμοζόμενα  πρότυπα,

όπως  είναι  το  ISO 9001,  στο  χώρο  της  υγείας.  Έχει   τεθεί  στον

υποχρεωτικό  τομέα,  σταδιακά  τίθεται  στις  διάφορες  χώρες  της

Ευρώπης.  Στην  Ελλάδα είδαμε  το  παράδειγμα  των   εξωσωματικών,

των  κέντρων  εξωσωματικής,  τα  οποία  εάν  δεν  είναι  πιστοποιημένα

πλέον  με  15224,  δεν  μπορούν  να  αδειοδοτηθούν,  και  να  είναι

λειτουργικά και σύννομα ως προς τη λειτουργία τους. 

Γιατί  όμως  έχουν  προκύψει  αυτές  οι  κινήσεις;  Αναφέρθηκε

νωρίτερα το πρωί ότι  το κομμάτι  της διασυνοριακής περίθαλψης δεν

έχει  αξιοποιηθεί.  Και  θα  συμφωνήσω  απολύτως  με  αυτή  την

τοποθέτηση.  Δεν  έχει  αξιοποιηθεί  όμως  γιατί  μας  λείπει   κάλυψη

δύο   βασικών  προϋποθέσεων  που  θέτει  η  Ευρωπαϊκή  Οδηγία,  για

να ενσωματωθεί  και  η χώρα μας και  οι  πάροχοί  της στο πρόγραμμα

των  διασυνοριακών  περιθάλψεων  ή  των  προγραμμάτων

περίθαλψης. 

Πρέπει  να  υπάρχουν  κέντρα  ενημέρωσης  αναφορικά  με

συγκεκριμένα  κριτήρια  ένταξης  των  παρόχων  οι  οποίοι  θα

συμβάλλονται  με  τα  κέντρα  ενημέρωσης  και  πληροφόρησης  για

παροχή ιατρικών υπηρεσιών.  Αυτή είναι  η μία προϋπόθεση.  Φυσικά

ο  ΕΟΠΥΥ  έχει  αναλάβει  έναν  τέτοιο  ρόλο  σε  συνεργασία  με  το

Υπουργείο  Υγείας.  Όμως  το  έχω  πει  πάρα  πολλές  φορές  και  σε

πολύ  καλούς  συναδέλφους  και  συνεργάτες  από  τον  ΕΟΠΥΥ,  ο

τουρισμός  υγείας  δεν  μπορεί  να  δουλέψει  μέσα  σε  μια  πλατφόρμα

που  έχει  τη  μορφή  ενός…  του  χάρτη  υγείας  της  χώρας  μας.  Γιατί
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πρέπει  να  αναδείξουμε  όχι  τη  διαθεσιμότητα  συνολικά  των

παρόχων,  αλλά τα  κέντρα αριστείας   στην εκάστοτε  εξειδίκευση και

στο εκάστοτε υποσύνολο ιατρικών υπηρεσιών. 

Πέρα από αυτό το λόγο όμως, υπάρχει  και  κάτι  άλλο. Υπάρχει

η  απαίτηση  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  την  ύπαρξη  διεθνούς

πλαισίου  προδιαγραφών  ποιότητας  για  τις  υπηρεσίες  υγείας.  Εδώ

λοιπόν  η  Ευρώπη  επειδή  είδε  πως  χώρες  όπως  η  δική  μας  δεν

κατάφεραν  να  φτιάξουν  ένα  εθνικό  πρότυπο  πιστοποίησης,

υιοθέτησε  ή  κατήρτισε  το  15224.  Προς  τα  εκεί  λοιπόν μπορούμε  να

στοχεύσουμε,  μπορούμε  να  ενσωματώσουμε  στις  πολιτικές  μας  την

απαίτηση  για  αυτού  του  είδους  την  πιστοποίηση,  προκειμένου  να

διασφαλίσουμε,  προσέξτε,  όχι  την  αριστεία,  αλλά  την  κάλυψη  των

ελάχιστων  απαιτούμενων  σε  ότι  αφορά  την  ασφάλεια  των  ασθενών

και στην ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης. 

Άρα  λοιπόν,  είτε  το  θέλουμε,  είτε  όχι,  δεν  μπορούμε  απλά να

αναφέρουμε  ή  να  προωθούμε  εαυτούς  ως  αρίστους  επιστήμονες  ή

αρίστους  ιατρούς,  που  είμαστε  χωρίς  καμία-καμία  αμφιβολία.

Χρειαζόμαστε  όμως  αντικειμενικούς  δείκτες  για  να  το  αποδείξουμε,

γιατί  ο  διεθνής  ασθενής  ταξιδεύει  εκεί  που  πραγματικά  μπορεί  να

εμπιστεύεται, και χρειάζεται λόγους για να μπορεί να εμπιστευτεί.  

Δεν  θέλω  να  σας  κουράσω  άλλο.  Όπως  είπε  ο  Ιπποκράτης,

θέλω  να  κλείσω  με  αυτή  την  έκφραση  που  θα  τεθεί  σε

προβληματισμό  όλων  μας.  Η  θεραπεία  ή  η  επούλωση  είναι  ζήτημα

χρόνου  πολλές  φορές,  αλλά  κάποιες  άλλες  μπορεί  να  είναι  ζήτημα

ευκαιρίας. 

Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που

μου δώσατε.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Υπάρχει  και  ένα  χρονόμετρο  στο  βάθος,  το  οποίο

μετρά αντίστροφα από τα δέκα λεπτά.  Παρακαλούμε λοιπόν,  να μην

τον ξεπερνάμε αυτόν τον χρόνο, γιατί  δεν θα τελειώσει το Συνέδριο.

Ο  κύριος  Σαμπάνης  Γρηγόρης,  Οικονομολόγος,  μέλος  του

Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.  Λίγο σύντομα παρακαλώ, κύριε Σαμπάνη. 
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Γ. ΣΑΜΠΑΝΗΣ:   Το σύντομα είναι σχετικό. Τι να κάνουμε; 

Κυρίες και κύριοι,  εγώ δεν θα  μιλήσω για το χθες, ούτε για το

αύριο.  Θα  επικεντρωθώ  στο  σήμερα,  και  θα  πω  ότι  είναι  τιμή  για

εμένα  και  με  χαροποιεί  ιδιαίτερα,  η  πρόσκλησή  μου  σε  αυτό  το

πολύ  σημαντικό  Συνέδριο  για  τον  ιατρικό  τουρισμό  και  τη  συμβολή

του στην ανάπτυξη. 

Αυτή  η  διοργάνωση  φέρνει  σήμερα  κοντά  ανθρώπους  που

εκκινούν  από  διαφορετικές  αφετηρίες,  αλλά  έχουν  τον  ίδιο  στόχο,

με  τις  ιδέες  και  τις  προτάσεις  τους  να  γονιμοποιήσουν  το  διάλογο

για  τον  ιατρικό  τουρισμό  ώστε  να  φτάσουμε  στο  επιθυμητό  από

όλους  αποτέλεσμα.  Να  αναπτυχθεί  δηλαδή  δυναμικά  αυτός  ο

τομέας,  ώστε  μετά δέκα χρόνια  να μιλάμε όλοι  για μια ευκαιρία που

αξιοποιήθηκε  και  όχι  για  μία  ακόμη  αναπτυξιακή  ευκαιρία  που

χάθηκε. 

Την  περίοδο  αυτή,  καθώς  η  χώρα  βγαίνει  από  τη  μεγάλη

περιπέτεια  της  οικονομικής  κατάρρευσης,  το  μεγάλο  ζητούμενο  δεν

μπορεί  παρά  να  είναι  αναμόρφωση  του  παραγωγικού  προτύπου

που προκάλεσε αυτή την κατάρρευση. 

Με  απλά  λόγια,  καλούμαστε  να  εντοπίσουμε  τα  συγκριτικά

πλεονεκτήματα  αυτής  της  χώρας  και  να  κατευθύνουμε  τους

διαθέσιμους  πόρους σωστά,  δηλαδή εκεί  που μπορούμε να  είμαστε

ανταγωνιστικοί και να πετύχουμε βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση. 

Από  αυτή  την  άποψη,  ο  ιατρικός  τουρισμός  είναι  ένα

προφανές  παράδειγμα  οικονομικής  και  επιστημονικής

δραστηριότητας  όπου  διασταυρώνονται  τα  ισχυρά  συγκριτικά

πλεονεκτήματα  της  χώρας  σε  δύο  τομείς  παροχής  υπηρεσιών,  τον

τουρισμό και την υγεία. 

Σήμερα,  παρά  τις  δυσκολίες  που  όλοι  γνωρίζουμε  ότι

υπάρχουν  στο  ευρύτερο  οικονομικό  περιβάλλον,  εγχώριο  και

διεθνές,  υπάρχουν  όλες  οι  προϋποθέσεις  για  να  συντελεστεί  ένα

μικρό  οικονομικό  θαύμα  στον  ιατρικό  τουρισμό.  Υπάρχει  έμψυχο

δυναμικό  υψηλού  επιπέδου  στο  χώρο  της  υγείας,  με  άρτιες
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εγκαταστάσεις  στον  ιδιωτικό  και  ενίοτε   στο  δημόσιο  τομέα,  μια

τουριστική  βιομηχανία  αναγνωρισμένη  παγκοσμίως  για  την

ποιότητα  των  υπηρεσιών  της,  και  τα  μοναδικά  χαρακτηριστικά  που

κατατάσσουν στην Ελλάδα σταθερή  στους κορυφαίους τουριστικούς

προορισμούς. Υπάρχει  εξάλλου και ήλιος, θάλασσα και άμμος, αλλά

δεν αρκούν αυτά. 

Την  ίδια  στιγμή  διεθνώς  συντελείται  μια  επανάσταση,  που

αλλάζει  ριζικά  τον  τρόπο  παροχής  των  υπηρεσιών  υγείας.  Στις

συνθήκες  μιας  παγκοσμιοποιημένης  οικονομίας,  που  ενοποιείται

ταχύτατα με τη συμβολή νέων τεχνολογιών. 

Επιτρέψτε  μου  να  αναφέρω  ένα  παράδειγμα  για  να

αντιληφθούμε  όλοι  τη   δυναμική  που  αναπτύσσεται  και  οδηγεί

ταχύτατα  στην αλλαγή του τρόπου παροχής των υπηρεσιών υγείας.

Δημιουργώντας  για  πρώτη  φορά  στην  ανθρώπινη  ιστορία  μια

μεγάλη διεθνή αγορά. 

Στις  Ηνωμένες  Πολιτείες,  όπως  γνωρίζουμε,  το  κόστος

υπηρεσιών  υγείας  έχει  εκτοξευτεί  στα  ύψη.  Δυσθεώρητα  ακόμα  και

για  πολίτες  της  μεσαίας  τάξης.  Αυτό  έχει  δημιουργήσει  μια

εντυπωσιακή  κινητικότητα  στην  αναζήτηση  υπηρεσιών  υγείας  σε

τρίτες χώρες, με χαμηλότερο κόστος. 

Το  2016  υπολογίζεται  ότι  περισσότεροι  από  11  εκατομμύρια

Αμερικανοί  ταξίδεψαν προς αναζήτηση υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα

με την  έρευνα της Visa και της Oxford Economics, αυτός ο αριθμός

θα αυξάνεται  κατά  25% κάθε  χρόνο  την  επόμενη  δεκαετία.  Δεκάδες

χώρες  μπαίνουν  στην  κούρσα  του  ανταγωνισμού  για  να

προσελκύσουν  αυτούς  τους  ευκατάστατους  επισκέπτες,

προσφέροντας  υψηλού  επιπέδου  υπηρεσίες  με  ελκυστικό  κόστος

και  συνδυάζοντας  αυτές  τις  υπηρεσίες  με  τουριστικά  πακέτα

αναψυχής. 

Η ανάπτυξη του ιατρική τουρισμού ώθησε για πρώτη φορά την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει  τη νέα αγορά που δημιουργείται

στην  Ευρώπη.  Σύμφωνα  με  πρόσφατη  μελέτη  των  Υπηρεσιών  της
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Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  υπολογίζεται  ο

κύκλος  εργασιών  του  ιατρικού  τουρισμού  με  έναν  ευρύ  ορισμό,

φτάνει τα 47 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Η  Ελλάδα  έχει  μερίδιο  στα  έσοδα  από  τον  ιατρικό  τουρισμό,

αλλά  είναι  εμφανές  ότι  δεν  έχει  καταφέρει  να  κεφαλαιοποιήσει

συγκριτικά  πλεονεκτήματα.  Τα  έσοδα  της  χώρας  ήταν  για  το  2016,

1,08  δις  ευρώ,  τα  οποία  δεν  προέρχονται  όλα  από  τον  καθαρά

ιατρικό  τουρισμό.  Ενώ  τα  έσοδα  της  Πορτογαλίας  ανέρχονται  σε

2,73 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Κυρίες  και  κύριοι,  ζητώ  την  κατανόησή  σας  για  αυτή  την

ενδεχομένως  την  κουραστική  παρένθεση  στοιχείων.  Νομίζω  όμως

ότι  ήταν  αναγκαία  για  να  γίνει  κατανοητό  πόσο  μεγάλη  ευκαιρία

δίνεται  στη  χώρα  μας  από  την  παγκοσμιοποίηση  της  παροχής

υπηρεσιών  υγείας,  ώστε  να  φτάσουμε  στο  ερώτημα  που

προσπαθούμε  να  απαντήσουμε  σήμερα.  Πώς  μπορούν  οι  φορείς

που  εμπλέκονται  στον  ιατρικό  τουρισμό,  να  συνεργαστούν,  για  να

αξιοποιήσουν  καλύτερα  τη  μεγάλη  ευκαιρία  που  δίνουν  οι

συντελούμενες επαναστατικές αλλαγές  στο παγκόσμιο στερέωμα. 

Δυστυχώς,  απαντώντας  σε  αυτό  το  ερώτημα  δεν  μπορώ  να

είμαι ευχάριστος. Στον ιατρικό τουρισμό εμπλέκονται πολλοί φορείς,

του  ιδιωτικού  και  δημόσιου  τομέα.  Καθ’  όλα  αξιόλογοι  και  με

σημαντική  συνεισφορά  στην  πλειονότητά  τους.  Όμως,  όπως

συμβαίνει  συχνά  σε  αυτή  τη  χώρα,  ενώ  υπάρχουν  πολλοί

δεξιοτέχνες  μουσικοί,  λείπουν  οι  οργανωμένες  ορχήστρες  και  οι

μαέστροι  και  δυσκολευόμαστε  να  φτάσουμε  σε  ένα  καλό

καλλιτεχνικό  αποτέλεσμα,  ενώ  ελλοχεύει  πάντα  ο  κίνδυνος  της

κακοφωνίας. 

Όπως  συμβαίνει  συνήθως,  ο  ιδιωτικός  τομέας  τρέχει  αρκετά

γρήγορα  και  αναλαμβάνει  πρωτοβουλίες.  Όμως  ο  κυβερνητικός

μηχανισμός  δεν  παίζει  το  δικό  του  ρόλο  στο  σχεδιασμό  και  την

υλοποίηση  μιας  εθνικής  στρατηγικής,  η  οποία  χάνεται  κάπου

ανάμεσα  σε  γραφειοκρατικές  δομές  συναρμόδιων  Υπουργείων
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Υγείας  και  Τουρισμού,  χωρίς  να  υπάρχει  ένα  σημείο  κεντρικού

συντονισμού,  όπως  θα  μπορούσαν  να  ήταν  ένας  Ειδικός

Γραμματέας για τον Ιατρικό Τουρισμό. 

Το  πρόβλημα  είναι  ακόμη  μεγαλύτερο  αν  αναλογιστεί  κανείς

ότι  δεν  λείπει  μόνο  ένας  σοβαρός  στρατηγικός  σχεδιασμός  που  θα

κινητοποιήσει  αρμονικά  το  δημόσιο  και  ιδιωτικό  τομέα.  Αυτή  τη

στιγμή  λείπει  ακόμη  και  μία  σοβαρή  ρυθμιστική  παρέμβαση  της

Πολιτείας  ώστε  να προστατευτεί  η  ποιότητα του ιατρικού τουρισμού

και  να  αποφευχθεί  η  δυσφήμισή  του  στο  διεθνή  χώρο  από  κακούς

επαγγελματίες  που  θα  ακολουθήσουν  το  γνωστό  παράδειγμα  της

αρπαχτής. 

Δυστυχώς  το  θεσμικό  έργο  που  έχει  παραχθεί  σε  αυτό  τον

τομέα,  ανάγεται  στο  2013,  χωρίς  έκτοτε  να  έχουν  γίνει  πρόσθετα

βήματα.  Με  την  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  27217/13,  περί

καθορισμού  όρων  και  προϋποθέσεων  για  την  άσκηση

δραστηριότητας  του  ιατρικού  τουρισμού,  τα  Υπουργεία  Υγείας  και

Τουρισμού  έκαναν  τότε  το  πρώτο  βήμα  για  τη  διαμόρφωση

κατάλληλου  ρυθμιστικού  περιβάλλοντος  για  την  ανάπτυξη  του

ιατρικού τουρισμού.  Έκτοτε έχουν περάσει  αρκετά χρόνια,  αλλά δεν

έχουμε  δει  τις  σημαντικές  και  απολύτως  αναγκαίες  πρωτοβουλίες

του  Υπουργείου  Υγείας  για  τη  θεσμοθέτηση  ρυθμιστικού  πλαισίου

μέσω του οποίου θα γίνει  η ορθή καταγραφή και  πιστοποίηση όλων

των  παρόχων  υπηρεσιών  υγείας,  οι  οποίες  ενδιαφέρονται  για  την

παροχή των υπηρεσιών και σε ξένους επισκέπτες. 

Έτσι  σε  ένα  ακόμη  κρίσιμο  για  την  αναπτυξιακή  πορεία  του

τόπου,  η  ελληνική  ορχήστρα,  δηλαδή  η  Πολιτεία,  και  ο  ιδιωτικός

τομέας,  παραμένει  ξεκούρδιστη,  με  τις  δημόσιες  αρχές  να  μη

διαδραματίζουν το ρυθμιστικό τους ρόλο, και τους ιδιωτικούς φορείς

να  αναλαμβάνουν  ασυντόνιστα  τις  δικές  τους  πρωτοβουλίες,  χωρίς

αυτές να ανάγονται σε ένα συνεκτικό κεντρικό πλαίσιο αναφοράς. 

Ας  μην  παρεξηγηθώ.  Πολλές  πρωτοβουλίες  του  ιδιωτικού

τομέα είναι  αξιέπαινες και  συμβάλλουν τα μέγιστα στην τοποθέτηση
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του  ελληνικού  προϊόντος  ιατρικού  τουρισμού  στη  διεθνή  αγορά,

όπως  είναι  αυτή  της  ΕΛΙΤΟΥΡ,  όπως  είναι  του  Προέδρου  της,  του

κυρίου  Πατούλη,  Δημάρχου  του  Αμαρουσίου,  Πρόεδρο  της  ΚΕΔΕ

και ελπίζω και σύντομα Δήμαρχο Αθηναίων. 

Δεν  πρέπει  επίσης  να  παραγνωρίζουμε  τις  προσπάθειες  που

έχουν  γίνει  από  το  Υπουργείο  Τουρισμού  για  την  υποστήριξη  του

ιαματικού  τουρισμού  και  γενικότερα  του  τουρισμού  ευεξίας,  και  θα

επικαλεστώ εδώ τον κύριο Τζιάλλα,  ο οποίος πραγματικά σε όλα τα

συνέδρια  τα  οποία  έχω  συμμετάσχει  μέχρι  σήμερα,  ήταν  πάντοτε

παρών.  Άκουγε  τους  προβληματισμούς  μας  και  τους  μετέφερε  στο

Υπουργείο.  Εν  αντιθέσει  με  το  Υπουργείο  Υγείας,  το  οποίο  είναι

απόν από όλες  αυτές  τις  συνεδριάσεις.  Δυστυχώς μπορώ να το  πω

αυτό,  γιατί  θα έρθω και  στη συνέχεια  για το Υπουργείο  Υγείας,  που

δεν θα είμαι πολύ ευχάριστος. 

Όμως  μια  μικρή  χώρα  που  καλείται  να  σταθεί  σε  σκληρό

διεθνή  ανταγωνισμό,  δεν  έχει  την  πολυτέλεια  να  στερείται  εθνικής

στρατηγικής, συντονισμού και σοβαρής ρύθμισης της αγοράς.

Θα επικαλεστώ πάλι  μια  έρευνα,  που σύμφωνα με  το  Medical

Tourism Facts and Figures,  το  2016,  η  Ελλάδα δεν  περιλαμβάνεται

στις  40  πρώτες  χώρες  ιατρικού  τουρισμού,  ενώ  αναφέρεται  ως  μια

χώρα  που  ετοιμάζεται  να  μπει  στον  ιατρικό  τουρισμό  μαζί  με  την

Κούβα.  Αυτά  είναι  τα  αποτελέσματα  δυστυχώς  όταν  μιλάμε  στην

Ελλάδα για ιατρικό τουρισμό. 

Κυρίες  και  κύριοι,  με  την  ευκαιρία  που  μου  δίνει  η  σημερινή

συζήτηση,  θα  ήθελα  να  αναφερθώ  στο  ρόλο  που  μπορεί  να

διαδραματίσει  ο  Εθνικός  Οργανισμός  Παροχής  Υπηρεσιών  Υγείας

στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. 

Όλοι  γνωρίζουμε  ότι  ο  ΕΟΠΥΥ,  ως  παρόχου  υπηρεσιών

υγείας.  Αυτό που δεν έχει   γίνει  ευρύτερα αντιληπτό όμως,  είναι  ότι

ο ΕΟΠΥΥ εντάσσεται  σε μια (…) αρχιτεκτονική της Ευρώπης για την

παροχή  υπηρεσιών  υγείας  και  από  τη  θέση  του  αυτή  μπορεί  να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2  ου   ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

ΚΩΣ   23&24   ΙΟΥΝΙΟΥ   2018 –   KOS INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE

87



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

συμβάλλει  καθοριστικά  στην  ανάπτυξη  του  ιατρικού  τουρισμού  και

ειδικότερα του ιαματικού τουρισμού. 

Από  τις  αρχές  της  τρέχουσας  δεκαετίας,  το  2011,  τέθηκε  σε

ισχύ  η  Κοινοτική  Οδηγία  για  τα  δικαιώματα  των  ασθενών  στη

διασυνοριακή  υγειονομική  περίθαλψη.  Πρόκειται  για  μια  θεσμική

μεταρρύθμιση  στρατηγικής  σημασίας,  η  οποία  Οδηγία  το

2011/24/ΕΕ  έχει  τα  δικαιώματα  των  ασθενών  στη  διασυνοριακή

υγειονομική  περίθαλψη,  η  οποία  ενσωματώθηκε  στην  εθνική  μας

νομοθεσία  με  το  Ν.4213/13,  που  θέτει  τις  προϋποθέσεις  υπό  τις

οποίες  ο  ασθενής  μπορεί  να  ταξιδέψει  σε  άλλη  χώρα  της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λάβει  την ιατρική περίθαλψη και να του

επιστραφούν τα σχετικά έξοδα. 

Αν θέλετε στη συνέχεια μπορώ να σας δώσω διευκρινίσεις για

αυτή την Οδηγία. 

Μέσα  από  αυτή  τη  θεσμική  μεταρρύθμιση  αναδεικνύονται  για

πρώτη  φορά  ευρείες  δυνατότητες  ανάπτυξης  μιας  ενιαίας

ευρωπαϊκής  αγοράς  υπηρεσιών  υγείας,  που  παρέχει  σημαντικές

ευκαιρίες για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. 

Επίσης,  οι  υπήκοοι  των  κρατών  μελών  της  Ευρωπαϊκής

Ένωσης σε περίπτωση που αρρωστήσουν ξαφνικά κατά τη διάρκεια

προσωρινής  διαμονής  στην  Ελλάδα,  δικαιούνται  βάσει  ευρωπαϊκών

κανονισμών  για  το  συντονισμό  των  συστημάτων  κοινωνικής

ασφάλειας,  κάθε  είδους  υγειονομικής  περίθαλψης  που  είναι

αναγκαίο  να  τους  παρασχεθεί  αμέσως  προτού  επιστρέψουν  στη

χώρα  προέλευσής  τους.  Έχουν  τα  ίδια  δικαιώματα  υγειονομικής

περίθαλψης  με  τους  ασφαλισμένους  ελληνικών  φορέων  κοινωνικής

ασφάλισης. 

Η  πρόσβαση  των  ασφαλισμένων  ευρωπαϊκών  φορέων

κοινωνικής  ασφάλισης  στις  δομές  πρωτοβάθμιας  και

δευτεροβάθμιας  περίθαλψης  της  χώρας,  διασφαλίζεται  με  την

επίδειξη  της  ευρωπαϊκής  κάρτας  ασφάλισης  ασθένειας  ή

πιστοποίηση προσωρινής αντικατάστασης. 
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Η  ευρωπαϊκή  κάρτα  ασφάλισης  ασθένειας,  ΕΚΑΑ,  είναι  μια

δωρεάν  κάρτα,  που  προσφέρει  στους  κατόχους  της  πρόσβαση  σε

ιατρικά  αναγκαία  κρατική  περίθαλψη  κατά  την  προσωρινή  διαμονή

τους  σε  μια  από  τις  28  χώρες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  plus

Ισλανδία,  Λιχνενστάιν,  Νορβηγία  και  την  Ελβετία,  με  τους  ίδιους

όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω χώρας. 

Οφείλουμε  να  πούμε  εδώ  ότι  οι  ασθενείς  οι  οποίοι  πάσχουν

από…  θέλουν  να  κάνουν  αιμοκάθαρση,  είτε  θέλουν  να  κάνουν

χημειοθεραπείες,  είτε  (…),  μπορούν  με  την  εν  λόγω  κάρτα  να

έρθουν  στην  Ελλάδα,  να  προγραμματίσουν  τις  διακοπές  τους,  και

να  μην πληρώσουν  τίποτα,  και  να  πληρωθούν οι  ιδιωτικοί  φορείς  ή

ο  κρατικός  φορέας,  μέσω  του  ΕΟΠΥΥ.  Και  δεν  μπαίνει  και  το

clawback στην  προκειμένη περίπτωση, έτσι; 

Η Οδηγία δημιουργία ένα δίκτυο εθνικών σημείων επαφής που

παρέχουν  σαφείς  και  ακριβείς  πληροφορίες  για  τη  διασυνοριακή

υγειονομική  περίθαλψη  στα  κράτη  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Τα  ΕΣΕΕ,  Τα  Εθνικά  Σημεία  Επαφής,  διατηρούν  ιστοτόπους  με

πληροφορίες  σχετικά  με  τα  θέματα  που  αφορούν  τους

εξερχόμενους, όσο και τους εισερχόμενους ασθενείς. 

Ως  Εθνικό  Σημείο  για  την  Ελλάδα,  έχει  οριστεί  ο  ΕΟΠΥΥ  και

συγκεκριμένα  η  Διεύθυνση  Διεθνών  Ασφαλιστικών  Σχέσεων,  Τμήμα

Διασυνοριακής Περίθαλψης. 

Στον  ΕΟΠΥΥ  πριν  τρία  χρόνια  δημιουργήθηκε  μια  ειδική

τριμελής Επιτροπή από τα μέλη του Δ.Σ.,  και του ομιλούντος, για να

μπορέσουμε  να  φέρουμε  σε  πέρας  το  project του  ιατρικού

τουρισμού. 

Σε  αυτό  το  πλαίσιο…  μάλλον  σε  αυτή  την  Επιτροπή

συμμετείχαν  επίσης  και  οι  δύο  Σύνδεσμοι  των  Κλινικών,  οι  δύο

Σύνδεσμοι  των  Κέντρων  Αποκατάστασης,  ο  Σύνδεσμος  της

Αιμοκάθαρσης, ο Σύνδεσμος των Οδοντιάτρων, και διάφοροι άλλοι. 

Η δαπάνη η οποία επιβάρυνε  τον  ΕΟΠΥΥ,  ήταν μηδενική.  Και

μεταξύ  των  άλλων  δημιουργήσαμε  και  ένα  ειδικό  portal ,  όπου  θα
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συγκεντρωθεί  το  απαραίτητο  πληροφοριακό  υλικό  για  όλους  τους

παρόχους υπηρεσιών υγείας σε ευρωπαίους ασφαλισμένους και  όχι

μόνο.  Το  portal προορίζεται  να  αποτελέσει  μια  πύλη  εισόδου  στον

ελληνικό  ιατρικό  τουρισμό,  για  να  δημιουργήσει  μια  βάση

συνεργασίας  των  παρόχων  της  Ελλάδος  με  τα  ασφαλιστικά  ταμεία

των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Γιατί

στα  πλαίσια  αυτά  σύντομα  υπογράφει  με  τη  Σερβία  ο  ΕΟΠΥΥ,  και

υπάρχουν και διαπραγματεύσεις να υπογραφεί και με την Ρωσία. 

Θα  μπορούσε  να  είναι  κεντρική  εθνική  πύλη  για  τον  ιατρικό

τουρισμό.  Βασικές  υπηρεσίες  του  portal όταν  αναπτυχθεί  στην

τελική  του  μορφή  θα  είναι  η  ενημέρωση  για  τις  επιχειρήσεις  των

παρόχων,  για  τις  προσφερόμενες  ιατρικές  υπηρεσίες,  καθώς  και

ενημέρωση  για  αεροπορικές  συνδέσεις,  οδικές  συνδέσεις,

τουριστικά γραφεία, και δυνατότητες διαμονής. 

Επίσης  θα  παρέχεται  η  δυνατότητα  επικοινωνίας  μεταξύ  των

παρόχων,  θα παρουσιάζει  νομοθετικά και  διοικητικά θέματα σχετικά

με  τον  ιατρικό  τουρισμό,  καθώς  και  δυνατότητες  εγγυήσεων  από

τους  ίδιους  τους  παρόχους,  αλλά  και  από  τον  ΕΟΠΥΥ,  και  πέραν

αυτού  και  τις  πιστοποιήσεις  οι  οποίες  θα  έχουν…  θα  έχει  ο  κάθε

πάροχος. 

Αναφέρω  όλα  αυτά  όχι  για  να  υποστηρίξω  την…  κατ’  ανάγκη

ότι  το  portal του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει  να πάρει τη θέση του μοναδικού

σημείου  αναφοράς  για  τον  ιατρικό  τουρισμό  στην  Ελλάδα.  Οι

προκλήσεις  των  καιρών  δεν  μας  επιτρέπουν  να  μπαίνουμε  σε

άγονες αντιπαραθέσεις για να διεκδικούμε πρωτεία. Τονίζω όμως τη

θέση  που  έχει  ο  ΕΟΠΥΥ,  με  βάση  το  ευρωπαϊκό  θεσμικό  πλαίσιο

και  επιχειρώ  να  αναδείξω  το  έργο  που  έχει  ήδη  συντελεστεί,  ώστε

να  διερευνηθούν  οι  δυνατότητες  για  την  πιο  παραγωγική

αξιοποίησή του σε μια εθνική προσπάθεια. 

Επιπλέον,  δεν  πρέπει  να  παραγνωρίζουμε  ότι  ο  ΕΟΠΥΥ  ως

Εθνικός  Οργανισμός  Παροχής  Υπηρεσιών  Υγείας,  διαθέτει  μια

πλήρη  βάση  δεδομένων  που  μπορεί  να  αξιοποιηθεί  πολύπλευρα,
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μεταξύ  άλλων και  να  δημιουργήσει… για  τη  δημιουργία  του  εθνικού

Μητρώου  πιστοποιημένων  παρόχων  υπηρεσιών  ιατρικού

τουρισμού. 

Ως  φορέας  ενταγμένος  στο  ευρωπαϊκό  δίκτυο  παρόχων

υπηρεσιών  υγείας,  μπορεί  να  συμβάλλει  πολύπλευρα  στη

διαμόρφωση  καναλιών  επικοινωνίας  με  αγορές,  στόχους…  αγορές

στόχους,  στο  πλαίσιο  της  ενιαίας  πλέον  αγοράς  υπηρεσιών  υγείας

της Ευρώπης. 

Κυρίες  και  κύριοι,  ο  ιατρικός  τουρισμός  προσφέρει  στην

Ελλάδα  μια  σπάνια  αναπτυξιακή  ευκαιρία.  Άλλες  χώρες,  από  τη

μακρινή  Ινδία  ως  την  γειτονική  Τουρκία,  έχουν  αντιληφθεί  πόσο

σημαντική  αναπτυξιακή  ευκαιρία  έχουν  μπροστά  τους  και

εργάζονται  μεθοδικά,  με  σοβαρότητα  και  συντονισμό  για  να  την

αδράξουν.  Αρκεί  να  σας  πω  ότι  στη  Λετονία  έχει  εκπονηθεί

στρατηγική  τουρισμού  υγείας  2012-2020,  και  διαχειρίζεται  από

Εθνικό Συμβούλιο Ιατρικού Τουρισμού. 

Η νέα  διεθνοποιημένη  αγορά παροχής υπηρεσιών υγείας,  δεν

αφήνει περιθώρια για αστοχίες, δεν συγχωρεί σφάλματα, δεν δείχνει

κατανόηση  στην  εθνική  μας  εσωστρέφεια.  Ο  Αμερικανός  πολίτης

που  αναζητεί  στο  διαδίκτυο  την  καλύτερη  σχέση  κόστους  παροχών

για  ένα  πακέτο  ιατρικού  τουρισμού,  δεν  θα  περιμένει  ποτέ  οι

εμπλεκόμενοι  φορείς  πότε  θα  συντονιστούν  μεταξύ  τους  και  όλοι

μαζί  να ενταχθούν σε ένα σοβαρό σχεδιασμό της Πολιτείας.  Αν  δεν

βρει  αυτό  που  ψάχνει  στην  Ελλάδα,  θα  το  αναζητήσει  στη  Κόστα

Ρίκα, στην Ινδία ή στην Τουρκία. 

Ο  ρόλος  όλων  των  φορέων  και  καθενός  ξεχωριστά  μπορεί  να

είναι  σπουδαίος  και  μπορεί  όλοι  να  ξεπεράσουν  τον  εαυτό  τους

στην προσπάθεια για τον ιατρικό τουρισμό.  Αλλά οφείλει  η Πολιτεία

να  ολοκληρώσει  το  έργο  που  πήγε  να  αρχίσει  το  2013,  να  χαράξει

εθνική  στρατηγική,  να  ρυθμίσει  με  σοβαρό τρόπο τον  κλάδο,  και  να

οργανώσει  την αποτελεσματική προβολή των υπηρεσιών στη διεθνή
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αγορά,  κάτι  που  έχει  κατακτηθεί  από  την  τουριστική  βιομηχανία,

αλλά παραμένει  ζητούμενο για τον ιατρικό τουρισμό. 

Εδώ  οφείλω  να  πω  το  εξής  για  το  Υπουργείο  Υγείας.  Εμείς

όταν  τελειώσαμε  το  project πριν  δύο  χρόνια,  ενάμισι  χρόνο

ακριβώς,  το  παραδώσαμε  στο  Υπουργείο  Υγείας.  Έκτοτε  ουδείς

ενδιαφέρθηκε. 

Η κυρία  Κουντουρά  σε  ένα  προτελευταίο  συνέδριο  νομίζω,  με

φώναξε κάποια στιγμή και ήρθαμε σε επαφή με τη Νομική Υπηρεσία

της  κυρίας  Κουντουρά.  Αλλά  από  το  Υπουργείο  Υγείας  υπάρχει

πλήρως αδιαφορία. Και αυτό οφείλω να το τονίσω. 

Σε  αυτό  το  πλαίσιο  θα  ήθελα  να  καταθέσω  τρεις  προτάσεις

προς  αξιολόγηση,  τελειώνοντας,  από  τους  ενδιαφερόμενους  φορείς

της Πολιτείας. 

Να δημιουργηθεί θέση Ειδικού Γραμματέα Ιατρικού Τουρισμού

στο  Υπουργείο  Υγείας,  ώστε  να  συντονίσει  όλους  τους

εμπλεκόμενους  φορείς  και  να  υποστηρίξει  την  ολοκλήρωση  του

θεσμικού νομοθετικού πλαισίου. 

Να  συσταθεί  Εθνικό  Συμβούλιο  προώθησης  ιατρικού

τουρισμού,  με  τη  συνεργασία  των  φορέων  και  παρόχων  του

ιδιωτικού  τομέα,  του  ΕΟΠΥΥ,  και  των  Υπουργείων  Υγείας  και

Τουρισμού,  για  τη  χάραξη  εθνικής  στρατηγικής  και  την

αποτελεσματικότερη διεθνή προώθηση του ιατρικού τουρισμού. 

Να  δημιουργηθεί  ένα  εξειδικευμένο  πρόγραμμα  ενίσχυσης

δράσεων  στα  πλαίσια  του  ΕΣΠΑ,  το  οποίο  θα  επικεντρωθεί  στην

ενίσχυση  της   εξωστρέφειας,  των  δράσεων  marketing,  της

πιστοποίησης ποιότητας και συστημάτων πληροφορικής της υγείας.

Κυρίες  και  κύριοι,  κλείνοντας,  θέλω  να  πω  ότι  παραμένω

αισιόδοξος  ότι  η  Πολιτεία  θα  αντιληφθεί  τελικά  την  ανάγκη  για  ένα

σοβαρό  ρυθμιστικό  πλαίσιο  και  θα  το  διαμορφώσει  κατόπιν

σοβαρού  διαλόγου  με  τους  εμπλεκόμενους  φορείς  το  συντομότερο

δυνατό. 
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Είμαι  βέβαιος  επίσης  ότι  όσοι  χαράσσουν  πολιτική  θα

αντιληφθούν την  ανάγκη  για  ένα  κεντρικό  συντονισμό  των δράσεων

των φορέων. 

Ευχή  όλων  μας  άλλωστε  είναι  μετά  από  δέκα  χρόνια  να  μη

συζητούμε  για  μια  μεγάλη  ευκαιρία  που  χάθηκε,  αλλά  για  το

στοίχημα  του  ιατρικού  τουρισμού  που  κερδίσαμε  με  τη  δουλειά

όλων μας.  και  εγώ να επικαλεστώ τον Όσκαρ Ουάιλντ που έλεγε  ότι

όλοι  είμαστε  μέσα  σε  ένα  λάκκο,  αλλά  κάποιοι  από  εμάς  κοιτάζουν

τα αστέρια, και αυτός είναι ο δημόσιος τομέας. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Επειδή  έχουμε  ξεφύγει  εντελώς  από  το

χρονοδιάγραμμα  και  επειδή   φτάσαμε  να  μιλάμε  είκοσι  λεπτά,  θα

παρακαλέσω  και  για  τη  συνέχεια  να  είμαστε  πιο  σύντομοι.  Στο

χρόνο  των  δέκα  λεπτών  που  δείχνει  μπροστά  μας  και  το

χρονόμετρο.  Άλλωστε  όσο  πιο  σύντομοι  και  περιεκτικοί  είμαστε,

τόσο περισσότερο ο κόσμος ακούει και δεν φεύγει  από την αίθουσα.

Θα  παρακαλέσω  πολύ  τον  κύριο  Γιώργο  Κακουλίδη,  Board

Advisor Open Health All iance,  να  μας  απευθύνει  το  δικό  του

μήνυμα.

Γ.  ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ:   Θα  προσπαθήσω  να  κάνω  ρεκόρ.  Ευχαριστώ

πολύ. 

Σεβασμιότατε  Μητροπολίτη,  Δήμαρχε  της  Κω,  αγαπητέ

Πρόεδρε  της  ΚΕΔΕ  και  της  ΕΛΙΤΟΥΡ,  ευχαριστώ  για  την

πρόσκληση. 

Εγώ  θα  ήθελα  να  καταθέσω  λίγο  τις  εμπειρίες  μας  και  τη

γνώση  που  έχουμε  αναπτύξει  από  το  2012-13  σε  αυτό  που  ακούμε

εδώ  και  ακούσαμε  σε  κάποιες  παρουσιάσεις  αναφορικά  με  τις

δικτυώσεις στον τομέα της υγείας,  τα  clusters.  Πώς θα μπορέσουμε

να  ενώσουμε  ιατρικές  εταιρείες,  οι  οποίες  είναι  διάσπαρτες  σε  όλη

την  Ελλάδα,  κάτω  από  μια  κοινή  ομπρέλα,  κάτω  από  ένα  κοινό

όραμα. 
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 Λίγα  λόγια  για  εμάς.  Η  Open Health Alliance είναι  το  πρώτο

cluster που  δημιουργήθηκε  στην  Ελλάδα  το  2012,  με  συγκεκριμένο

σκοπό  και  στόχο,  στόχος  μας  πάντοτε  ήταν  η  ποιότητα,  το  να

μετράμε  την  ποιότητα.  Δεν  είναι  απλώς  μόνο  ένα  πιστοποιητικό,

αλλά  έχουμε  αναπτύξει  συγκεκριμένες  μεθόδους  για  το  κομμάτι  της

ποιότητας.   Και  επίσης τη συνεργατικότητα  μεταξύ  των μελών.  Κάτι

πάρα  πολύ  δύσκολο,  το  οποίο  είναι  στοίχημα  για  όλους,  είναι  πώς

μπορούμε μεταξύ  μας να  συνεργαστούμε.  Εκεί  είναι  και  η  Αχίλλειος

πτέρνα νομίζω της ελληνικής πραγματικότητας. 

Εδώ  έχουμε  δημιουργήσει  ένα  οικοσύστημα.  Βλέπετε  στην

Open Health All iance ποιοι  έχουν  βοηθήσει,  ποιοι  συμμετέχουν.

Από  την  Ιερά  Αποστολή,  μέχρι  και  άλλες  επιχειρήσεις  οι  οποίες

όλες βοηθούν αυτό το οικοδόμημα. 

Έχουμε  κάνει  μια  συγκεκριμένη  έρευνα  για  τον  τομέα  του

ιατρικού  τουρισμού,  η  οποία  έρευνα  έπρεπε  να  απαντήσει  σε

συγκεκριμένα  ερωτήματα,  σε  κάποιες  προκλήσεις  που  υπάρχουν,

όπως είναι η οικονομική κρίση. Επίσης το ότι ενώ παρουσιάζεται ως

μειονέκτημα  της  Ελλάδος  ότι  έχει  πάρα  πολλούς  γιατρούς,  πολύ

περισσότερους  από  όσους  χρειάζεται,  από  την  άλλη  υπάρχει  το

μεγάλο πλεονέκτημα ότι έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων

γιατρών και πολύ καλών ιατρών, όπως ακούστηκε. 

Υπάρχουν  έξι  τομείς  τουλάχιστον  που  συγκεντρώνουν  υψηλό

ενδιαφέρον  στον  τομέα  του  ιατρικού  τουρισμού.  Τους  διαβάζετε,

τους  ανέφεραν  και  οι  προηγούμενοι.  Έχουμε  ανταγωνιστικότητα  σε

σχέση  με  το  εξωτερικό.  Δεν  θέλουμε  να  στοχεύσουμε  στο  φτηνό

ιατρικό τουρισμό, αλλά σε υψηλής ποιότητας  υπηρεσίες,  σε υψηλού

κόστους  υπηρεσίες.  Δεν  είμαστε  σίγουροι  ότι  οι  πολύ  χαμηλές  σε

κόστος  ιατρικές  υπηρεσίες  θα  τραβήξουν  τους  διεθνείς  ασθενείς

στην Ελλάδα μας. 

Αυτή  η  νέα  Ευρωπαϊκή  Οδηγία  ήθελα  να  πω  ότι  την  ακούμε

πολύ  συχνά,  θα  έπρεπε  να  υπάρχει  μελέτη  ανά  χώρα.  Δηλαδή

πρέπει  ανά  χώρα  να  βγει  αυτή  η  μελέτη  και  να  μας  κατευθύνει  τι
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προσφέρει  η  Γερμανία  αυτή  τη  στιγμή,  οι  ευρωπαϊκές  χώρες,  ώστε

να  μπορούν  οι  πάροχοι  υγείας  να  γνωρίζουν  πώς  θα  πρέπει  να

συμπεριφερθούν. 

Η Ελλάδα είναι  προορισμός,  άρα πατάει  ο  ιατρικός τουρισμός

σε  μια  μεγάλη  βιομηχανία  που  ήδη  λειτουργεί,  δηλαδή  στον

τουρισμό. 

Και  τέλος  και  πολύ  σημαντικό  είναι  ότι  το  marketing το  οποίο

προσπαθούμε να περάσουμε προς τα έξω, χρειάζεται  να οργανωθεί

σε  επίπεδο  και  κράτους,  αλλά  και  σε  επίπεδο  clusters.  Δηλαδή

πρέπει να παρουσιάζουμε αυτό το προϊόν συλλογικά. Δεν μπορεί να

παρουσιαστεί  αποσπασματικά  από  συγκεκριμένους  επιχειρηματίες.

Δεν γίνεται αυτό. Είναι πάρα πολύ ακριβό. 

Η  λύση  λοιπόν  σε  αυτά  τα  πράγματα,  όπως σας  είπα,  είναι  η

δικτύωση ιατρικών επιχειρήσεων.  Αυτά  λέγονται  οριζόντια  clusters.

Ομοειδείς  επιχειρήσεις  σε  διάφορους  ιατρικούς  τομείς,  ενώνονται

κάτω  από  ένα  κοινό  brand,  κάτω  από  μία  κοινή  ομπρέλα,  και

παρουσιάζονται  προς  το  εξωτερικό,  με  συγκεκριμένο  τρόπο.  Εδώ

λέμε έξι  τομείς,  τους οποίους είδατε και  προηγουμένως.  Και  τι  άλλο

μπορεί  να  κάνει  ένα  cluster.  Και  εδώ  είναι  εννέα  συγκεκριμένες

υπηρεσίες. 

Εγώ  επί  της  ουσίας  καταθέτω  την  εμπειρία  μας  και  την

πρότασή  μας,  στο  ότι  σήμερα  εμείς  τι  κάνουμε,  και  όχι  τι  θα

θέλουμε  να  κάνουμε  στο  μέλλον  ή  τα  προβλήματα  που  υπάρχουν,

και τα οποία είναι γνωστά. 

Πρώτον,  το  cluster τι  κάνει;  Προσέλκυση  διεθνών  ασθενών.

Το αυτονόητο.

Δεύτερον.  Διαχείριση  και  εξυπηρέτηση.  Όταν  έρθουν  οι

συγκεκριμένοι  ασθενείς  απέξω  στη  χώρα  μας,  πώς  τους

παρακολουθούμε, τους διαχειριζόμαστε.

Τρία. Ψηφιακή πλατφόρμα υγείας. Θα σας τη δείξω πιο κάτω. 
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Συλλογικό  marketing,  το  οποίο  είναι  μια  πολύ  ακριβή  ιστορία

και  πολύ  δύσκολη  ιστορία,  στο  πώς  θα  στοχεύσουμε  και  πού  θα

στοχεύσουμε. 

Fundraising.  Μιλάμε  για  ΕΣΠΑ.  Άκουσα  και  τον  Γενικό

Γραμματέα.  Μιλάμε  για  κρατικές  άλλες  ενισχύσεις,  επενδυτές.

Σίγουρα  ένα  cluster το  οποίο  απαρτίζεται  από  30,  40,  50,  100

ιατρικές επιχειρήσεις, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των επενδυτών. 

Το  έξι,  το  οποίο  είναι  το  brand certi f ication,  θα  σας  το  δείξω

λίγο πιο κάτω, πώς το σκεφτόμαστε. 

Δίκτυο  συνεργατών  σε  όλο  τον  κόσμο,  είναι  το  after care.  Οι

Έλληνες  γιατροί  στο  εξωτερικό  είναι  μία  πολύ  καλή  δικτύωση  την

οποία  θα  πρέπει  να  αξιοποιήσουμε.  Με  κορυφαίους  Έλληνες

γιατρούς σε όλο τον κόσμο. 

Οικονομίες  κλίμακος  σε  (…)  δράσεις  και  νέα  εκπαίδευση.

Εκπαίδευση  με  τη  λογική  ότι  έχουμε  δυνατότητα  και  την  ικανότητα

να  φέρουμε  γιατρούς  από  όλα  τα  μέρη  του  κόσμου  να  κάνουν

μετεκπαιδευτικά  σεμινάρια  στην  Ελλάδα.  Είτε  στο  συγκεκριμένο

νησί,  είτε  στην Αθήνα,  ή γενικά σε όλη την Ελλάδα.  Υπάρχει  αυτή η

δυνατότητα.  Φαίνεται  ότι  είναι  εξωπραγματικό.  Εγώ  πριν  λίγες

μέρες  έμαθα  ότι  η  κυβέρνηση  της  Αυστραλίας  έχει  ειδικό

πρόγραμμα  που  επιδοτεί  για  να  εκπαιδεύσει  οδοντιάτρους   στην

Ελλάδα  και  έρχονται  Αυστραλοί  οδοντίατροι  να  εκπαιδευτούν  στην

Ελλάδα.  Δεν  το  γνώριζα  αυτό,  ότι  υπάρχει  τέτοια  ικανότητα  από

Έλληνες  οδοντιάτρους.  Άρα  είναι  κάτι  το  οποίο  μπορούμε  να  το

κάνουμε. 

Χρησιμοποιώντας  λοιπόν  και  τα  εργαλεία  πολιτισμού,  που

είναι  τεράστια  και  διαχρονικά,  μπορεί  να  γίνει  μια  πολύ  σοβαρή

δουλειά στο κομμάτι της εκπαίδευσης. 

Μία  άλλη εικόνα  για  το  πώς κινούνται  οι  χρηματικές  ροές  στο

cluster,  γενικά  στα  clusters.  Το  ένα  κομμάτι  είναι  πώς  το  cluster

προσπαθεί να φέρει έσοδα, χρήματα, πλούτο, στα μέλη του. 
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Το  άλλο  τόξο  εδώ  κάτω  αριστερά,  δείχνει  πώς  τα  μέλη  του

έτσι  και  αλλιώς  έχουν  αναγκαίες  υπηρεσίες  τις  οποίες  από  κάπου

πρέπει  να  τις  πάρουν.  Το  cluster τι  στόχο  έχει;  Να  πετύχει  να

βρίσκει  τις  καλύτερες  υπηρεσίες,  (…)  υπηρεσίες,  που  θέλουν  τα

μέλη του, ποιοτικές υπηρεσίες, στις καλύτερες τιμές. 

Και  τρίτο,  το  οποίο  θεωρώ  ότι  είναι  κορυφαίο,  είναι  οι

συνέργειες  μεταξύ  των  Ελλήνων  ιατρών,  μεταξύ  των  Ελλήνων

επιχειρηματιών.  Το  cluster θα  δημιουργήσει  εκεί  τη  μεγαλύτερη

έκρηξη.  Πώς  οι  επιστήμονες  μεταξύ  τους,  πώς  οι  Έλληνες

επιχειρηματίες  μεταξύ  τους,  μπορούν  και  ανταλλάσσουν

τεχνογνωσία, εμπειρίες,  γνωριμίες στο εξωτερικό. 

Δύο  πράγματα  θα  σας  μιλήσω  όσον  αφορά  τις  υποδομές  του

cluster.  Το  ένα  είναι  η  ψηφιακή  πλατφόρμα.  Τι  είναι  η  ψηφιακή

πλατφόρμα;  Είναι  ένας  ηλεκτρονικός  φάκελος  υγείας.  Είναι  ένα

μέσο  για  να  απευθυνθούμε  στον  παγκόσμιο  ασθενή,  στον

παγκόσμιο  πολίτη,  ο  οποίος  είναι  παντού  σε  όλο  τον  κόσμο.  Εμείς

μπορούμε  να  δώσουμε  αυτό  το  εργαλείο  προληπτικά  ως  δώρο  σε

οποιονδήποτε  θέλει  ή  έχει  στο  μυαλό  του  να  έρθει  στην  Ελλάδα.

Αυτό  είναι  ένα  πολυσυλλεκτικό  εργαλείο,  ψηφιακό,  κτισμένο  και

στηριζόμενο  πάνω  στα  διεθνή  στάνταρ  ασφάλειας,  και  σε  αυτό  το

σύστημα  έχουν  πρόσβαση  διάφοροι  stakeholders όπως  λέμε.

Έχουμε γιατρούς, εργαστήρια, νοσοκομεία, φαρμακεία, και φυσικά ο

ίδιος ο πολίτης. Όχι ο ασθενής, ο πολίτης. 

Αυτή  η  ψηφιακή  πλατφόρμα,  που  λέμε  μια  εικόνα  χίλιες

λέξεις,  τι  μπορεί  να  κάνει;  Μπορεί  να  συνδέσει  τους  ξένους

γιατρούς με τους Έλληνες γιατρούς, τον ξένο πολίτη, τον παγκόσμιο

πολίτη,  με  τους  Έλληνες  γιατρούς,  και  να  δημιουργηθεί  έτσι  μια

παγκόσμια δικτύωση.

Μέσα  από  τα  εργαλεία  που  έχει  αναπτύξει  ο  Πρόεδρος  της

ΚΕΔΕ,  μπορεί  αυτή  η  πλατφόρμα  να  βρει  ένα  στρατηγικό  ρόλο  στο

πώς  μπορούμε  να  συνδέσουμε  πάνω  και  Έλληνες  γιατρούς,  αλλά

και κυρίως υποψήφιους διεθνείς ασθενείς. 
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Κάποιες  εικόνες  τις  προσπερνάω,  είναι  κάποιες  εικόνες

ιατρικές. 

Portals.  Το  διαδίκτυο.  Το  διαδίκτυο  μπορεί  να  παρουσιάσει,

μας  είπε  εδώ  και  ο  κύριος  από  τον  ΕΟΠΥΥ,  την  προσπάθεια  του

ΕΟΠΥΥ.  Εν  πάση  περιπτώσει,  η  ουσία  είναι  ότι  υπάρχουν  τα

εργαλεία,  μπορούμε  να  παρουσιάσουμε  πού  βρίσκονται  οι  πάροχοι

στο  χάρτη  της  Ελλάδος,  τα  αστέρια,  το  προφίλ  τους,  στα  ελληνικά,

στα  αγγλικά,  στα  γερμανικά,  τι  παρέχει  ο  καθένας,  ποια  είναι  η

εξειδίκευσή  του.  Μπορούμε  να  δώσουμε  εργαλεία  σε  όλους  τους

παρόχους  υπηρεσιών  υγείας  να  προμηθεύονται  τις  υπηρεσίες  τους

μέσα  από  αυτά  τα  portals.  Να  προβάλλουμε  την  Ελλάδα,  τον

πολιτισμό,  στο  εξωτερικό,  την  ποιότητα  των  γιατρών  μας  στο

εξωτερικό  μέσα  από  τα  portals,  και  με  αυτόν  τον  τρόπο,

επενδύοντας σε αυτό που λέμε ψηφιακό  marketing,  να έχουμε πολύ

γρήγορα και ασφαλή αποτελέσματα. 

Αλλά  αυτά  όλα  για  να  φέρουν  τον  κόσμο  εδώ  και  να  είμαστε

σίγουροι  ότι  δεν  θα  χαλάσουμε  το  όνομα,  πρέπει  να  βασιστούμε

πάνω σε αυτό που λέμε brand certi f ication.

Τι είναι  το brand  certi f ication.  Επί  της  ουσίας  είναι  δείκτες

απόδοσης,  οι  οποίοι  μετράνε  τα  πάντα.  Μπορεί  να  μετρήσουν  σε

εισαγωγικά  ή  να  δείξουν  το  επιστημονικό  κύρος,  του  επιστημονικά

υπεύθυνου  ενός  ιατρικού  κέντρου,  το  πόσο  είναι  ικανοποιημένος  ο

ασθενής, την ασφάλεια, πάρα πολλά πράγματα.

Άκουσα  τις  προάλλες  στο  Παγκόσμιο  Συνέδριο  που  έγινε,

έναν  Κροάτη,  που  μου  έκανε  εντύπωση.  Ο  Κροάτης  αυτός  είχε

φτιάξει  μια  κλινική  στην  Κροατία  και  είπε  το  εξής.  Εμείς,  λέει,

μετράμε περίπου 200 δείκτες  κάθε χρόνο.  Αυτοί  οι  δείκτες  δείχνουν

την εικόνα, μετράνε την επιχείρηση. 

Και  είπε  επίσης  και… μια  ωραία  επίσης  ατάκα.  Είναι  πως  ότι

δεν  είναι  ψηφιακό,  απλώς  δεν  υπάρχει.  Ότι  δηλαδή  δεν

καταγράφεται,  είτε  λέγεται  ιατρικός  φάκελος,  είτε  λέγεται  ιστορικό,
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είτε λέγονται  δείκτες,  σε μια ιατρική επιχείρηση απλώς δεν υπάρχει.

Είναι αόριστη η υπόστασή της.

Υψηλού λοιπόν επιπέδου προδιαγραφές ποιότητας. Υπάρχουν

συγκεκριμένα  εργαλεία  που  τα  μετράνε  αυτά  και   δεν  είναι  κάτι  το

αόριστο.  Άρα εκεί  πρέπει  να  πάμε σε πολύ ψηλά  scores και  πρέπει

αυτά να φανούν προς το εξωτερικό. 

Τα  (…)  που  αναφέραμε,  κάτι  που  δεν  το  έχει  το  portal  του

ΕΟΠΥΥ,  είναι  ότι  δεν  δείχνει,  και  πρέπει  να  φαίνεται  η  αριστεία.

Πρέπει  να  φαίνεται  πώς  ο  ασθενής  βαθμολογεί  το  κέντρο  όταν

φεύγει.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ:   Συγχαρητήρια. 

Ξεκάθαρο όραμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στο ότι αυτό που

λέμε  διαφάνεια.  Χρειάζεται  διαφάνεια  στα  clusters,  όχι  μόνο  από

πλευράς  ηθικής,  δεν  είναι  αυτός…  η  έννοια  αυτού  του  όρου,  αλλά

είναι  από  πλευράς  στρατηγικής.  Πρέπει  να  είναι  ξεκάθαρο  τι  πάμε

να κάνουμε. 

Και  τέλος,  ανταποδοτικότητα  προς  την  κοινωνία  και  προς  τα

μέλη. 

Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Ευχαριστούμε  τον  κύριο  Κακουλίδη,  που  ήταν  και

σύντομος, στα δέκα λεπτά. 

Τώρα  θα  αναρωτηθεί  ο  κόσμος  εδώ  γιατί  χτυπήσαμε  το

καμπανάκι  στον  κύριο  Κακουλίδη  και  όχι  στον  κύριο  Σαμπάνη  που

μίλησε είκοσι λεπτά. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Είκοσι  πέντε;  Είκοσι,  όχι  είκοσι  πέντε.  Χωρίς  την

παράταση.  Είκοσι.  Απλά ο  κύριος  Σαμπάνης είπε τη μαγική φράση,

εύχομαι  κύριε  Πατούλη,  και  Δήμαρχος  Αθηναίων.  Οπότε  πήρε  μια

παράταση αυτομάτως. 

Κύριε Πατούλη, παρακαλώ.
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Αυτό  δεν  σημαίνει  ότι  δημιουργούμε  ένα  μοντέλο  για  τους

επόμενους, έτσι; 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Δεν  θα  σας  καθυστερήσω.  Έχει  περάσει  ο  χρόνος.

Θα  είμαι  πολύ  σύντομος.  Και  βέβαια  νομίζω  ότι  αυτό  το  τραπέζι

ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή.

Να  πω  ότι  συμφωνούμε  όλοι  ότι  η  υγεία  είναι  το  υπέρτατο

αγαθό,  και  νομίζω ότι  μέσα σε αυτό,  στη χώρα που ζούμε,  και  στην

ιστορία που έχουμε,  για όλο τον κόσμο μπορούμε να αποτελέσουμε

μια χώρα υγείας. 

Μέσα  εκεί  χωράει  ο  ιατρικός  τουρισμός,  η  ευεξία,  που

δημιουργεί  τη  συναισθηματική  υγεία,  και  προφανώς θα έλεγε  κανείς

ότι  είναι  μία  προσπάθεια  που  έχει  αναγνωριστεί  μέχρι  σήμερα  η

αξία της στη χώρα μας; 

Θα  έλεγα  ελάχιστα,  και  προφανώς  θεωρούμε  θετικό,  και  δεν

το  λέω  επειδή  τον  τελευταίο  χρόνο,  κύριε  Πάντο,  ο  Γενικός

Γραμματέας  Τουρισμού,  ο  κύριος  Τζιάλλας,  βρίσκεται  και  είναι

κοντά  σε  όλη  μας  την  προσπάθεια,  προφανώς  και  η  Υπουργός,  η

κυρία  Κουντουρά,  αλλά  ο  κύριος  Τζιάλλας  παρακολουθεί  πολύ

στενά,  και  πρέπει  να  λέμε  και  τις  αλήθειες.  Είπαμε  θα σχεδιάσουμε

πάνω  από  την  μικροκομματική  αντίληψη.  Σχεδιάζουμε  ελληνικά.

Σχεδιάζουμε  εθνικά.  Και  προφανώς  ο  κύριος  Τζιάλλας  και  το

Υπουργείο αυτό το έχει  αντιληφθεί. 

Και  για  αυτό  ακριβώς  πρέπει  να  σπεύσουμε  ταχέως  διότι  δεν

έχει  αναγνωριστεί  η  αξία  του  ιατρικού  τουρισμού και  του  τουρισμού

υγείας.  Και  το  ξέρει  πάρα  πολύ  καλά  ο  Μάνος  ο  Κόνσολας,  ο

οποίος χαίρομαι  που έχει  αναλάβει  αυτόν τον σημαντικό τομέα ενός

κόμματος  που  εν  δυνάμει  θα  παίξει  καθοριστικό  ρόλο  τα  επόμενα

χρόνια.  Προφανώς  ο  κύριος  Κόνσολας  στην  αντίληψη  που  έχει,  θα

καλεστεί  και  εκείνος  να  κάνει  τις  πολιτικές  που πρέπει  για  τη  χώρα

μας,  και  αυτό  εγώ  το  τονίζω,  διότι  και  ο  κύριος  Κόνσολας,

πράγματι,  και  με  τη  σημερινή  του  τοποθέτηση,  αλλά  και  με  την

παρουσία του  εν  γένει  και  το  ενδιαφέρον του,  δείχνει  ότι  μπορεί  να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2  ου   ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

ΚΩΣ   23&24   ΙΟΥΝΙΟΥ   2018 –   KOS INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE

100



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

μην  έχει  αναγνωριστεί  σήμερα  η  αξία  του,  αλλά  έχει  σημαντική

προοπτική ενώνοντας και γεφυρώνοντας προσπάθειες.

Και  βέβαια  θα  έλεγε  κανείς,  ποιοι  είναι  οι  εμπλεκόμενοι

φορείς  για  να  μπορέσουμε  να  προχωρήσουμε  τον  τουρισμό  υγείας;

Προφανώς είναι ο δημόσιος τομέας, που είναι η κεντρική κυβέρνηση

και  η  Αυτοδιοίκηση  Α’  και  Β’  Βαθμού,  και  ο  ιδιωτικός  τομέας,  όπου

νομίζω  ότι  έχει  κάνει  πολύ  σημαντικότερα  βήματα  από  κάθε  άλλη

φορά τουλάχιστον συνθέτοντας. 

Και  έτσι  λοιπόν  υπάρχει  καθυστέρηση  σε  τι;  Έχουμε

πιστοποιήσει  τις  δομές  μας;  Έχουμε  πιστοποιήσει  ελάχιστες  δομές

στη  χώρα  μας  συγκριτικά  με  τις  άλλες  χώρες.   Πρέπει  να  λέμε  την

αλήθεια,  για  να  διορθώνουμε  την  αλήθεια.  Και  αυτές  οι

πιστοποιήσεις  προφανώς  προέκυπταν  κυρίως  και  από  ανεπάρκεια

νομοθεσίας.  Όμως οφείλω να  αναγνωρίσω ότι  το  τελευταίο  χρονικό

διάστημα,  κύριε  Κουσκούκη,  και  το  τελευταίο  διάστημα  προφανώς

σχετίζεται  με  την  πολιτική  βούληση  της  κεντρικής  κυβέρνησης,  του

Υπουργείου  Τουρισμού,  υπήρξε  η  αναγνώριση,  πιστοποίηση,

ιαματικών  πηγών.  Ενός  σημαντικού  αριθμού.  Όχι  βέβαια  ότι  αυτό

έληξε,  γιατί  υπάρχουν  πολλές  ιαματικές  πηγές  στη  χώρα  μας,  οι

οποίες  μπορεί  να  γίνουν  πηγή  πλούτου,  ευεξίας  και

συμπληρωματικής  θεραπείας  ιατρικών  θεραπειών  γενικότερα.  Και

αυτό  σημαίνει  ότι  γύρω  από  αυτή  τη  δράση  αναπτύσσονται  και

επικουρικές τουριστικές δράσεις. 

Υπάρχει  λοιπόν  μια  έλλειψη  ακόμα  εξειδικευμένης

στρατηγικής στο marketing και στην προβολή. Και αυτό διότι πρέπει

πρώτα  να  πιστοποιήσουμε  τις  δομές  μας  και  τις  ιατρικές,  και  τις

δομές  γενικότερα  εν  γένει,  πέρα  των  ιαματικών  πηγών,  και  αυτό

είναι  το  μεγάλο  στοίχημα  των  επόμενων  βημάτων  μας.  Και  νομίζω

ότι  αυτό  πρέπει  να  το  σημειώσουμε  στα  αποτελέσματα  της

Διημερίδας και των επομένων δράσεων που θα αναλάβει  προφανώς

και  η  ΕΛΙΤΟΥΡ,  αλλά  και  άλλοι  φορείς  οι  οποίοι  βρίσκονται  κοντά

σε αυτό. 
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Ο δημόσιος τομέας  και  το επίπεδο της κεντρικής  κυβέρνησης,

θα  πρέπει  προφανώς  να  στοχεύσει,  και  εμείς  θέλουμε  να  είναι

συμπαραστάτες  μας.  Φορείς  σήμερα  που  έχουν  δώσει  δείγματα

γραφής,  για  να  μπορέσουμε  να  τρέξουμε  τις  διαδικασίες.  Ιατρικός

Σύλλογος  Αθηνών,  και  προφανώς  υπάρχουν  Ιατρικοί  Σύλλογοι  σε

όλη  τη  χώρα,  οι  οποίοι  μπορούν  να  συμβάλλουν,  Οδοντιατρικοί

Σύλλογοι,  κύριε  Κουβελά,  σήμερα  ακούσαμε  και  τον  Πρόεδρο  του

Οδοντιατρικού  Συλλόγου  των  Δωδεκανήσων,  και  νομίζω  θα  πρέπει

να  συνεργαστούμε  και  να  αναπτύξουμε  περαιτέρω αυτόν  τον  τομέα

και πέραν της Αθήνας. 

Η  Κεντρική  Ένωση  Δήμων  Ελλάδος,  συνδέοντας  την  Τοπική

Αυτοδιοίκηση,  το  τοπικό  ενδιαφέρον,  αλλά  και  τη  συνεργασία  που

πρέπει  να  έχουμε σε τοπικό επίπεδο.  Για να υπάρχει  ανάπτυξη στη

χώρα, πρέπει να υπάρχει  τοπική ανάπτυξη. Εάν δεν υπάρχει  τοπική

ανάπτυξη  και  ενδιαφέρον,  δεν  υπάρχει  τελικά  στο  σύνολό  της

ανάπτυξη στην Ελλάδα. 

Βεβαίως  το  International  Health Tourism Center,  το  οποίο

αποτελεί  ένα  καλό  άξονα  προοπτικής,  όπου  στόχο  έχει  να

πιστοποιεί  δομές,  εκτός  τις  εθνικές  δομές,  και  άλλων  χωρών  που

βρίσκονται  ήδη κοντά μας, και αυτές οι  δομές νομίζω ότι  σε αυτό το

εξάμηνο  που  έρχεται  θα  είναι  καταιγιστικές  οι  συνεργασίες  οι

οποίες θα έχουμε, με κέντρο την Ελλάδα, την Ελλάδα μας.

Και  προφανώς  η  ΕΛΙΤΟΥΡ,  η  οποία  αποτελεί  σήμερα  το

εθνικό τομέα του ιατρικού τουρισμού. 

Ο  ιδιωτικός  τομέας  έκανε  τα  εξής  πράγματα  μέχρι  σήμερα.

Δημιούργησε  τη  σύμπνοια,  τη  συμπαράσταση  και  τη  συστράτευση,

και νομίζω ότι αποτελεί  δείγμα γραφής. 

Ο ιδιωτικός  τομέας  ένωσε  κάποιες  δομές  της,  διότι  υπάρχουν

και  άλλες  που  θα  ενωθούν,  και  δείχνει  την  πυξίδα  την  οποία  θα

πρέπει  εθνικά  να  ακολουθήσουμε.  Δεν  έχουμε  ούτε  μισαλλοδοξίες,

και  πολύ  περισσότερο  δεν  πρέπει  να  έχουμε  ταμπού.  Ο  ιδιωτικός

τομέας  αποτελεί  κινητήριο  μοχλό  ανάπτυξης  όλων  των
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ανεπτυγμένων  χωρών.  Και  προφανώς  και  στη  χώρα μας  θα  πρέπει

και αποτελεί  εν μέρει αυτό. 

Έχουν κάνει  λοιπόν δομές σημαντικές  κινήσεις.  Νομίζω ότι  θα

το καταλάβετε και στο επόμενο τραπέζι.  

Η  επιτυχία  λοιπόν  από  τι  αποτελείται;  Από  το  εύρος  της

συμμετοχής,  και  από  τη  σύμπνοια  των  συμμετεχόντων.  Όσοι

περισσότεροι  γίνουμε… Δεν  είναι  ανταγωνιστικό  εσωτερικό  προϊόν.

Απεναντίας,  είναι  η  αύξηση  της  πίτας.  Δεν  είναι  να  μοιράσουμε  τα

μικρά  κομματάκια  μιας  μικρής  πίτας.  Είναι  να  μεγαλώσουμε  την

πίτα.  Και  έχουμε όλες  τις  δυνατότητες  εκείνες  αυτό  να συμβεί  πολύ

γρήγορα. Αρκεί να υπάρχει σύμπνοια των συμμετεχόντων. 

Εμείς  προς  αυτούς  τους  δύο  άξονες  θα  κινηθούμε.  Δεν

περισσεύει  κανείς,  δεν  είναι  κανένας  αρχηγός.  Είναι  όλοι  εκείνοι  οι

οποίοι  θα συμμετέχουν για να  μπορέσουμε να έχουμε και  το εύρος,

αλλά και  τη  σύμπνοια.  Όποιος  δεν  θέλει  τη  σύμπνοια,  δεν  χωρά σε

αυτή την προσπάθεια.  Πρέπει  να  πάει  κάπου αλλού να βρει  το  δικό

του λιμάνι.  

Θεωρούμε λοιπόν ότι  η Τοπική Αυτοδιοίκηση, το επιστημονικό

έγκριτο  προσωπικό,  που δεν  είναι  μικρό,  κύριε  Γάκη,  και  το ξέρετε,

για  αυτό  αναφέρομαι  σε  εσάς,  ότι  σήμερα  οι  γιατροί  μας,  οι

σύγχρονοι  Ιπποκράτες,  βρίσκονται  σε  όλα  τα  υγειονομικά

συστήματα  σε  παγκόσμιο  επίπεδο.  Ψηλά,  πολύ  ψηλά  στα

υγειονομικά  συστήματα  των  χωρών.  Και  αυτό  αποτελεί  το  εχέγγυο

της  ευπιστίας  των  παγκόσμιων  ασθενών  ή  πολιτών,  για  να  έρθουν

στη χώρα της υγείας του σύγχρονου Έλληνα γιατρού. 

Συλλογικοί  φορείς  που έχουν σχέση με την υγεία,  την ιατρική,

την κοινωνία, πρέπει να είναι  μια γροθιά και θα είναι μια γροθιά. 

Και  βέβαια  οι  επιχειρήσεις,  οι  οποίες  επιχειρούν  πάνω  σε

αυτό  το  προϊόν,  το  οποίο  χρηματιστηριακά  μεταφέροντάς  το,  θα

εκτιναχτεί  τα  επόμενα  χρόνια.  Όποιος  επιχειρήσεις  σήμερα,  θα έχει

πολλούς καρπούς αύριο  διότι  είναι  νομοτελειακό  δεδομένο  ότι  αυτό
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θα προχωρήσει,  παγκόσμια  προχωρά,  και  η  Ελλάδα  θα αποτελέσει

τον απόλυτο πυλώνα ανάπτυξης της χώρας μας. 

Έτσι  λοιπόν  χρειάζεται  σχέδιο,  στόχευση,  και  μετρήσιμα

αποτελέσματα.  Ξεκινάμε  να  μετράμε  τα  αποτελέσματα  των

συμμετεχόντων,  και  στην  ΕΛΙΤΟΥΡ,  αλλά  και  όσα  cluster

δημιουργούνται γύρω από αυτό. 

Περιθώρια  νέων  συμπράξεων;  Το  είπα  και  πριν,  μεγάλα.

Τεράστια. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. 

Και  βέβαια  θα  πρέπει  να  υπάρξει  η  κουλτούρα  της

συνεργασίας.  Κανείς  σοφότερος  κανενός,  κανείς  μεγαλύτερος

κανενός.  Όλοι  μαζί,  οργανωμένα,  με  στρατηγική,  την  οποία  θα  μας

δώσει  η  στόχευση,  η  προσήλωση,  μελετημένες  συλλογικές

προσπάθειες,  και  προφανώς ένα κοινό  εμείς  λέμε αποδεκτό σχέδιο,

θα  έλεγα  εθνικό  αποδεκτό  σχέδιο,  βάζοντας  όλους  μέσα  από  την

εμπειρία που έχουμε από την παγκόσμια κοινότητα.

Αυτό  λοιπόν  το  σχέδιο  θα  έλεγα  πρέπει  να  είναι  πλήρες,  να

καλύψει  τις  βασικές  ανάγκες,  να  καλύψει  τις  επιμέρους ανάγκες,  να

έχει  το  βασικό  πακέτο  των  αμιγών  ιατρικών  υπηρεσιών.  Δεν  θα

ανοιχτούμε  σε  όλα.  Δεν  θέλουμε  να  κάνουμε  τα  πάντα.  Πρέπει  να

στοχεύσουμε  ποια  ακριβώς  θα  κάνουμε,  πότε  θα  κάνουμε,  και  πού

ακριβώς θα τα παρουσιάσουμε σε χώρες στόχους. 

Και  βέβαια  υπάρχουν εκεί,  να  έχει  ένα  βασικό  πακέτο  αμιγών

ιατρικών  υπηρεσιών,  με  υπηρεσίες  χαλάρωσης,  υπηρεσίες

αποκατάστασης, υπηρεσίες ψυχαγωγίας. 

Να εντοπίσει τις αγορές ενδιαφέροντος, δηλαδή τις χώρες που

έχουν  μια  εξωστρεφή  διάθεση.  Ανέπτυξε  ο  κύριος  Μαμαλάκης  πριν

ότι  υπήρχε  η  διάθεση  λόγω  του  μεγάλου  κόστους  στις  βόρειες

χώρες της Αμερικής,  όπως ο Καναδάς,  όπου εκεί  θέλει  να κάνει  τον

οδοντιατρικό  τουρισμό  γιατί  είναι  πανάκριβος  και  έχει  μεγάλη

αναμονή.  Θα πρέπει  λοιπόν να βρούμε τον τρόπο της προσέλκυσης

αυτών  των  ανθρώπων,  και  που  αυτοί  μπορούν  να  συνδυάσουν  και

άλλα πράγματα. Το ξέρει  ο κύριος Κουβελάς.
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Και  βέβαια  να  υλοποιήσουμε  δράσεις  ενημέρωσης  και

προώθησης, στον κατάλληλο χρόνο, με τις κατάλληλες πρακτικές. 

Οι  δημοσιογράφοι  της  χώρας  μας  έχουν  και  αυτοί  μια,  ένα…

μια υψηλή αίσθηση ευθύνης θα πρέπει  να έχουν,  είμαι  σίγουρος ότι

την  έχουν,  όπου  μαζί  με  τους  διεθνείς  συναδέλφους  τους  να

παρουσιάζουν  τις  δυνατότητες  της  χώρας  μας  συντεταγμένα  και

προφανώς  αποτελούν  αν  θέλετε  συμμάχους,  συμπαραστάτες,

συνεργάτες,  σε  αυτή  την  κοινή  μας  προσπάθεια  που  θα  βαδίσουμε

προς το μέλλον. 

Και  βέβαια  όσο  πλουσιότερο  είναι  το  πακέτο  μιας

προσπάθειας,  τόσο  πιο  ανταγωνιστικό  γίνεται.  Όσο  καλύτερη  είναι

η  τιμή  και  η  πιστοποίησή  του,  τόσο  πιο  ευκρινές  γίνεται  στην

παγκόσμια  κοινότητα.  Η  δεξαμενή  άντλησης  υποψηφίων

επισκεπτών  δεν  έχει  όρια.  Υπάρχει  η  διεθνής  τάση  του  θεματικού

τουρισμού  στα  επόμενα  χρόνια.  Υπάρχουν  πάρα  πολλοί  60άρηδες

πλούσιοι  που  θέλουν  να  αλλάξουν  χώρους,  αλλά  και  να  περάσουν

καλά,  επί  πολλούς  μήνες  ή  και  πολλές  μέρες.  Αυτούς  πρέπει  να

τους εντοπίσουμε. Δεν είναι  της ώρας  να το αναπτύξω. 

Και  βέβαια  όσο  είναι  μεγαλύτερο  το  εύρος  των  συνεργασιών

της διακίνησης αυτής της κατηγορίας ταξιδιωτών,  τόσο πλουσιότερη

θα γίνει  η χώρα μας. 

Εμείς  λοιπόν  λέμε  υπάρχει  ένα  εφαλτήριο,  υπάρχει  μια

κόκκινη  γραμμή,  υπάρχει  μάλλον  μια  αφετηρία,  που  ξεκινάμε.  Και

είμαι  σίγουρος  ότι  εδώ στην  Κω,  το  είπα  και  πριν,  αγαπητέ  Γιώργο

Κυρίτση,  θέλω  αυτό  το  Συνέδριο,  είμαι  σίγουρος  ότι  το  θέλουν  και

όσοι  συμμετέχουμε,   ότι  θα είναι  ένα  Συνέδριο  στο  οποίο  πάντα  θα

αναφερόμαστε  σε  αυτή  την  όμορφη  πορεία,  σε  αυτό  το  όμορφο

ταξίδι, το οποίο θα είναι ταξίδι πλούτου, ανάπτυξης και προσφοράς,

όχι  μόνο  στους  σύγχρονους  Έλληνες,  όχι  μόνο  στο  μέλλον,  αλλά

προσφοράς  στην  ιστορία  αυτών  που  πέρασαν  και  οι  οποίοι  μας

άφησαν μια ισχυρή κληρονομιά και μια ισχυρή παρακαταθήκη. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Δεν  ξέρω αν θέλετε  να  κάνουμε  συζήτηση.  Αν είναι

να γίνουν κάποιες ερωτήσεις, γιατί έχει προχωρήσει πολύ ο χρόνος.

Γ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ:   Κύριε Μάρκο, να διακόψω λίγο.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Παρακαλώ, κύριε Κυρίτση.

Γ.  ΚΥΡΙΤΣΗΣ:   Νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  ευχαριστήσουμε  τόσο  τον

Σεβασμιότατο  Μητροπολίτη  Κώου  και  Νισύρου,  όσο  και  τον

Στρατηγό  μας,  που  υπομονετικά  μας  άντεξαν  τόσες  ώρες,  και  να

τους απελευθερώσουμε να φύγουν.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Βεβαίως. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Υπάρχει  κάποιο ασύρματο μικρόφωνο; Αν μπορείτε

να μας το φέρετε για να το δίνουμε. 

Καθίστε εκεί,  θα σας φέρουμε ασύρματο μικρόφωνο. 

Ας  κάνουμε  λίγες  ερωτήσεις,  γιατί  έχουμε  φύγει  περίπου

μιάμιση ώρα από το  χρόνο.  Τρεις-τέσσερις  ερωτήσεις.  Ελάτε,  κύριε

Δήμαρχε  της  Μήλου,  να  απευθύνετε  το  ερώτημά  σας  που  θέλετε.

Ελάτε και εσείς εδώ. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ:   Καλημέρα  σε  όλους  και  ζητώ  την  ευλογία  του

Σεβασμιοτάτου που αποχωρεί. 

Ήθελα  να  αναφερθώ  εν  τάχει  σε  τρία  σημεία.  Ένα,

αναφερθήκατε για τα ιατρικά συνέδρια για την περιφέρεια. 

Να σας  δηλώσω επίσημα ότι  είχαμε  με  την  Ελληνική  Εταιρεία

Μαστολογίας  πάρει  το  Παγκόσμιο  Συνέδριο  Μαστολογίας  για  το

2020 στην Κω, και  ο ΕΟΦ δεν μας επιτρέπει  να το κάνουμε.  Ένα το

κρατούμενο. 

Το  δεύτερο  είναι  ότι  στο  ΚΕΣΥ  η  Ελληνική  Εταιρεία

Μαστολογίας  έχει  υποβάλλει  εδώ και  τρία  χρόνια  εγχειρίδιο  για  τον

ποιοτικό  έλεγχο  στη  μαστογραφία,  και  δυστυχώς  μέχρι  σήμερα  δεν

έγινε τίποτε. 

Και το τρίτο, τελείως φιλικά στον αγαπητό μου φίλο, τον κύριο

Μαμαλάκη,  να  πω  στα  όσα  ωραιότατα  μας  παρουσίασε,  δεν

ανέφερε  κάτι  για  τη  διάγνωση  και  την  αντιμετώπιση  των  παθήσεων
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του  μαστού  στην  Ελλάδα,  το  οποίο  και  ISO  διαθέτουμε,  και  διεθνή

δικτύωση. 

Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Δώστε  το  μικρόφωνο,  ή  στον  κύριο  Κουσκούκη  ή

στον κύριο Δήμαρχο της Μήλου. 

Κ.  ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ:   Καλημέρα  σας.  Εγώ δράττομαι  της  ευκαιρίας  να

κάνω  μια  παρατήρηση  καλοπροαίρετη,  η  οποία  όμως  θα  έχει

αποτέλεσμα. 

Πολύ  σωστά,  κύριε  Πρόεδρε,  αναφερθήκατε  το  ότι  όλοι  μαζί.

Είναι  πολύ  σημαντικό.  Και  η  πίτα  είναι  τεράστια.  Από  αυτό

πάσχουμε.  Κοιτάμε  όλοι  από  την  πίτα  να  πάρουμε  ένα  κομματάκι,

ενώ η πίτα είναι τεράστια. 

Εγώ  προσωπικά  σαν  δερματολόγος  έχω  e mail  από  την

Παγκόσμια  Οργάνωση  Υγείας,  γιατί  είμαι  Σύμβουλος  για  την

ιαματική  ιατρική,  στο…  Παγκόσμια  Οργάνωση,  που  λέει  100

εκατομμύρια  ψωριασικοί  πάσχουν  ανά  τον  κόσμο.  Εδώ  είναι  το

ζητούμενο.  Ποιος  μπορεί  να  πάρει  ένα  χιλιοστό,  εκατομμυριοστό,

από  τα  εκατό  εκατομμύρια;  Θα  γεμίσει  η  Ελλάδα.  Γιατί  όμως  δεν

γίνεται  αυτό;  Γιατί  δεν  είμαστε  προετοιμασμένοι.  Νομοθετικά  καλά

κάνατε  και  το  περπατήσατε,  τις  προδιαγραφές,  αλλά  θέλουμε  το

ISO, και  το χειρότερο… το καλύτερο από όλα είναι,  κύριε  Γενικέ,  με

όλο  το  σεβασμό,  κάνατε  τις  προδιαγραφές,  και  επειδή  έχω  εδώ

Δημάρχους  και  θα  τα  πω  τα  πράγματα  έξω  από  τα  δόντια,  που

έχουν  ιαματικές  πηγές,  είδατε  καμία  πρόταση  μέχρι  τώρα  για  να

ζητήσει  σήμερα  λειτουργίας;  Εσείς  τα  κάνατε.  Πού  είναι  αυτοί  που

θα έρθουν να πουν θέλω σήμα λειτουργίας; Ένα. 

Και  το  δεύτερο  κυρίαρχο  είναι  ότι  μιλάμε  πάντα  για  ιαματικές

πηγές.  Εγώ  έχω  βάλει  μέσα  στην  ιαματική  ιατρική  και  τη

θαλασσοθεραπεία.  Άρα  οι  Δήμαρχοι  των  νησιών  δεν  χρειάζεται

μόνο τα ιαματικά και  να κυνηγάμε τώρα… γιατί  τις  έχω εντοπίσει  τις

(…)  πηγές  χρόνια  τώρα.  Πρέπει  να  πούμε  θαλασσοθεραπεία.  Έχει

την ίδια ιαματική ιδιότητα. 
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Άρα  λοιπόν  όλα  τα  νησιά  μπορούν  να  παίρνουν  θάλασσα,  να

τη  ζεσταίνουν  και  να  είναι  ιαματική  θεραπεία.  Μη  περιοριζόμαστε

μόνο  σε  ιαματικές  πηγές,  παρ’  όλο  που  εγώ  είμαι  υπέρ  των

ιαματικών ξεκάθαρα. Αλλά η θαλασσοθεραπεία είναι εξίσου. 

Εκατό  εκατομμύρια  λοιπόν,  ιδού  η  Ρόδος,  κύριε  Δήμαρχε,

έτσι;  Ελάτε.   Πείστε  λοιπόν…  Τόση  τεράστια  ακτογραμμή,  τόσα

εκατομμύρια. Και στην ομιλία μου που θα πω μετά, δεν είναι  μόνο η

ιαματική  θεραπεία.  Έχει  άμεση  σύνδεση  με  την  ευεξία.  Μεγάλη

υπόθεση. Και το σπουδαιότερο; Η πρόληψη. 

Άρα λοιπόν στοχεύουμε στη γηραιά Ευρώπη, να κατεβάσουμε

όλους  τους  ηλικιωμένους,  να  κάνουν  εδώ  πέρα  την  Ελλάδα  ένα

health resort και  τότε  πλέον  όλοι  θα  καταλάβουμε  τι  δυναμική

έχουμε. Απλούστατα, όχι λόγια. Πράξεις και έργα. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Ο κύριος Δαμουλάκης, ο Δήμαρχος της Μήλου. 

Γ.  ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:   Θέλω  να  συγχαρώ  κατά  πρώτον,  τον  Πρόεδρό

μας,  και  όλους,  για  αυτή  την  ωραία εκδήλωση.  Και  να  κρατήσω μια

λέξη,  όπως ξεκίνησε  ο Πρόεδρος,  θα κάνω τοποθέτηση-ερώτηση εν

πάση  περιπτώσει,  ότι  όλοι  μαζί  μπορούμε  μέσα  από  συνέργειες.

Τοπική Αυτοδιοίκηση, κράτος, και ιδιώτες. 

Μπαίνει  όμως ένα πολύ μεγάλο θέμα, και όπως το έβαλε και ο

κύριος  Κουσκούκης.  Ναι,  ξεκίνησε  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  κύριε

Κουσκούκη,  και  με  τη  δική  σας  βοήθεια,  να  προχωρήσει,  να

αναπτύξει  τις  ιαματικές  πηγές.  Μέσα  από  ποια  προσπάθεια;  Να

δώσουμε  τη  δυνατότητα  στους  τόπους  μας,  στους  μικρούς  τόπους

μας,  εμείς  που  έχουμε  αντιληφθεί  τι  σημαίνει  ο  τουρισμός  και  τι

σημαίνει  ο  βιοπορισμός  των  κατοίκων  των  νησιών  μας  για

καλύτερες μέρες, να μεγαλώσουμε τη σεζόν μέσω των εναλλακτικών

μορφών τουρισμού. 

Μία  λοιπόν  σημαντική  είναι  αυτή  την  οποία  έχουμε  κάποιοι

τόποι  πιο  ευλογημένοι  από  τους  άλλους,  να  το  βάλω έτσι,  όταν  το

υπέδαφος δίνει  αυτή  τη δυνατότητα και  ένα νησί  από αυτά είναι  και
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η  Μήλος,  η  πατρίδα  μου,  που  έχω  την  τιμή  να  είμαι  και  Δήμαρχος,

να μπορούμε λοιπόν να αναπτύξουμε τον ιαματικό τουρισμό. 

Είπε  ο  κύριος  Γενικός,  ο  οποίος  πράγματι  εργάζεται  πολύ

συστηματικά  προς  αυτή  την  κατεύθυνση,  ότι  έχουμε  αναγνωρίσει

μόνο 54 πηγές.  Ξέρετε  τι  αγώνα έχουμε κάνει  για να φτάσουμε εδώ

σήμερα;  Έχουμε  ξεκινήσει,  εγώ  ξεκίνησα  το  ’11.  1/1/11.  Ξέρετε  τι

εμπόδια έχουμε βρει μπροστά μας; Χιλιάδες. 

Εδώ  λοιπόν  το  κράτος  πρέπει  να  είναι  αρωγός  σε  αυτή  μας

την προσπάθεια.  Πρέπει  να είναι  αρωγός στην προσπάθεια η οποία

ξεκινάει  μέσα  από  ένα  διάλογο,  ήδη  βρίσκεται  ένα  νομοσχέδιο  σε

εξέλιξη  και  θα τοποθετηθώ πάνω σε  αυτό  την  ώρα που πρέπει,  για

τις  εναλλακτικές  μορφές  τουρισμού.  Το  κράτος  το  οποίο  πρέπει  να

είναι  αρωγός  να  βοηθήσει,  και  να  μην  αντιλαμβάνεται  τα  πάντα

οριζόντια,  να  αντιλαμβάνεται  τα  πάντα  θέτοντας  υπόψη,  και  μια  και

αναφέρομαι  σε  νησιά,  στη  νησιωτικότητα  και  στις  ειδικές  συνθήκες

που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε τόπο. 

Έτσι  λοιπόν,  θα  μπορούσε  ο  ιαματικός  τουρισμός,  ο  οποίος

θα αποτελέσει  τη  βάση για  να  ενισχύσει  τον  ιατρικό  τουρισμό,  γιατί

έχουμε  ιαματικός  που  είναι  βάση  ιατρικός  και  προχωράμε  και

μπαίνει  και  ο  θρησκευτικός  που  είπατε,  και  μπαίνουν  και  οι  άλλες

μορφές  τουρισμού,  για  να  προχωρήσουμε  προς  αυτή  την

κατεύθυνση. 

Πώς  θα  το  κάνω  λοιπόν  εγώ  στη  Μήλο,  για  να  βάλω  το

ερώτημα,  όταν  για  να  πάρω  άδεια  λειτουργίας,  αυτά  τα  οποία

απαιτούνται  να μαζέψω και για να πάρω τις εγκρίσεις,  χρειάζεται  να

φάω τέσσερις θητείες Δημάρχου;

Εδώ  λοιπόν  θα  έπρεπε  να  πάμε  με  μια  λογική,  να  μπορούμε

να  πετύχουμε  πράγματα,  εάν  πράγματι  μας  ενδιαφέρει  ο  τουρισμός

και δεν μας ενδιαφέρει  μόνο η προβολή. Διότι  άλλο είναι  η προβολή

του  τουριστικού  προϊόντος,  άλλος  είναι  ο  τουρισμός,  άλλα  είναι  το

ένα  με  το  άλλο,  και  δεν  μπορεί  όλα  αυτά  να  τα  βάζουμε  στο  ίδιο
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τσουβάλι  μέσα.  Πρέπει  το  καθένα  να  το  έχουμε  σε  διαφορετικό

σημείο, να το παίρνουμε και να προχωράμε με αυτό. 

Λοιπόν,  εδώ  η  δουλειά  του  Υπουργείου  είναι  πάρα  πολύ

σημαντική. 

Και  θα  αναφερθώ  σε  εσάς,  κύριε  Πρόεδρε.  Είπατε

προηγουμένως  για  αυτές  τις  συνέργειες  τις  οποίες  έχετε  κάνει

πράξη  μέσα  από  τους  Δήμους  μας,  και  προωθούμε  οτιδήποτε  έχει

να κάνει  με την επιχειρηματικότητα. 

Μεθαύριο έρχεται   στη Βουλή και  μας έχει  απασχολήσει  πάρα

πολύ,  ο  Κλεισθένης.  Όταν  λοιπόν  σε  εμάς,  στα  Δημοτικά

Συμβούλια, δεν θα δίνεται  καμιά απολύτως αρμοδιότητα να κάνουμε

το  παραμικρό,  πώς  συζητάμε  σήμερα  να  πάμε  να  κάνουμε

πράγματα;  Δηλαδή έχετε ένα πολύ μεγάλο όραμα,  έχουμε ένα πάρα

πολύ  μεγάλο  όραμα  όλοι  μαζί,  αλλά  αυτό  δεν  θα  μπορεί  να  γίνει

πράξη  όταν  ένας  άλλος  νόμος,  της  ίδιας  κυβέρνησης,  αλλά  ενός

άλλου Υπουργείου,  θα δημιουργεί  τροχοπέδη στην προσπάθειά μας

αυτή για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη το όραμά μας. 

Πρέπει  λοιπόν  να  φύγουμε  από  το  οριζόντια,  να  δούμε  το

κάθε  ένα  ξεχωριστά  και  να  πάμε  σε  συνέργειες  και  σε  επίπεδο  εκεί

που  παίρνονται  οι  αποφάσεις.  Εκεί  είναι  το  πολύ  σημαντικό.  Όχι  ο

ένας να κτίζει και ο άλλος να έρχεται δίπλα να γκρεμίζει.  

Και  το  τελευταίο  όλων.  Πώς  είναι  δυνατόν  να  πάει  μπροστά

ένας  τόπος  μέσα  από  αυτή  τη  μεγάλη  προσπάθεια,  όταν  για  να

πάρουμε,  και  αναφέρομαι  στους  συναδέλφους  μου  Δημάρχους,  για

να  πάρουμε  μισό  άνθρωπο  να  πάει  στα  ιαματικά,  θα  πρέπει  να

περάσουν  έξι,  επτά,  δεκαεπτά,  εκατόν  σαράντα  επτά  χιλιάδες

χρόνια,  να  προσπαθούμε  να  πείσουμε  την  κεντρική  εξουσία  ότι

πράγματι  υπάρχει  ανάγκη.  Εκτός  πια  αν  υπάρχει  ένας  άλλος

σχεδιασμός,  ξεπουλήστε  τα  όλα  στις  επιχειρήσεις,  που  πάντα  δεν

είναι  το  πρόσωπο  που  παρουσιάζουν,  προκειμένου  να  μην  έχουν

κανένα όφελος οι  τοπικές κοινωνίες,  αλλά να έχουν όφελος κάποιοι

άλλοι οι οποίοι έρχονται να βρεθούν στα νησιά μας. 
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Κλείνοντας  λοιπόν,  θέλω  να  πω  ότι  για  να  πετύχουμε  το

στόχο  μας,  αυτό  το  μεγάλο  όραμα,  κύριε  Πρόεδρε,  που  έχετε

ξεκινήσει,  και είμαστε δίπλα σας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, θα

πρέπει  η  νομοθετική  εξουσία  να  αναλάβει  τις  ευθύνες  της,  και  να

καθίσει  με  πολλή  προσοχή,  εάν  πράγματι  ενδιαφέρεται  για  την

επιχειρηματικότητα  στον  τόπο  και  την  αξιοποίηση  όλων  των

μορφών, των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, για καλύτερες μέρες

στους  πολίτες  μας,  στους  δημότες  μας,  στους  κατοίκους  αυτής  της

χώρας,  να  καθίσουν  σωστά  να  σχεδιάσουν  και  να  μας

ελευθερώσουν  τα  χέρια,  αντί  να  μας  πηγαίνουν  σε  τεράστια

γραφειοκρατία, ώστε να αποδεικνύουμε κάθε μέρα  στους δίπλα μας

ότι ναι,  έχουμε όραμα, αλλά δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε. 

Ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Χείμαρρος  ο  κύριος  Δαμουλάκης.  Και  νομίζω  είπε

μεγάλες αλήθειες. 

Κύριε Πατούλη, θέλατε να συμπληρώσετε κάτι;

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Για  να  κλείσουμε,  γιατί  πρέπει  να  πάμε  και  στο

επόμενο τραπέζι,  είναι σκληρό, το σκληρό το ωράριο, κύριε Γάκη.

Να  πω  καταρχήν  σε  αυτά  που  είπε  ο  κύριος  Δαμουλάκης,

σαφέστατα  είναι  μια  αλήθεια.  Ελπίζουμε  να  μην  καταλήξει  όπως

ακριβώς πάει να καταλήξει.  

Το  δεύτερο.  Θα μου επιτρέψετε  να  πω ότι  επ’  αφορμής το  ότι

το κράτος κάνει  τη δουλειά του και  εμείς  πρέπει  να κάνουμε τη δική

μας  δουλειά,  εμείς  θέλουμε  όλοι  να  είμαστε  συνοδοιπόροι

προφανώς,  δημιουργείται,  και  νομίζω  για  πρώτη  φορά  αυτό  θα

ακουστεί  σε  πανελλαδικό  και  γενικότερα  επίπεδο,  ένα  cluster,  το

οποίο  θα  είναι  το  cluster,  κύριε  Δήμαρχε,  και  θα  ονομάζεται

Hippocrates.  Το  cluster αυτό  θα  είναι  η  διάνοιξη  των  δρόμων ώστε

όλοι  να  μπορούν  να  μπουν  μέσα  και  πλέον  με  ένα  μέτωπο

ουσιαστικό,  δηλαδή  όχι  μόνο  επιστημονικό,  αλλά  θα  έλεγε  κανείς

και  επιχειρηματικό,  να  έχει  την  αξία  του  επιχειρείν,  θα  αφορά  όλη

την  Ελλάδα,  θα  αφορά  όλες  εκείνες  τις  δομές  που  πιστοποιήθηκαν
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ή  πρόκειται  να  πιστοποιηθούν,  και  νομίζω  ότι  του  χρόνου  αυτό  το

cluster Hippocrates, κρατήστε το, θα είναι εκείνο που θα είναι  κλειδί

και  θα ανοίξει  πάρα  πολλές  πόρτες,  δύσκολες  πόρτες,  που σήμερα

είναι  κλειστές. 

Καλό ταξίδι και πάλι.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Θέλει  κάτι  να  πει  ο  κύριος  Κοπάδης,  ο  Διευθυντής

της  Αγγειοχειρουργικής  Κλινικής  του  Γενικού  Κρατικού;  Με

ενημέρωσαν  σχετικά.  Θέλετε  να  απευθύνετε  ένα  ερώτημα;  Αν  είναι

σύντομο, να το κάνετε τώρα. Σχετικά με το θέμα που συζητάμε.  Και

ο κύριος Παυλίδης, παρακαλώ, ναι.

Ναι, κύριε Κοπάδη.

Γ. ΚΟΠΑΔΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Όχι,   δεν είναι  για την εισήγησή σας. Δεν πρόκειται

για  την  εισήγησή  σας.   Αν  θέλετε  να  απευθύνετε  ένα  ερώτημα

σχετικά με τον θεματικό κύκλο τον προηγούμενο. 

Ο κύριος Παυλίδης.

Α.  ΠΑΥΛΙΔΗΣ:   Πληροφορία.  Εις  απόσταση  χιλίων  τετρακοσίων

μέτρων  από  εδώ,  βρίσκονται  οι  ιαματικές  πηγές  του  Αγίου  Φωκά.

Όπως  προχωρούμε  έξω  από  το  ξενοδοχείο.  Από  την  εποχή  των

Ιταλών,  παραμένει  μια  χαβούζα.  Εάν  δεν  δοθεί  η  δυνατότητα  σε

ιδιώτη, κύριε Δήμαρχε, να κάνει  το τολμηρό βήμα να αξιοποιήσει ότι

δεν αξιοποίησε μέχρι  τώρα, εκτός και αν οι  προσπάθειες του Δήμου

ευοδωθούν, θα παραμένουν ακόμη χαβούζα. 

Στο  πλάι  νησί,  τη  Νίσυρο,  υπάρχουν  δύο  εγκαταστάσεις.  Μια

του  Δήμου,  ιαματικά  λουτρά,  και  μια  του  ιδιώτη,  οι  οποίες

λειτουργούσαν  από την  εποχή την  προπολεμική.  Εδώ ήρχοντο  από

την  Αίγυπτο  οι  Εγγλέζοι  εγκατεστημένοι  εκεί  και  έκαναν  ιαματικά

λουτρά. 

Απέτυχαν  οι  προσπάθειες  για  δύο  λόγους.  Λόγος  πρώτος,  η

δυσχέρεια  στην  επικοινωνία,  και  λόγος  δεύτερος,  η  μη  ύπαρξη

κάποιας νομοθετικής ρυθμίσεως. 
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Σήμερα  και  τα  δύο έχουν ξεπεραστεί.  Και  τα  δυο.  Στη  Νίσυρο

πας,  35 λεπτά από την Αθήνα,  παίρνεις  το καραβάκι,  θέλει  άλλα 35

λεπτά, σε 70 λεπτά είσαι στη Νίσυρο. 

Να  ενθαρρυνθούν  λοιπόν  οι  ιδιώτες.  Είναι  οι  μόνοι  υπό  τας

παρούσας  συνθήκας,  που  μπορούν  να  αξιοποιήσουν  αυτού  του

είδους τα φυσικά πλεονεκτήματα. 

Η  Ρόδος  που  λέει  για  την  Καλλιθέα,  οι  Ιταλιάνοι,  έξυπνοι,  οι

ιαματικές  πηγές  της  Καλλιθέας,  ναι,  υπήρχαν.  Αλλά  το  νερό,  νερό,

το  έπαιρναν  από  εδώ  με  νταμιτζάνες  γυάλινες.  Τις  φόρτωναν  στα

καΐκια  και  τις  πήγαιναν  εκεί  για  να  γίνει  η  διαδικασία  της  ειδικής

θεραπείας. 

Λοιπόν,  εφευρέσεις  υπάρχουν,  εμπνεύσεις  υπάρχουν.  Άρα,

Δήμαρχε,  εσένα  για  να  σου  δώσουν  παράδες  να  αξιοποιήσεις  την

εξαιρετική σου εγκατάσταση, θα είναι λίγο δύσκολο. 

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:   Την αξιοποίησα. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ:   Ε, είσαι από τους τυχερούς.

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:   Πώς θα τη λειτουργήσω δεν ξέρω.

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ:   Αμ μπράβο, πώς…

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   ένα ερώτημα να απευθύνει  και  ο  κύριος Σαμπάνης,

γρήγορο,  για  να  προχωρήσουμε  στον  επόμενο  θεματικό  κύκλο,

παρακαλώ πολύ.

Γ.  ΣΑΜΠΑΝΗΣ:   Αυτό  που  θα  ήθελα  να  πω  είναι  το  εξής.  Ότι  εάν

πάρουμε  παράδειγμα  τη  γειτονική  Βουλγαρία,  η  οποία  έχει

πιστοποιημένες..  Έχει  80  χρόνια  καταρχήν  εμπειρίας  πάνω  στο

θερμαλισμό.  Έχει  600  πηγές  πιστοποιημένες.  Και  σε  κάθε

Περιφέρεια  υπάρχει  ειδικό  Συμβούλιο  Θερμαλισμού,  με  συμμετοχή

γιατρών θερμαλιστών. 

Αυτό  είναι  ένα  παράδειγμα,  το  οποίο  θα  μπορούσαμε  να  το

ακολουθήσουμε  και  εμείς  εδώ στην Ελλάδα.  Σε  κάθε  Περιφέρεια  να

υπάρχει αυτό το Θερμαλιστικό, Θερμαλικό Συμβούλιο. 
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Εγώ ελπίζω ότι  και  ο  κύριος… ο  Μάνος  ο  Κόνσολας,  όταν  θα

γίνει  Υπουργός  Τουρισμού,  να  ευαισθητοποιηθεί  και  να  τα  κάνει

αυτά. 

Ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Λοιπόν,  να  περάσουμε  στον  επόμενο  θεματικό

κύκλο  αν  δεν  έχετε  αντίρρηση.  Ας  μείνουμε  λίγο  να  ακούσουμε  και

τον επόμενο θεματικό κύκλο.

Ας  περάσουν  οι  του  επόμενου  τραπεζιού  λοιπόν.  Για  αυτό

αποχωρούν οι του προηγούμενου. 

Θεματικός Κύκλος:

Το χθες, το σήμερα και  το αύριο του Ιατρικού τουρισμού Υγείας

στην Ελλάδα 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Παρακαλώ  τον  κύριο  Πάντο,  τον  κύριο

Χλωρογιάννη,  τον  κύριο  Χατζή,  τον  κύριο  Κουβελά,  τον  κύριο

Τζερμιά,  τον κύριο Κουσκούκη, τον κύριο Δατσέρη,  τον κύριο Πρίνο

και τον κύριο Λύρα, παρακαλώ πολύ να καθίσουν στο πάνελ. 

Οι  συμμετέχοντες  λοιπόν  στο  θεματικό  κύκλο  «Το  χθες,  το

σήμερα  και  το  αύριο  του  Ιατρικού  Τουρισμού  Υγείας»,  να  έρθουν

στο  πάνελ,  για  να  τους  καλέσω  διαδοχικά  αμέσως  μετά  τον  κύριο

Πάντο. 

Ας πάρουμε τις  θέσεις μας για να ξεκινήσουμε.  Πείτε  και  στον

κόσμο  απέξω  να  έρθει  μέσα  σιγά-σιγά,  να  δώσουμε  έτσι  μια

αίσθηση  ότι  παρακολουθούμε  το  Συνέδριο  στην  εξέλιξή  του.  Ας

καθίσουν όσοι είναι όρθιοι παρακαλώ πολύ, για να ξεκινήσουμε. 

Λοιπόν,  το  τραπέζι,  ο  θεματικός  κύκλος,  είναι  «Το  χθες,  το

σήμερα και  το  αύριο του Ιατρικού  Τουρισμού Υγείας  στην Ελλάδα»,

και  πριν  καλέσω  τον  κύριο  Πάντο,  θα  ήθελα  να  μου  επιτρέψετε

είκοσι  δευτερόλεπτα  για  να  δείτε  πόσο  σημαντικό  είναι  το  θέμα

σήμερα,  και  για  το  αύριο  βλέπουμε,  να  αναφέρω κάτι  που μου είπε

η οδοντίατρός  μου προχθές  στον ΕΔΟΕΑΠ, το  ταμείο  μας,  όταν της

είπα  θα  είμαι  συντονιστής  σε  ένα  τραπέζι  για  τον  τουρισμό  υγείας,

το 2ο  Διεθνές Συνέδριο. 

Μου  λέει,  είναι  φοβερό  και  το  διάβαζα,  έψαξα  εγώ  όντως  το

βρήκα στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, το γκούγκλαρα,  είναι  φοβερό – μου λέει

–  το  πώς  έχουν  ανέβει  το  τελευταίο  διάστημα  οι  μισθώσεις,  οι

βραχείες  μισθώσεις  μέσω  Airbnb.  Διάβαζα,  μου  λέει,

χαρακτηριστικά  για  την  περιοχή  του  Χαλανδρίου,  αλλά  και  άλλες

περιοχές,  λόγω του ιατρικού  τουρισμού.  Και  του Αμαρουσίου,  κύριε

Πατούλη. 

Αντιλαμβάνεστε,  κύριε  Πάντο,  που  δραστηριοποιείστε  εκεί,

πόσο  σημαντικό  είναι  το  έργο  και  η  ευθύνη  που  έχετε,  και   εσείς,

και  οι  υπόλοιποι  συμμετέχοντες,  για  να  αναπτύξετε  περαιτέρω  τον

ιατρικό  τουρισμό,  που  τελικά  δεν  είναι  ιατρικός  τουρισμός,  είναι
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τουρισμός  κανονικός  και  στηρίζει  την  ελληνική  οικονομία  όσο  και  η

πιο  βαριά βιομηχανία της χώρας, ο τουρισμός μας. 

Ελάτε,  κύριε  Πάντο.  Ο  κύριος  Πάντος,  Αντιπρόεδρος  του

International Health Tourism και  Αντιπρόεδρος  του  Global  Greek

Doctors Institute. 

Κ.  ΠΑΝΤΟΣ:   Θέλω  και  εγώ  να  ευχαριστήσω  για  τη  σημερινή

πρόσκληση  να  μιλήσω  για  τη  διασυνοριακή  μετακίνηση  ζευγαριών

με προορισμό την Ελλάδα.  Θα καταθέσω την εμπειρία μου που έχω

αποκτήσει  αυτά  τα  χρόνια,  και  το  ωραίο  ταξίδι  που  έχουμε

ξεκινήσει,  που  μας  ξεκίνησε  ο  κύριος  Πατούλης,  και  τα

συμπεράσματα που έχουμε βγάλει από αυτό το ταξίδι. 

Από τα Ασκληπιεία και  την Ιατρική Σχολή του Ιπποκράτη,  που

αποτέλεσαν τα πρώτα βήματα της μετακίνησης ασθενών για θέματα

υγείας, έως τη σύγχρονη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας μέσω του

ιατρικού  τουρισμού  που  συντελείται  σήμερα  στον  τόπο  μας,

κυρίαρχο ζήτημα για την επιτυχία είναι ο κοινός δρόμος της ιατρικής

επιστήμης και της οικονομίας.

Ο  Ασκληπιός,  σύμφωνα με  τη  μυθολογία  μας,  ήταν  ο  πρώτος

θνητός  θεραπευτής,  ιδρύοντας  το  πρώτο  θεραπευτήριο,  το  πρώτο

Ασκληπιείο,  χρησιμοποιώντας  βότανα  που  συνέλλεγε  από  τις

πλαγιές  του  όρους  Κοζιάκας,  η  φήμη  του  οποίου  εξαπλώθηκε

σύντομα σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο.

Με  αφορμή  τις  διάφορες  επιδημίες  και  την  ανάγκη

απομάκρυνσης  των  ασθενών  από  τους  υγιείς,  υπολογίζεται  ότι

ιδρύθηκαν περίπου 500 Ασκληπιεία, όπως… εκτός της Τρίκκης,  της

Επιδαύρου,  της  Αθήνας,  της  Περγάμου,  Κω,  Λισσού,  Λεβήνος  και

Κυρήνης.  Τόποι  λατρείας,  θεραπευτικά  κέντρα,  αλλά   μαντεία,

αφιερωμένα στο θεό της Ιατρικής, τον Ασκληπιό. 

Η δομή και  η  οργάνωσή τους  ήταν τέτοια,  που μπορούσαν να

φιλοξενούν επισκέπτες  εσωτερικών περιοχών της Ελλάδας ή άλλων

χωρών,  με  σκοπό  την  ιατρική  περίθαλψη,  αλλά  και  τον  συνδυασμό

των  επισκέψεών  τους  με  θρησκευτικές  υποχρεώσεις,  λατρευτικές
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εκδηλώσεις  προς  τους  Θεούς,  μυστηριακές  τελετές  και  αθλητικούς

αγώνες.   Σημαντικές  μορφές  αναψυχής  όλες  αυτές  οι  ευκαιρίες  για

τους ανθρώπους της αρχαιότητας. 

Όλα  αυτά  αποτέλεσαν  τον  ακρογωνιαίο  λίθο  του  λεγόμενου

εσωτερικού ιατρικού τουρισμού, αλλά και του εισερχόμενου ιατρικού

τουρισμού από γειτονικές χώρες. 

Η  δημιουργία  ενός  δικτύου  Ασκληπιείων  σε  όλη  τη  Μεσόγειο,

από το Ασκληπιείο της Επιδαύρου έως τα Ασκληπιεία της Περγάμου

και  της Ρώμης,  εδραίωσαν ακόμη περισσότερο τη μοναδικότητα της

Ελλάδας ως προορισμό υγείας. 

Ο  Ιπποκράτης  ανέδειξε  την  Ιατρική  σε  επιστήμη  και  την

οργάνωσε  σε  ιατρικές  ειδικότητες,  φάρμακα  και  μεθόδους

θεραπείας.  Την  περιχαράκωσε  αρχές,  κανόνες  και  κώδικες  ιατρικής

δεοντολογίας,  δίδοντας  μεγάλη σημασία στις  σχέσεις  με  το  Θείο,  τη

συμπόρευση  με  τη  φιλοσοφία,  τη  φιλική  στάση  με  τη  φύση,  και  τη

δέσμευση των ιατρών τον περίφημο Ιπποκρατικό Όρκο. 

Ο  Ιπποκράτης  ίδρυσε  τη  Σχολή  του  την  εποχή  που  σε  όλη  τη

χώρα  ήκμαζαν  τα  Ασκληπιεία  στα  οποία  κύρια  θεραπεία

αποτελούσε  ο  εξαγνισμός  του  σώματος  και  της  ψυχής,  εφόσον  η

ασθένεια θεωρείτο θεόσταλτη. 

Ήταν  αυτός  που  έφερε  την  επανάσταση  διδάσκοντας  την

ορθολογική  σκέψη  στην  αντιμετώπιση  των  ασθενειών,

αποθεοποιώντας  την  Ιατρική  και  διαχωρίζοντάς  την  από  τη

φιλοσοφία. 

Ανέδειξε  τις  ιαματικές  πηγές  και  τα  λουτροθεραπευτήρια  σε

όλη  την  Ελλάδα,  κάνοντας  γνωστή  την  Αρχαία  Ελλάδα  για  τα

θαυματουργά ιαματικά της λουτρά σε βασιλείς και εύπορους πολίτες

γειτονικών χωρών,  οι  οποίοι  επισκέπτονταν  την  Ελλάδα για  μεγάλο

χρονικό διάστημα. 

Έτσι  και  η  Ελλάδα  μέσα  από  τη  φήμη  και  την  ευρύτερη

αναγνωρισιμότητα της Ιπποκρατικής Ιατρικής, έγινε πόλος έλξης και

κέντρο  αναφοράς  στην  ευρύτερη  περιοχή  της  Μεσογείου  και  της
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Μεσοποταμίας,  δίδοντας  ώθηση  σε  ένα  ιδιότυπο  ιατρικό  τουρισμό

για  την  εποχή,  με  πολλαπλά  οφέλη  τόσο  για  το  όνομα  της  χώρας,

όσο για την τοπική οικονομία. 

Ακολουθώντας  λοιπόν  τα  μονοπάτια  της  εξέλιξης  από  τη

μαγική  ιατρική  της  Αρχαίας  Ελλάδας,  την  ανάδειξη  της  Ιατρικής  ως

επιστήμη  την  εποχή  του  Ιπποκράτη,  φτάνουμε  στη  σημερινή  μας

εποχή  της  σύγχρονης  Ιατρικής,  που  κύρια  χαρακτηριστικά  είναι  η

αλματώδη εξέλιξη,  τα  επιστημονικά  επιτεύγματα,  αλλά και  η  πτώση

των  συνόρων  στον  τομέα  της  υγείας,  με  τη  διασυνοριακή

μετακίνηση  ασθενών  για  διάφορες  ειδικότητες  να  αποτελεί  το

ταχύτερο  και  αναπτυσσόμενο  κλάδο  διεθνώς,  δηλαδή  του  ιατρικού

τουρισμού. 

Αιχμή  του  δόρατος  σήμερα  για  την  προσέλκυση  ζευγαριών

από  το  εξωτερικό  και  κατ’  επέκταση  την  ανάπτυξη  του  ιατρικού

τουρισμού  στη  χώρα,  είναι  η  υποβοηθούμενη  αναπαραγωγή.  Αυτό

διότι  αποτελεί  πηγή  θετικών  ειδήσεων,  γεμάτη  με  ανθρωπιά  και

συναισθηματισμό,  προσελκύοντας  με  μεγάλη  ευκολία  το

δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. 

Η αλήθεια είναι  ότι  ο τουρισμός υγείας ήρθε πρώτος αυτός και

μας  χτύπησε  την  πόρτα,  καθώς  οι  επιτυχίες  μας  στα  πλαίσια  της

υποβοηθούμενης  αναπαραγωγής  λειτούργησαν  ως  πόλος  έλξης

γυναικών από όλο τον κόσμο. 

Εμείς  το  μόνο  που  κάναμε  ήταν  να  ακολουθήσουμε  το  δρόμο

που  χάραξε  αυτή  η  προοπτική,  και  εν  μέσω  βαθιάς  οικονομικής

κρίσης  της  χώρας,  να  αδράξουμε  την  ευκαιρία  και  να  αναπτύξουμε

την  Κλινική  μας  απευθυνόμενοι  με  το  πιο  δυναμικό  και  έντονο

τρόπο στην παγκόσμια αγορά. 

Αποφασίσαμε  ότι  θα  έπρεπε  από  τη  μία  με  οργανωμένες

δράσεις  να  λειτουργήσουμε  με  εξωστρέφεια  και  να  προβάλλουμε τα

συγκριτικά  πλεονεκτήματα  της  χώρας  μας  στον  τομέα  του

τουρισμού  υγείας,  αλλά  ταυτόχρονα  διαβάζοντας  την  αγορά  και  τις
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ανάγκες  της,  να  επεκτείνουμε  τη  δραστηριότητά  μας  σε  άλλες

χώρες. 

Για  την  προώθηση  του  ιατρικού  τουρισμού  δυστυχώς  στην

Ελλάδα,  το  ακούσατε  και  προηγουμένως,  υπάρχουν  μόνο

μεμονωμένες  προσπάθειες.  Αφορά την  ιδιωτική  πρωτοβουλία,  είναι

αποσπασματική,  σε  αντίθεση  με  άλλες  χώρες  που  η  Πολιτεία  έχει

ήδη διαμορφώσει πλαίσιο λειτουργίας. 

Υπάρχουν  αρκετοί  λόγοι  για  αυτή  τη  διασυνοριακή

κυκλοφορία  των  ζευγαριών,  η  κυριότερη  των  οποίων  αποτελούν  η

απογοήτευση  από  πολλαπλές  αποτυχημένες  προσπάθειες  στη

χώρα  τους,  καθώς  και  ένα  περιοριστικό  νομικό  πλαίσιο  που  δεν

τους δίνει  δυνατότητα διεξόδου.

Τα  κριτήρια  βάσει  των  οποίων  τα  ζευγάρια  επιλέγουν  για  τη

θεραπεία  υπογονιμότητας  μια  συγκεκριμένη  χώρα,  είναι  η  ποιότητα

των  υπηρεσιών,  ποσοστά  επιτυχίας,  προσβασιμότητα  και

εγκαταστάσεις της μονάδας εξωσωματικής, καθώς και το κόστος της

θεραπείας. 

Οι  λόγοι  μετακίνησης  των  ζευγαριών,  βλέπετε  εδώ  κάποιους

λόγους,  νομοθετικούς,  όπου απαγορεύεται  η  παρένθετη  σε  κάποιες

χώρες,  η  δωρεά  σπέρματος  ή  η  δωρεά  ωαρίων  σε  κάποιες  άλλες

χώρες, και όλα αυτά βέβαια είναι πλεονεκτήματα για την Ελλάδα. 

Γιατί  να επιλέξουν την Ελλάδα για την εξωσωματική; Η άριστη

εξειδίκευση,  οικονομικοί  λόγοι,  χαμηλότερο  το  κόστος,  και  οι

νομοθετικοί  περιορισμοί  στις  άλλες  χώρες,  σε  αντίθεση  με  την  πιο

ευέλικτη  νομοθεσία  στην Ελλάδα.  Επιπλέον  η  Ελλάδα  αποτελεί  ένα

αγαπημένο προορισμό για διακοπές. 

Ποια  είναι  τα  συστατικά  τη  επιτυχίας  που  συνέβαλλαν  στην

πρόοδό  μας.  Είναι  η  επιστημονική  έρευνα,  η  κλινική  πράξη  και

επιχειρηματικότητα,  και  όπως  είπε  ο  κύριος  Κουσκούκης,

χρειάζονται  όχι  λόγια,  αλλά  πράξεις  και  έργα,  και  θα  σας  πω  τι

έχουμε κάνει  εμείς σε αυτόν τον τομέα. 
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Το  2016  ανακοινώσαμε  σε  Συνέδριο  στη  Φιλανδία  την

ερευνητική  μας  δουλειά  για  αναζωογόνηση  των  ωοθηκών  με  χρήση

αυτόλογης  έγχυσης  πλάσματος  εμπλουτισμένο  από  αιμοπετάλια  σε

εμμηνοπαυσιακές  γυναίκες,  με  σκοπό  την  επαναλειτουργία  των

ωοθηκών,  δίνοντας  την  ευκαιρία  σε  αυτές  τις  γυναίκες  στην

περιεμμηνόπαυση  να  παρατείνουν  το  δυναμικό  της  γονιμότητάς

τους. 

Στη  συνέχεια  το  New Scientist  και  ο  διεθνής  Τύπος  το

δημοσίευσαν  και  μέσα  από  αυτή  την  προβολή  φάνηκε  μια  Ελλάδα

της  έρευνας  και  της  προσπάθειας,  μια  Ελλάδα  που  πέτυχε

πρωτοσέλιδο  στο  αγγλικό  Τύπο,  με  αποτέλεσμα  τον  τελευταίο

χρόνο  να  έχουμε  κατακλυστεί  από  εκατοντάδες,  ενδεχομένως  και

πάνω από χίλιες Αγγλίδες. 

Ως  προς  την  κλινική  πράξη  λοιπόν,  βλέπουμε  νέα  κέντρα

υποβοηθούμενης  αναπαραγωγής  να  ανοίγουν  σε  κάθε  γωνιά  του

ανεπτυγμένου  κόσμου,  οι  ενδείξεις  να  διευρύνονται  για  να

καλύψουν κάθε πιθανή αιτία υπογονιμότητας. 

Η  εφαρμοσμένη  έρευνα  στην  κλινική  πράξη  μας  οδήγησε  σε

πολλές  επιτυχίες,  συμβάλλοντας  έτσι  στη  δημιουργία  μιας

συνείδησης ιατρικού τουρισμού για την Ελλάδα. 

Η  πρώτη  επιτυχής  εφαρμογή  προεμφυτευτικού  ελέγχου  με

ταυτόχρονη  ανάλυση  της  ιστοσυμβατότητας  στη  χώρα  μας  προ

10ετίας,  συνέβαλλαν  στο  να…  ένα  παιδί  πάσχον  από  χρονία

κοκκιωματώδη  νόσο  να  σωθεί  και  αποτέλεσε  την  αφορμή  να

αναγνωριστεί  η  συμβολή  της  εξωσωματικής  στο  να  σώζει

ανθρώπινες  ζωές.  Προσελκύοντας  το  ενδιαφέρον  των  ελληνικών

ΜΜΕ.  Ενώ  μια  καινοτόμος  έρευνά  μας  από  κοινού  με  το

Πανεπιστήμιο  Μόνας  της  Αυστραλίας,  δημοσιεύτηκε  στο  Human

Reproduction το  2008,  η  είδηση  έκανε  το  γύρο  του  κόσμου  με  92

αναφορές,  όπως  χαρακτηριστικά  φαίνεται  και  σε  αυτό  το

δημοσίευμα του Reuters. 
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Το τελευταίο  σκέλος  που  είναι  απαραίτητο  για  την  προώθηση

του  αναπαραγωγικού  τουρισμού,  είναι  η  επιχειρηματικότητα,  όπως

συμφωνίες και  συνεργασίες  μεταξύ επαγγελματιών υγείας διαφόρων

χωρών και συμφωνίες ομίλων κλινικών με ιδιωτικούς επενδυτές. 

Πώς  προωθούμε  τον  ιατρικό  τουρισμό;  Δια  στόματος

διαφήμιση,  ανακοίνωση  νέων  επιστημονικών  επιτευγμάτων,

ερευνών,  ανακοίνωση  παγκόσμιας  πρωτιάς,  διαφήμιση,  διεθνή

δημοσιεύματα και προσωπικές μαρτυρίες. 

Ακολουθώντας  λοιπόν  αυτές  τις  τεχνικές,  θα  αναφέρω  μερικά

παραδείγματα για να πω ότι  στην πράξη έχουμε προχωρήσει,  όπως

είπε  και  ο  κύριος  Κουσκούκης,  τι  χρειάζεται.  Του  διεθνούς

δημοσιογραφικού  καναλιού  CNN,  το  οποίο  αναφέρεται  σε  μια

επιτυχία στη χώρα μας. Να δώσει χαρά απόκτησης παιδιού από ένα

ζευγάρι  έξω από το Μεσολόγγι,  το οποίο είχε ήδη δύο τυφλά παιδιά

από  κάποια  συγγενή  νόσο.  Εδώ  βλέπουμε  πρόσφατο  δημοσίευμα

ρουμάνικης εφημερίδας για επιτυχία εξωσωματικής στην Ελλάδα, με

φόντο την Ακρόπολη. Αλλά και πρωτοσέλιδα άρθρα,  όπως αυτό του

Sydney Morning Herald από  την  Αυστραλία,  με  μεγάλη

συναισθηματική  αξία  και  θετική  δημοσιότητα.  Τα  παιδιά  ομογενών,

όπως  φαίνεται  εδώ,  από  τις  Ηνωμένες  Πολιτείες,  σε  πρόσφατη

Διημερίδα  που  διοργάνωσε  η  ΚΕΔΕ  και  ο  Ιατρικός  Σύλλογος

Αθηνών  και  η  Ομοσπονδία  Ελληνικών  Σωματείων  Μείζονος  Νέας

Υόρκης. Στο περιοδικό της ομογένειας της Μελβούρνης, Νέο Κόσμο,

η  ολοκληρωμένη  ελληνική  προοπτική  αναφέρεται  στην  περίπτωση

μιας  γυναίκας  από  την  Αυστραλία  «Σας  ευχαριστώ  που  κάνατε  το

όνειρό  μας  πραγματικότητα»,  λέει  η  ίδια.  Μετά  από  δύο

μεταμοσχεύσεις  ήπατος  και  μια  10ετία  αποτυχημένες  προσπάθειες

στην  Αυστραλία,  η  Τζοάν  Φιτζέριντ  τελικά  κατάφερε  να  αποκτήσει

παιδί  με  τη  βοήθεια  από  την  Ελλάδα.  Ή  ακόμα  και  η  πρόσφατη

περίπτωση  της  γιαγιάς  παρένθετης,  που  γέννησε  το  εγγονάκι  της

στα  67  της  χρόνια  και  αναφέρθηκε   στον  διεθνή  Τύπο  ως  γιαγιά
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ηρωίδα,  προβάλλοντας  ακόμα  περισσότερο  την  Ελλάδα  της  τόλμης

και πρωτοπορίας.   

Ωστόσο  σημαντικό  αντίκτυπο  στην  απόφαση  ενός  ζευγαριού

να  καταφύγει  σε  άλλη  χώρα είναι  οι  προσωπικές  δηλώσεις  και  εδώ

βλέπετε ένα best seller στην Αυστραλία το ’13 που να μιλάει  για την

Ελλάδα. 

Τέλος,  συμμετέχουμε  ενεργά  ως  Κλινική,  μαζί  με  το

Πανεπιστήμιο  Αθηνών,  την…  για  πρώτη  φορά  από  το  ’13,

συμπληρωματική  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση  με  εξειδικευμένο

επιστημονικό  και  επιμορφωτικό   e-learning πρόγραμμα,  προς

επαγγελματίες υγείας. 

Αυτό  το  e-learning πρόγραμμα  εγκαινιάστηκε  στη  Ρουμανία

παρουσία  Έλληνα  Υπουργού  Υγείας  και  του  Ρουμάνου  ομόλογό

του,  και  αποτελεί  το  πρώτο  τέτοιο  είδους  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα

που εξάγεται  εκτός συνόρων. Στόχος είναι  να προάγουμε τη γνώση,

να πυροδοτήσουμε περαιτέρω την έρευνα,  να παρέχουμε εργασιακή

εμπειρία και ευκαιρίες πρόσληψης νέων επαγγελματιών. 

Η  πρώτη  μας  μεγάλη  επιχειρηματική  κίνηση  έγινε  το  ’16,  με

την  ίδρυση  μιας  καινούργια  μονάδας  υποβοηθούμενης

αναπαραγωγής στο Βουκουρέστι.  Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε

αυτή  τη  νέα  δομή  στη  Ρουμανία  προκειμένου  να  αγκαλιάσουμε  τα

περιστατικά  εκείνα  που  δεν  είχαν  τη  δυνατότητα  να  έρθουν  στην

Ελλάδα,  εκμεταλλευόμενοι  τη  φήμη  που  ήδη  είχαμε  αποκτήσει  από

μεγάλο αριθμό Ρουμάνων υπογόνιμων γυναικών που επισκέπτονταν

τα  προηγούμενα  χρόνια  την  Αθήνα.  Και  αυτό  κατά  τη  γνώμη  μου

είναι  η πιο τρανή απόδειξη της συνέργειας και  αλληλεπίδρασης που

έχει ο ιατρικός τουρισμός. 

Η εκεί  Κλινική μας,  παρ’  όλο ότι  είναι  στην αρχή ακόμα,  μόλις

ενός  έτους  λειτουργίας,  έχει  φτάσει  στην  κορυφή  ως  η  μεγαλύτερη

μονάδα εξωσωματικής στη Ρουμανία. 

Το ίδιο  ακριβώς συνέβη  και  στο  Κόσσοβο προ ολίγων μηνών,

με τη δημόσια ανακοίνωση σε συνέντευξη τύπου για  τη συνεργασία
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Γένεσις  και  Νοσοκομείου Πρίστινα,  και  ως αποτέλεσμα έχουμε αυτή

τη  στιγμή  να  έρχονται  ζευγάρια  από  πάμπολλες  χώρες  του

εξωτερικού,  πάνω  από  60-65,  με  άμεσο  θετικό  αντίκτυπο  για  την

Ελλάδα. 

Στόχος  μας  είναι  η  χώρα μας  να  διεκδικήσει  ένα  αξιοσέβαστο

μερίδιο  στο  διεθνή  ιατρικό  τουρισμό  και  για  να  το  πετύχουμε  αυτό

χρειαζόμαστε  μία  Ελλάδα  της  εξωστρέφειας,  της  προσπάθειας,  της

ανάπτυξης  και  της  εμπιστοσύνης,  και  η  ομογένεια  εδώ  έχει  τη

δύναμη  να  δράσει  ως  καταλύτης  σε  αυτή  την  προσπάθεια.  Ο

Έλληνας  του  εξωτερικού  συνιστά  ένα  πολύτιμο  εθνικό  κεφάλαιο.  Η

ελληνική  διασπορά  αντιπροσωπεύει  ένα  σημαντικό  μέρος  του

πολιτικού,  οικονομικού,  επιχειρηματικού,  πολιτιστικού  και

επιστημονικού  δυναμικού  του  έθνους.  Η  διάχυση  των  Ελλήνων  σε

όλες  τις  γωνιές  της  υφηλίου  δίνει  μια  οικουμενική  διάσταση  στο

ελληνικό  έθνος  και  μια  μοναδική  ευκαιρία  να  μετατρέψουμε  το

μειονέκτημα  της  διαχρονικής  μετανάστευσης  στο  εξωτερικό,  σε

πλεονέκτημα για τη χώρα μας σήμερα. 

Προτεραιότητα  είναι  η  ενδυνάμωση των δεσμών των Ελλήνων

της  διασποράς  με  τη  μητέρα  πατρίδα,  καθώς  αυτή  θα  πρέπει  να

εστιάζεται στους στόχους που βλέπετε στη διαφάνεια.

Η  Αυτοδιοίκηση  με  το  συλλογικό  της  Όργανο,  την  ΚΕΔΕ,  και

τον  Ιατρικό  Σύλλογο,  πάντα  στο  πρόσωπο  του  κυρίου  Πατούλη,  τα

τελευταία  χρόνια  έχουν  αναπτύξει  έντονη  δραστηριότητα  και

δράσεις στην ομογένεια.  

Και  για  πρώτη  φορά  θα  έλεγα  υπάρχει  μια  στόχευση  και  έχει

καταστρωθεί  ένα  προγραμματικό  πλαίσιο.  Έτσι  βλέπουμε

προσπάθειες να αναπτυχθούν γέφυρες μεταξύ μητέρας Ελλάδας και

την  ομογένεια  στη  Νέα  Υόρκη,  όπως  αυτή  του  Ιατρικού  Συλλόγου

Αθηνών  που  προχώρησε  σε  αδελφοποίηση  με  το  αντίστοιχο

Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο της Νέας Υόρκης. 
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Ευχάριστες  πρωτοβουλίες  της  ΚΕΔΕ  και  του  Ιατρικού

Συλλόγου  Αθηνών,  στόχο  έχουν  την  ομογένεια  της  Νέας  Υόρκης,

Μόντρεαλ, Σικάγο, Λος Άντζελες, Μελβούρνη, και όχι μόνο. 

Θα  πρέπει  να  γίνουν  γνωστά  τα  επιστημονικά  μας

επιτεύγματα,  η  ευέλικτη  ελληνική  νομοθεσία,  τα  πλεονεκτήματα  της

Ελλάδας.  Και  όλα  αυτά  πλαισιωμένα  από  ζωντανές  μαρτυρίες

γυναικών  και  ζευγαριών  της  Αμερικής  και  της  Αυστραλίας,  που

ήρθαν στην Ελλάδα και  κατόρθωσαν εδώ να  κάνουν  το  όνειρό  τους

πραγματικότητα. 

Στα  πλαίσια  που  μόλις  σας  περιέγραψα,  προ  έτους  η  καρδιά

της  Ελλάδας  χτύπησε  στη  Νέα  Υόρκη,  σε  Διημερίδα  Τουρισμός

Υγείας στην Ελλάδα και ευοίωνες προοπτικές. 

Πρωτοσέλιδα  και  μαρτυρίες  στον  Τύπο,  της  ομογένειας,

γεμάτες  από  ανθρώπινες  ιστορίες,  συνέβαλλαν  σε  μια  ιδιαίτερα

θετική  προβολή  για  τη  χώρα  μας,  που  εδραιώνουν  αυτές  οι

μαρτυρίες  τη  χώρα  μας  διεθνώς  και  εμπεδώνουν  την  αίσθηση

εμπιστοσύνης  που  τόσο  πολύ  χρειαζόμαστε.  Όπως  σε  αυτή  την

Διημερίδα στο Μόντρεαλ του Καναδά, αλλά και στο Σικάγο. 

Και  βέβαια  στην  Ιθάκη  το  1 ο Διεθνές  Συνέδριο  Τουρισμού

Υγείας.

Μετά  από  πρόσκληση  από  τη  Δήμαρχο  Βουκουρεστίου,  στην

Παγκόσμια  Γιορτή  Γονιμότητας  τον  Ιούνιο  πέρσι,  παραβρεθήκαμε

στην κεντρική πλατεία του Δήμου, που γέμισε με χαμόγελα χιλιάδων

παιδιών, πολλά από αυτά με εξωσωματική από την Ελλάδα. 

Ταυτόχρονα  το  γεγονός  αυτό  έδωσε  την  εκκίνηση  για

συζητήσεις  με  την  ηγεσία  της  Ρουμανίας  για  δημιουργία  κοινού

μετώπου  προβολής  του  τουρισμού  υγείας,  αλλά  και  την  ένταξη  του

εκεί  Ελληνικού  Ιατρικού  Συλλόγου,  στο  Παγκόσμιο  Ινστιτούτο

Ελλήνων Γιατρών, που ηγείται ο κύριος Πατούλης. 

Ή  ακόμα  και  πρωτοβουλία  με  τους  Κινέζους  για  ίδρυση

ανάλογου κέντρου στην Ελλάδα και στην Κίνα. 
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Προ  μηνών  είχαμε  την  ευκαιρία  σε  συνεργασία  με  την

ελληνική  κοινότητα  Μελβούρνης  και  τον  Ελληνικό  Ιατρικό  Σύλλογο

Μελβούρνης,  να  εντάξουμε  και  την  ομογένεια  της Αυστραλίας   στην

προσπάθεια αυτή, αλλά και στο Λος Άντζελες προ 10ημέρου. 

Ενώ  προ  δύο  εβδομάδων  ήρθε  μια  επιπλέον  αναγνώριση,  με

επίσημη  πρόσκληση  από  το  Πανεπιστήμιο  του  Λονδίνου,  του  LSE,

London School of Economics, στον κύριο Πατούλη, για διάλεξη περί

του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα. 

Ο  Έλληνας  ομογενής  πρέπει  να  γνωρίζει  τις  ιατρικές

επιλογές,  την  επιτυχία,  την  εύκολη  πρόσβαση  λόγω  γλώσσας,  για

την αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας τους και επιστροφή στην

πατρίδα του. 

Ο  Έλληνας  γιατρός  του  εξωτερικού  πρέπει  να  γνωρίζει  ότι  η

παροχή  υπηρεσιών  υγείας  είναι  τουλάχιστον  εφάμιλλη  με  τη  χώρα

του,  εκεί  που  ζει  δηλαδή,  στην  Ελλάδα.  Τα  επιτεύγματα  των

Ελλήνων  γιατρών  στην  Ελλάδα,  τα  συστήματα  πιστοποίησης  που

υπάρχουν στην Ελλάδα. 

Παρακάμπτοντας  τα  κοινότυπα  περί  αγάπης,  αφοσίωσης  και

πίστης  των  Ελλήνων  του  εξωτερικού  στη  μητέρα  πατρίδα,  θα

επισημάνω ότι είμαστε από τις λίγες χώρες παγκοσμίως που έχουμε

συλλόγους  Ελλήνων γιατρών σε  όλες  τις  μεγάλες  πρωτεύουσες  του

κόσμου. Έχουμε δηλαδή ένα παγκόσμιο δίκτυο Ελλήνων γιατρών με

τεράστιο όγκο ασθενών, που απλώς περιμένει  το σωστό συντονισμό

και  σωστή  καθοδήγηση,  να  προκύψουν  αξιόπιστες  συνέργειες,

συνεργασίες,  επωφελείς  και  για  τις  δύο  πλευρές.  Ένα  δίκτυο  με

απεριόριστες  δυνατότητες  και  υψηλή  ποιότητα  και

ανταγωνιστικότητα. 

Οι  ελληνικοί  Ιατρικοί  Σύλλογοι  ανά  τον  κόσμο  είναι  πάντα

έτοιμοι  να  συνδράμουν σε  οποιαδήποτε  προσπάθεια  έχει  το  άρωμα

Ελλάδας  και  αν  καταφέρουμε  να  διασυνδέσουμε  ιατρούς,  ασθενείς

και  Έλληνες  πολίτες  του  εξωτερικού  σε  μια  δομή,  θα  έχουμε  ένα
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παγκόσμιο  ελληνικό  δίκτυο  που  όλοι  μπορούμε  να  φανταστούμε  τι

δυναμική θα έχει.  

Ήδη  σε  μια  ώρα  περίπου  έχουμε  Skype με  τον  Ελληνικό

Ιατρικό  Σύλλογο  Λονδίνου,  για  να  οργανώσουμε  την  επόμενη

συνάντηση στο Λονδίνο τον Νοέμβρη. 

Αυτό ακριβώς το νόημα έχει  και η πρωτοβουλία του Προέδρου

του  Ιατρικού  Συλλόγου  Αθηνών,  για  τη  συνένωση  όλων  των

Ιατρικών  Συλλόγων  της  ομογένειας  με  το  Παγκόσμιο  Ινστιτούτο

Ελλήνων  Ιατρών,  με   στόχο  την  ανταλλαγή  πληροφοριών,

επιστημονικών  γνώσεων,  ερευνητικών  πρωτοκόλλων,  την  από

κοινού  διοργάνωση  συνεδρίων  εντός  και  εκτός  χώρας,  την  παροχή

βοήθειας  σε  επιστήμονες  από  την  Ελλάδα  για  μεταπτυχιακά  στο

εξωτερικό,  αλλά και  σε  επιστήμονες  του  εξωτερικού  για  αντίστοιχες

σπουδές  στην  Ελλάδα.  Για  τη  σωστή  ενημέρωση  πολιτών  και  τη

δημιουργία  προοπτικής  και  συνεργασίας  για  τη  μετεγκατάσταση  και

επαναφορά Ελλήνων γιατρών πίσω στην Ελλάδα. 

Ταυτόχρονα  δημιουργούμε  νέες  ευκαιρίες  και  δυνατότητες,

αλλά  και  όραμα  για  τον  επιχειρηματικό  κόσμο  να  επενδύσει.  Στην

εποχή της παγκοσμιοποίησης που διανύουμε,  αποτελεί  χρέος  όλων

να  ξεφύγουμε  από  την  απλή  διαχείριση,  να  απαγκιστρωθούμε  από

αγκυλώσεις  ή  προκαταλήψεις  που  τόσο  μας  ταλαιπωρούν  εδώ  και

χρόνια.  Με  αρωγό  την  αποφασιστικότητα  μπορούμε  να

πρωτοστατήσουμε  δημόσιος  και  ιδιωτικός  τομέας,  να  αναπτύξουμε

συνεργασίες,  να οικοδομήσουμε γέφυρες ανταλλαγής πληροφοριών,

να μεταλαμπαδεύσουμε γνώσεις και  εμπειρία,  και  μέσα από αυτή τη

δημιουργική  ευκαιρία  να  πετύχουμε  αλλαγή  του  δόγματος  για  την

Ελλάδα και τις προοπτικές της. 

Θα  ήθελα  να  σας  πω  ότι  όλοι  γνωρίζουμε  για  τις  αδυναμίες

της  Πολιτείας  στο  να  πρωτοστατήσει  στο  συγκεκριμένο  τομέα.  Το

βάρος  αυτό  έχει  πέσει  σήμερα  στον  Πρόεδρο  της  ΚΕΔΕ,  τον  κύριο

Πατούλη,  όπου  με  το  θεσμικό  του  ρόλο  και  ιδιότητα  έχει  ξεκινήσει

ένα ρυάκι  και το έχει  κάνει  χείμαρρο.  Αυτό όμως που δεν πρέπει  να
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παραμελούμε,  ότι  η  Πολιτεία  είναι  παρούσα  σε  όλες  αυτές  τις

εκδηλώσεις, και για αυτό για εμένα είναι εξίσου σημαντικό. 

Θεωρώ  από  αυτό  το  βήμα  ότι  θα  πρέπει  να  ευχαριστήσουμε

τον  Γενικό  Γραμματέα  του  Υπουργείου  Τουρισμού,  τον  κύριο

Τζιάλλα,  που  ήταν  μαζί  μας  στις  εκδηλώσεις  μας,  σε  όλες  αυτές,

που είναι  σήμερα  εδώ,  και  που έχει  διάθεση να  συνεργαστεί  και  να

υποστηρίξει  στο μέλλον. 

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Στη  συνέχεια  θα  καλέσω  τον  κύριο  Ιωάννη

Χλωρογιάννη, MD, PhD, Καρδιοχειρουργό.

Παρακαλώ.

Ι.  ΧΛΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   Κυρίες  και  κύριοι,  αρχικά  θα  ήθελα  να

ευχαριστήσω  τον  Πρόεδρο  και  αγαπητό  φίλο,  τον  Γιώργο  τον

Πατούλη,  για  την  τιμητική  πρόσκληση,  και  την  Οργανωτική

Επιτροπή,  να  σας  παρουσιάσω  και  τη  θέση  που  έχει  σήμερα  η

ελληνική καρδιοχειρουργική μέσα στην ελληνική πραγματικότητα και

τις  επιδιώξεις της να εξαπλωθεί  και στο εξωτερικό. 

Ο  απώτερος  στόχος  μέσα  στο  μυαλό  κάθε  γιατρού  όταν

αντιμετωπίζει  απέναντί  του  τον  ασθενή,  είναι  πώς  θα

μεγιστοποιήσει  την  προσφορά  του.  Πώς  μέσα  από  την  αύξηση  του

προσδόκιμου επιβίωσης, αλλά και της ποιότητας ζωής. Πώς δηλαδή

θα  σταματήσει  να  έχει  στηθάγχη  και  πώς  θα  έχει  μικρότερη

πιθανότητα για ανάγκη επανεπέμβασης. 

Η καρδιοχειρουργική ασχολείται  με την αθηρωματική πλάκα, η

οποία  εναποτίθεται  στο  εσωτερικό  τοίχωμα  του  αγγείου  με

εναπόθεση  ασβεστίου  και  στενεύει  έτσι  το  αγγείο  ώστε  να  μην

μπορεί  να  γίνει  η  αιμάτωση  του  μυοκαρδίου.  Επομένως  όταν  δεν

υπάρχει  συντηρητική  αγωγή,  τότε  έρχεται  η  καρδιοχειρουργική,  η

οποία  με  την  τοποθέτηση  ενός  μοσχεύματος  που  τοποθετείται

περιφερικότερα  της  βλάβης,  παρακάμπτει  το  πρόβλημα  και  το

αποκαθιστά. Αυτό είναι το γνωστό μας bypass. 
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Τι  μοσχεύματα  μπορούμε  να  βάλουμε  για  να  παρακάμψουμε

αυτές  τις  βλάβες;  Όλοι  σας  έχετε  μια  οικειότητα  με  τα  μοσχεύματα

που χρησιμοποιούνται  ευρύτατα,  δηλαδή τα μοσχεύματα τα φλεβικά

που  λαμβάνονται  από  το  πόδι.  Όμως  υπάρχουν  και  καλύτερα

μοσχεύματα,  αυτά  που  είναι  τα  αρτηριακά.  Τα  αρτηριακά  είναι  οι

μαστικές  αρτηρίες  που  λαμβάνονται  από  τον  θώρακα  και  η

κερκιδική αρτηρία που λαμβάνεται από το χέρι. 

Αυτό,  τη  διαφορά  στα  μοσχεύματα,  μπορούμε  να  τη

καταλάβουμε  όταν  έχουμε  υποτροπή  της  στεφανιαίας  νόσου.  Και

πού  οφείλεται  στην  υποτροπή;  Οφείλεται  στην  εκφύλιση  των

μοσχευμάτων κατά  κύριο  λόγο,  και  κατά  δεύτερο  λόγο  στην  εξέλιξη

της αθηροσκληρυντικής νόσου. 

Πόσο κρατάνε  τα  φλεβικά  μοσχεύματα;  Είναι  απίστευτο,  αλλά

όπως  βλέπετε  σε  αυτή  τη  μεγάλη  μελέτη  που  δημοσιεύεται  στα

εγκυρότερα  ιατρικά  περιοδικά,  σε  ένα  με  ενάμισι  χρόνο  μέχρι  και

48% των μοσχευμάτων από το πόδι μπορούν να έχουν αποφραχτεί.

Σε  αυτό  το  διάγραμμα  με  το  κίτρινο,  βλέπουμε  πόσο  κρατάνε

οι  μαστικές  αρτηρίες,  οι  οποίες  είναι  άτρωτες  από  την

αθηροσκλήρυνση.  Ενώ  με  το  κόκκινο  και  τη  φθίνουσα  πορεία  στο

χρόνο, είναι τα φλεβικά μοσχεύματα. 

Σε  κάθε  σύγκριση,  τα  αρτηριακά  μοσχεύματα  των  μαστικών

αρτηριών  υπερέχουν  από  τα  φλεβικά  που  είναι  από  το  κάτω  άκρα,

και  για  αυτό  έχουμε  και  καλύτερη  ακόμα  ποιότητα  όταν  είναι

έμμισχες, δηλαδή να μην κοπούν από τις μητέρες τους υποκλείδιες.

Η  πρώτη  μελέτη  που  έδειξε  τη  μεγάλη  διαφορά  ως  προς  το

προσδόκιμο επιβίωσης,  δηλαδή πόσο θα ζήσουν,  δημοσιεύτηκε στο

έγκυρο  περιοδικό  New England Journal  of Medicine,  και  έδειξε  ότι

οι  ασθενείς  που  είχαν  πάρει  έστω  και  μια  μαστική,  ζουν  πολύ

περισσότερο  από  αυτούς  που  έχουν  πάρει  μόνο  φλεβικά

μοσχεύματα.  Επομένως,  αφού  έχουμε  δύο  μαστικές,  γιατί  να  μη

χρησιμοποιήσουμε  και  τις  δύο;  Και  σε  αυτή  τη  μελέτη  από  το

Cleveland,  βλέπουμε  ότι  όσοι  πήραν  δύο  μαστικές,  έζησαν  26%
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περισσότεροι.  Πολύ  μεγάλη  διαφορά,  έτσι  δεν  είναι;  Και  στα  30

χρόνια,  και  στους  διαβητικούς  ασθενείς  ακόμα  καλύτερα

αποτελέσματα. 

Και  όλες  οι  μελέτες,  και  αυτές  είναι  από  τις  πιο  έγκυρες

μελέτες  στα  εγκυρότερα  περιοδικά,  και  τελευταίες  πρόσφατες,

δείχνουν  την  υπεροχή  των  αρτηριακών  μοσχευμάτων  και  στο

προσδόκιμο επιβίωσης, και στη βατότητα, και στις επιπλοκές. 

Επομένως,  δίκαια  αναφέρεται  αυτό  το  άρθρο  που  λέει  ότι  ας

κάνει  ο  καρδιοχειρουργός  μια  προσπάθεια  λίγο  παραπάνω  για  να

προσφέρει πολύ περισσότερη ποιότητα στους ασθενείς του. 

Πέρα  από  τις  δύο  μαστικές,  όταν  χρειάζεται  και  τρίτο

μόσχευμα,  το  επόμενο  καλύτερο  είναι  από  το  χέρι.  Και  αυτό  το

μόσχευμα  έχει  σύμφωνα  με  όλες  τις  μελέτες  πολύ  καλύτερα

αποτελέσματα από ότι τα φλεβικά μοσχεύματα. 

Για  αυτό  πρέπει  να  τοποθετούνται  τα  μοσχεύματα  των

μαστικών αρτηριών  και  της  κερκιδικής.  Αλλά φτάνει  αυτό;  Όχι  μόνο

να  είναι  αρτηριακά  τα  μοσχεύματα,  αλλά  να  χρησιμοποιούνται

μοσχεύματα σε όλους τους στόχους. Να μην γίνεται  δηλαδή ένα-δυο

bypass και  τα  υπόλοιπα  να  τα  αφήνουμε  να  κάνουμε  στεντς.  Για

αυτό  και  η  ολική  αρτηριακή  επαναιμάτωση,  όπως  φαίνεται  σε  αυτή

τη μελέτη, έχει μεγάλη σημασία. 

Τι  λένε  οι  Αμερικανοί  καρδιοχειρουργοί;  Προσπαθήστε  να

βάλετε  όσο  περισσότερα  αρτηριακά  μοσχεύματα  μπορείτε.  Το

προτείνει  η Αμερικανική Καρδιοχειρουργική Εταιρεία. 

Για  αυτό  και  εμείς  εδώ  στην  Ελλάδα  μας  προσπαθούμε  να

χρησιμοποιούμε  μόνο  αρτηριακά  μοσχεύματα  και  όχι  φλεβικά.  Και

με  πάνω  από  230  εναλλακτικές  τεχνικές  μπορούμε  να

αντιμετωπίσουμε  με  επιτυχία  σχεδόν  όλους  τους  ασθενείς,  πάνω

από  90%,  μέχρι  και  εξαπλό  bypass με  αρτηριακά  μοσχεύματα,  και

με  τεχνικές  που  μπορούμε  με  το  ένα  μόσχευμα  να  κάνουμε

περισσότερα  από  δύο  bypass,  όπως  βλέπετε  εδώ  σε  μια  αξονική

όπου έχει αναστομώσει και τον διαγώνιο και τον πρόσθιο κατιόντα. 
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Έτσι  σήμερα  όποιος  ασθενής  αντιμετωπιστεί  με  αρτηριακά

μοσχεύματα,  θεωρείται  ευεργετημένος  και  τυχερός  που  έφυγε  από

οποιαδήποτε καρδιοχειρουργική μονάδα του πλανήτη. 

Οι  κατευθυντήριες  οδηγίες  τι  λένε;  Ναι  στα  αρτηριακά

μοσχεύματα.  Και… βέβαια  εδώ δεν  συμφωνούμε  να  παίρνουν  μόνο

οι  νέοι,  αλλά  όλοι  οι  ασθενείς  πρέπει  να  τα  απολαμβάνουν.  Όπως

εδώ βλέπουμε  μια  86χρονη  που  οι  μαστικές  της  αρτηρίες  είναι  σαν

μικρού παιδιού. 

Επομένως,  πόσο  χρησιμοποιούνται  όμως;  Ποια  είναι  η

αναλογία  του  πληθυσμού;  Τι  πιθανότητα  έχει  ένας  ασθενής  που θα

χειρουργηθεί  σήμερα στις  Ηνωμένες  Πολιτείες,  να πάρει  και  τις  δύο

μαστικές;  Δυστυχώς  μόνο  5%.  Στην  Αυστραλία  11%.  Στη  Σουηδία

μόνο 1%, όπως δείχνουν όλες αυτές οι έγκυρες μελέτες. 

Στην  Ελλάδα;  Στην  Ελλάδα,  όπως  δείχνει  αυτή  η  μελέτη  που

έχει  δημοσιευτεί  στο  έγκυρο  περιοδικό  Angiology,  η  δική  μας,

99,5%.  Δηλαδή  όλοι.  Και  όχι  μόνο  στα  απλά  περιστατικά,  αλλά  και

βαριά περιστατικά,  όπως αυτό με ανεύρυσμα αριστεράς κοιλίας,  και

σε  αυτό  το  περιστατικό  που είναι  το  γιγαντιαίο  ανεύρυσμα,  αυτός  ο

ασθενής  έχει  χειρουργηθεί  πριν 18 χρόνια  και  απολαμβάνει  με  10%

κλάσμα άριστη ποιότητα ζωής σήμερα. 

Όμως  ποια  είναι  η  μεγαλύτερη  σειρά.  Βλέπετε  σε  αυτή  τη

μετανάλυση,  ότι  ακόμα  και  εκατό  περιστατικά  να  κάνει  κανείς,

μπορεί να τα δημοσιεύσει. Η μεγαλύτερη σειρά που έχει  δημοσιευτεί

είναι  2.215 περιστατικά. 

Εμείς  παρουσιάσαμε  πρόσφατα  στο  Παγκόσμιο  Συνέδριο  της

Νέας Υόρκης, 2.604 περιστατικά, που είναι  η μεγαλύτερη σειρά που

έχει ανακοινωθεί  διεθνώς, με μαστικές αρτηρίες και ολική αρτηριακή

επαναιμάτωση.  Στο Google,  στο λήμμα total  arterial  myocardial

revascularization,  ερχόμαστε πρώτοι.  Όποιος  θα  βάλει  αυτές  τις

λέξεις κλειδιά, θα δει την Ελλάδα πρώτη στο παγκόσμιο επίπεδο. 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2  ου   ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

ΚΩΣ   23&24   ΙΟΥΝΙΟΥ   2018 –   KOS INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE

130



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Για  αυτό  και  ο  εκδοτικός  οίκος  Springer μας  ζήτησε  να

συγγράψουμε  στο  καινούργιο  βιβλίο  που  εξεδόθη  πρόσφατα,  αυτό

το κεφάλαιο για τα αρτηριακά μοσχεύματα. 

Και μια και μιλάμε για ιατρική αριστείας, τα αποτελέσματά μας

ελέγχθηκαν  και  πιστοποιήθηκαν  από  τη  Διεθνή  Επιτροπή  της

Αυστρίας  και  μας  εδόθη  η  πιστοποίηση  για  την  εμπειρία  αυτή  ως

κέντρο αριστείας. 

Γιατί   δεν  το  κάνουν  όμως  στην  Αμερική;  Γιατί  υπάρχει

υψηλού  βαθμού  τεχνική  απαίτηση  να  γίνει  αυτό.  Μάλιστα  και  στον

Πρόεδρό τους δεν μπόρεσαν να βάλουν αρτηριακά μοσχεύματα,  και

όπως  γράφουν  και  οι  New York Times,  μετά  από  λίγα  χρόνια  το

φλεβικό μόσχευμα έκλεισε και χρειάστηκε να πάρει δύο στεντς.

Επομένως,  με  αυτά  πιστεύω  να  σας  έπεισα  ότι  το  κλειδί  της

επιτυχίας σε μια εγχείρηση  bypass,  δεν είναι  άλλο από τις  μαστικές

αρτηρίες.  Και  όταν  ένας  ασθενής  παίρνει  εξιτήριο  και  έχει  ολική

αρτηριακή  επαναιμάτωση,  τότε  αυτός  θα  έχει  και  επιμήκυνση  του

προσδόκιμου  επιβίωσης,  αλλά  και  βελτίωσης  της  ποιότητας  ζωής.

Θα  απολαύει  στην  καλύτερη  ποιότητα  ζωής.  Και  αυτό   δεν  είναι

μόνο  για  τις  ομάδες  των  νέων  ασθενών,  αλλά  και  στους

ηλικιωμένους. 

Χθες,  στο  παρελθόν,  και  κλείνοντας,  θα  πούμε  ότι  όλοι  μας

ξέρουμε  φίλους  και  συγγενείς  που  έχουν  μεταβεί  στο  εξωτερικό  να

κάνουν  αυτή  την  εγχείρηση  bypass.  Σήμερα  κανένας  ασθενής,  για

κανένα  καρδιοχειρουργικό  πρόβλημα,  δεν  πρέπει  να  βγαίνει  στο

εξωτερικό,  διότι  αν  πάει  στο  εξωτερικό  θα  έρθει  με  φλεβικά

μοσχεύματα. 

Επομένως,  για  το  αύριο,  κύριε  Πρόεδρε,  πιστεύουμε  ότι  όχι

μόνο δεν θα φεύγουν ασθενείς να πάνε στο εξωτερικό, αλλά έχουμε

τους  λόγους,  έχουμε  την  πιστοποίηση,  να  έρθουν  στο  χώρο  που

γεννήθηκε  και  είναι  ιδιαίτερη  τιμή  μου σήμερα να  μιλώ από αυτό  το

βήμα  στο  χώρο  που  γεννήθηκε  η  Ιπποκράτειος  Ιατρική,  η  δυτικού

τύπου  ιατρική,  να  έρθει  να  πάρει  αρτηριακά  μοσχεύματα  στην
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Ελλάδα,  και  να  αναβιώσουμε  πάλι  αυτό  που  είπαν  και  οι

προηγούμενοι  ομιλητές,  ότι  κάποτε  έρχονταν  στην  Ελλάδα  να

θεραπευτούν  από όλο  τον  κόσμο,  στην  εποχή του  Ιπποκράτη,  γιατί

τότε  υπήρχε  το  διεθνές  κέντρο  αριστείας  στην  Ελλάδα  και  αυτό

πρέπει να αναβιωθεί και στις μέρες μας. 

Κλείνοντας,  επιτρέψτε  μου  να  πω  ότι  με  τα  διδάγματα  του

δασκάλου  μου,  του  Κούλεϊ,  που  είναι  αυτός  που  ξέρουν  οι

περισσότεροι  ότι  οι  Έλληνες  έρχονταν  στο  Χιούστον  να

αντιμετωπίσουν  τα  καρδιοχειρουργικά  τους  προβλήματα,  έχουμε

όλο το  know how,  έχουμε  την  υλικοτεχνική  υποδομή,  όλα αυτά που

γίνονταν  στο  Χιούστον,  να  γίνονται  εδώ  και  να  γίνονται  και  με

ακόμα καλύτερο τρόπο. 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Παρακαλώ  πολύ  τον  κύριο  Θοδωρή  Χατζή,

Αιματολόγος στην ειδικότητα. 

Θ. ΧΑΤΖΗΣ:   Ευχαριστώ για την πρόσκληση. 

Άκουσα από τον  κύριο Πατούλη,  ακούσαμε,  τη  βεβαιότητα για

μια  ανάπτυξη  που  έρχεται  στον  ιατρικό  τουρισμό,  η  οποία  βέβαια

συνοδεύει  την  ανάπτυξη  της  ιατρικής  παγκόσμια  και  της

βιοτεχνολογίας. 

Στο  δικό  μου  κομμάτι,  τουλάχιστον  αυτό  που  θα  σας  πω

σήμερα, η ανάπτυξη προβλέπεται να είναι εκθετική. Συνεχίζοντας τη

συζήτηση  που  είπε  ο  κύριος  Πάντος,  για  την  εξωστρέφεια,  την

οποία  τόσο  πολύ  έχει  αποδείξει  στη  χώρα  μας,  συμμετέχοντας  σε

τόσα  συνέδρια  στο  εξωτερικό  πρέπει  να  έχω  καταλάβει  ότι  είμαστε

στο  ίδιο  επίπεδο  εξωστρέφειας  με  τους  Αμερικανούς  και  τους

Εβραίους  γιατρούς.  Αυτοί  οι  συνάδελφοι  λοιπόν,  είναι  κλασικά

εξωστρεφείς.  Σε  όποιο  συνέδριο  βρεθείτε,  θα  δείτε  αυτές  τις

πληθυσμιακές ομάδες γιατρών. Βλέπουμε τόσους πολλούς Έλληνες,

προσφάτως,  μια  εβδομάδα  πριν,  γύρισα  από  το  Ισραήλ,  οι  οποίοι

κάνουν  τόσο  πολύ  καλή  δουλειά,  προβάλλουν  τόσο  πολύ  τη  χώρα,

και εδώ επιπλέον να πούμε τα πολλά εμπόδια που θέτει  για εμάς το
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Δημόσιο.  Είναι  τεράστια.  Σε  αυτό  που  προσπαθούμε  να  κάνουμε.

Αυτά τα εμπόδια ευτυχώς ίσως να μην τα καταλαβαίνουν έξω. 

Έλαβα  μια  πρόσκληση  τελευταία,  η  οποία  είναι  άκρως

τιμητική,  να  διοργανώσω  ένα  Συμπόσιο,  για  αυτό  σας  δείχνω  τη

Νίκαια  της  Γαλλίας,  σε  λίγους  μήνες,  πάνω  σε  αυτό  το  κομμάτι,

βλαστοκύτταρα.  Αυτό  θα  έχει  εκθετική  ανάπτυξη  φέτος.  Θα  έχει

εκθετική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. 

Το  δικό  μου  ενδιαφέρον  είναι  κυρίως  η  χρήση  των

βλαστοκυττάρων στον καρκίνο.  Και  το συνέδριο και  το συμπόσιο θα

γίνει  με αυτόν τον προσανατολισμό. 

Σε  αυτό  το  συμπόσιο  έχω  σκοπό  να  αναδείξω  την

εξωστρέφεια  που  σας  έλεγα.  Έχω  ήδη  συζητήσει  με  τις  ομάδες

Ελλήνων γιατρών εδώ και  στο εξωτερικό,  ώστε να είναι  ένα καθαρά

ελληνικό  συμπόσιο  για  ένα  τομέα  που  αναπτύσσεται  ραγδαία,  αυτό

της  χρήσης  των  βλαστοκυττάρων  με  τη  βοήθεια  της  γενετικής  στη

θεραπεία των κακοήθων νοσημάτων. 

Το βίντεο παρακαλώ. 

Φανταστείτε  δύο ανθρώπους που ακούν μουσική. Ποια είναι  η

πιθανότητα  να  ακούν  την  ίδια  playlist ;  Αφού  ο  καθένας  μας  έχει

πολύ  διαφορετικές  προτιμήσεις.  Φανταστείτε  τώρα  ποια  η

πιθανότητα  το  σώμα  μας  να  έχει  την  ανάγκη  της  ίδιας  θεραπείας.

Ακόμα  λιγότερη  πιθανότητα  ο  καθένας  μας  να  χρειάζεται  ότι

χρειάζεται ο άλλος συνάνθρωπός μας. 

Τα  βλαστοκύτταρα  που  θα αναφερθώ,  είναι  κύτταρα  τα  οποία

όλοι  έχουμε,  είναι  αδιαφοροποίητα,  δεν  έχουν  μία  συγκεκριμένη

εργασία,  δεν  έχουν  μία  συγκεκριμένη  λειτουργία.  Για  παράδειγμα

στο  δέρμα,  προστατεύουν  το  σώμα.  Στα  μυϊκά  έχουν  τη  συστολή.

Στα νευρικά έχουν τη μεταφορά σημάτων. 

Τα  βλαστοκύτταρα  δεν  έχουν  συγκεκριμένες  δομές  και

λειτουργίες.  Έχουν τη δυνατότητα να γίνουν αυτά τα είδη κυττάρων,

και  το  σώμα  μας  τα  χρησιμοποιεί  για  να  αντικαταστήσει  τα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2  ου   ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

ΚΩΣ   23&24   ΙΟΥΝΙΟΥ   2018 –   KOS INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE

133



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

φθαρμένα  κύτταρα.  Όπως  για  την  επένδυση  του  εντέρου,  η  οποία

κάθε τέσσερις μέρες πρέπει να αντικαθίσταται, όσο φθείρεται.  

Ελπίζουμε  λοιπόν  ότι  αυτά  θα  μας  βοηθήσουν  να  κάνουμε

εξατομικευμένη  ιατρική.  Θα  μπορούσαμε  να  αντικαταστήσουμε  τα

μέρη  του  σώματος  με  τα  δικά  μας  μέρη  του  σώματος.  Αυτή  είναι  η

έννοια των βλαστοκυττάρων. 

Επίσης να δημιουργήσουμε νέους ιστούς. Στην αντικατάσταση

των  ιστών  που  καταστρέφονται,  αυτό  ονομάζεται  αναγεννητική

ιατρική.  Εμείς  τα  χρησιμοποιούμε  όμως  ήδη  και  πάρα  πολύ  καιρό

για τη θεραπεία μορφών καρκίνου, όπως είναι η λευχαιμία. 

Η  λευχαιμία  ξέρετε  ότι  βρίσκεται  στα  κόκκαλα,  το  αίμα,  ή

παράγεται  εκεί  τουλάχιστον,  και  είναι  μια  κατάληψη  αυτού  του

οργάνου  από  κύτταρα  τα  οποία  δεν  είναι  φυσιολογικά,  έχουν

παρεκκλίνει  γενετικά.  Αυτά  λοιπόν,  εάν  τα  αντικαθιστούσαμε  με

υγιή,  θα  διορθώναμε.  Το  κάνουμε  ήδη.  Το  κάνουμε  ήδη,  είχα  την

τύχη  να  είμαι  στη  Γαλλία  το  ’86-’87  που  γίνονταν  οι  πρώτες

μεταμοσχεύσεις.  Το  κάνουμε  με  μεγάλο  ενδιαφέρον  και  με  πολύ

μεγάλη επιτυχία, η οποία αγγίζει περίπου το 70-80%. 

Με  τη  σκέψη  ότι  στα  βλαστοκύτταρα  θα  μπορούμε  να

παρέμβουμε,  ήδη  γίνεται  αυτό,  ήδη  έχουν  γίνει  εκατοντάδες

περιπτώσεις  γενετικά,  μπορούμε  αυτά  τα  βλαστοκύτταρα  να  τα

χρησιμοποιήσουμε τελικά για να σκοτώσουν τον καρκίνο. 

Υπάρχουν  πολλά  είδη  βλαστοκυττάρων.  Ξέρετε  και  έχετε

ακούσει,  τα  εμβρυονικά,  έχετε  ακούσει  για  τα  ομφαλικά,  έχετε

ακούσει  για  των  ιστών,  όπως  του  λιπώδη  ιστού.  Τα  κύτταρα  των

ιστών που είναι  προσανατολισμένα για τους ιστούς, αυτά μπορούμε

να  τα  τροποποιήσουμε  πάλι,  να  ξανά  εισάγουμε  στο  σώμα  και  να

χρησιμοποιηθούν για τον κατεστραμμένο ιστό. 

Τα  βλαστοκύτταρα  των  ενηλίκων  είναι  ειδικά  είπαμε  και

βρίσκονται  στους  περισσότερους  ιστούς  και  η  δουλειά  τους  τώρα

είναι  να  αντικαθιστούν  όταν  καταστρέφονται  οι  ιστοί.  Έχουμε  τη

δυνατότητα  να  κάνουμε  κατ’  επίκληση  αυτά  τα  κύτταρα  να  είναι
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πολυδύναμα.  Δηλαδή  να  τα  χειριστούμε  και  να  χρησιμοποιηθούν

εκεί  που θα τα χρειαστούμε. 

Μπορούμε  επίσης  να  παρακολουθήσουμε  τα  βλαστοκύτταρα

όπως  αναπτύσσονται.  Αυτή  τη  στιγμή  έχουμε  εργαστηριακή

υποδομή,  μάλιστα στο Μαρούσι  έχουμε κατά τη  γνώμη μας μια  από

τις  καλύτερες,  οι  οποίες  μπορεί  αυτά τα κύτταρα να  παρακολουθείς

την  εξέλιξή  τους  και  να  βλέπουμε  έτσι  πόσο  μπορούν  να  είναι

χρήσιμα  και  τι  παραπάνω  μπορούν  να  κάνουν  και  μαθαίνουμε  με

αυτόν τον τρόπο. 

Γίνονται  λοιπόν  αυτόλογες  μεταμοσχεύσεις  στελεχιαίων

κυττάρων,  πολλά  χρόνια.  Στο  Κέντρο  που  εργάζομαι  προσωπικά

έχω  κάνει  δεκάδες.  Πριν  δουλέψω  σε  αυτό  το  Κέντρο,  κάποιες

χιλιάδες.  χρησιμοποιούμε  μυελό  των  οστών,  χρησιμοποιούμε

ομφαλικό  αίμα.  Σε  λίγο  θα  χρησιμοποιούμε  και  απλά  κύτταρα  του

αίματος,  στα  οποία  έχουμε  καταφέρει  να  κάνουμε  αυτό  που  λέμε

expansion, επέκταση. 

Είμαστε  πίσω  όμως  ευρωπαϊκά  και  είμαστε  και  πίσω

παγκόσμια.  Αυτό  βέβαια  κανείς  μπορεί  να  το  δει  θετικά  με  την

έννοια  ότι  θα  πάμε  και  άλλο  μπροστά  σε  αυτό  το  κομμάτι.  Στα  πιο

σκούρα,  όπως  η  Γερμανία,  βλέπετε  οι  χώρες  που  κάνουν  αυτή  τη

στιγμή  τις  περισσότερες  αυτόλογες  μεταμοσχεύσεις.  Με  πιο  έντονο

πράσινο  είναι  οι  χώρες  που  υπολείπονται  κάπως.  Με  πιο  αχνό

πράσινο  είναι  οι  χώρες  που ελπίζουμε,  όπως και  η  δική  μας,  να  το

κάνουν πιο πολύ. 

Το  κοριτσάκι  αυτό  είχε  νευροβλάστωμα.  Έχουμε  πολλές

περιπτώσεις  νευροβλαστώματος  που  αυτή  τη  στιγμή  η

μεταμόσχευση  στελεχιαίων  κυττάρων  διορθώνει  την  αρρώστια.  Στη

συγκεκριμένη  περίπτωση  ήταν  ομφαλικό  αίμα  που

χρησιμοποιήθηκε.  Ήταν  αποθηκευμένο  στη  γέννηση  του  παιδιού

αυτού. 

Τα  ομφαλοπλακουντιακά  συλλέγονται.  Συλλέγονται  πολλές

χιλιάδες  μονάδες  στην  Ελλάδα.  Μέχρι  στιγμής  η  (…)  τους  είναι
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μικρή,  είναι  λιγότερο του  3% παγκόσμια,  όμως είναι  πολύ πλούσια.

Πολύ  πλούσια.  Θυμάστε  τη  λέξη  αυτόλογα.  Είναι  δικά  μας  κύτταρα

και  έχουν  πολύ-πολύ  μικρή  πιθανότητα  οποιασδήποτε  επιπλοκής.

Και  μπορούν  να  δοθούν  και  στην  οικογένεια,  όπως για  παράδειγμα

αυτά τα δύο αδέρφια,  που ομφαλικά κύτταρα του ενός βοήθησαν να

θεραπευτεί  η λευχαιμία του άλλου παιδιού. 

Χρησιμοποιούμε  βλαστοκύτταρα  ήδη  για  τη  θεραπεία

εγκεφαλικής  παράλυσης,  μια  που  αυτά  διαφοροποιούνται  σε

εγκεφαλικά κύτταρα και έτσι διορθώνουν τη βλάβη. 

Χρησιμοποιούμε  μεσεγχυματικά  βλαστικά  κύτταρα,  ίσως  τα

έχετε  ακούσει  όλο  και  περισσότερο,  γιατί  είναι  πολυδύναμα

αρχέγονα  κύτταρα,  είναι  αυτά  που  ακούμε  συνέχεια,  και

πολλαπλασιάζονται,  αυτοπολλαπλασιάζονται.  Μάλιστα  έχουν  τη

δυνατότητα  ένα  κομμάτι  αυτών  των  κυττάρων  να  διαφοροποιείται,

να  δίνει  αυτό  που  θέλουμε  τελικά  να  πάρουμε,  για  παράδειγμα

συκώτι,  και  ένα  άλλο  να  μένει  για  να  ξανά  διαιρεθεί,  σαν  να  είναι

μια αθάνατη σειρά κυττάρων. 

Έχουμε  τον  ιστό  γύρω  από  τον  ομφάλιο  λώρο,  που  φαίνεται

να  είναι  ότι  πιο  πλούσιο  υπάρχει  και  ότι  πιο  αντιγονικά  ουδέτερο

υπάρχει.  Παρ’  όλα  αυτά  μπορούμε  να  πάρουμε  εύκολα  από  τον

μυελό  των  οστών,  απαιτούνται  δέκα-είκοσι  κυβικά  εκατοστό.

Έχουμε  χρησιμοποιήσει  αυτή  την  τεχνική  για  τη  διόρθωση

αυτισμού.  Προσφάτως  συζητούσα  με  τον  φίλο  μου  τον  Σάιμον

Σλάβιν  στην  Ιερουσαλήμ  πάνω  σε  αυτά  τα  θέματα.  Έχουμε

χρησιμοποιήσει  αυτό  το  τέχνασμα  δεκάδες  φορές  για  τη  θεραπεία

της  σκλήρυνσης  κατά  πλάκας.  Την  έχουμε  απλοποιήσει  τόσο  πολύ

τη διαδικασία που θα είναι πολύ πιο εύκολη από ότι γινόταν. 

Ο  ομφάλιος  λώρος,  ακούσατε,  είναι  η  συλλογή  όλων  αυτών

των  ομφαλοπλακουντιακών,  και  αμνιακό  υγρό  που  μας  δίνει  τα

εμβρυονικά κύτταρα. 

Παρεμπιπτόντως  θα  μπορούσε  κανείς  να  θέσει  ότι  αυτά  είναι

τα  καλύτερα.  Τα κύτταρα τα εμβρυονικά  είναι  αυτά που παράγονται
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από  το  έμβρυο  τις  πρώτες  εβδομάδες.  Τα  συλλέγουμε  από

αποβληθέντα  έμβρυα  μετά  από  εθελοντική  δωρεά.

Χρησιμοποιούνται  ελάχιστα  και  είναι  διερευνητική  αυτή  τη  στιγμή  η

χρήση  τους.  Πλην  όμως  έχουμε  τη  δυνατότητα  να  αλλάξουμε

στελεχιαία  κύτταρα  από  άλλους  ιστούς  και  να  τα  κάνουμε  να

συμπεριφερθούν όπως εμβρυονικά.

Τα  μεσεγχυματικά  λοιπόν,  έχουμε…  δεν  είναι  πλέον  πηγή

ενδιαφέροντος,  έχουμε  πολλές  κλινικές  εφαρμογές  αυτών,  όπως

ακούσατε.  Και  για  τις  βλάβες   στο  νωτιαίο  μυελό,  και  για  τα

εγκεφαλικά  επεισόδια,  και  για  τις  νόσους  του  εντέρου,  και  για  τη

θεραπεία του καρκίνου.

Αυτό  το  κομμάτι  είναι  πολύ  μεγάλο.  Προσφάτως  είδε  πολλή

δημοσιότητα  μια  περίπτωση  μιας  γυναίκας  με  καρκίνο  μαστού,  η

οποία  θεραπεύτηκε  αφού  πήραμε  στελεχιαία  κύτταρα  από  το  αίμα

της παρακαλώ, όπου προστέθηκε ένα γενετικός τροποποιητής, ξανά

εισήχθησαν  στο  αίμα  της,  και  θεραπεύτηκε  εντελώς  από  τον

καρκίνο με τον οποίο ταλαιπωρείτο πάρα πολλά χρόνια και  δεν είχε

θεραπεία.

Αυτό  το  ίδιο  σαν  βιοτεχνολογία  πλέον  γίνεται  εμπορικά

διαθέσιμο. Ήδη υπάρχει. 

Σύνδεση  χόνδρου.  Βλέπετε  σύνδεση  και  χόνδρου,  και  οστού,

από κύτταρα ομφαλίου λώρου. 

Επίσης,  η  τοποθέτηση  μοσχευμάτων  με  στελεχιαία  κύτταρα

για την αποκατάσταση βλαβών αφού γίνει  οστική αποκατάσταση. 

Προσφάτως  είχαμε  ένα  περιστατικό  στη  Βιέννη,

οστεοσαρκώματος,  όπου  κάναμε  την  ενδοπρόσθεση  και

μεταμόσχευση  μυός  θωρακικού,  με  τον  καθηγητή  τον  Ράινερ  Κοτς,

στο μέρος όπου έγινε η τοποθέτηση της ενδοπρόσθεσης. 

Φέτος  θα  δοκιμάσουμε  να  δώσουμε  στελεχιαία  κύτταρα  ώστε

αυτός  ο  μυς  να  αναπτυχθεί  σε  βαθμό  που  ο  ασθενής  να  μπορεί  να

κινήσει  τον βραχίονα σε επίπεδο άνω των 45 μοιρών,  σχεδόν όπως
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ήταν  πριν  γίνει  η  ολική  αφαίρεση  στην  ουσία  όλου  του  βραχιονίου

για καρκίνο. 

Στη  σκλήρυνση  κατά  πλάκας  σας  είπα  ότι  έχει  γίνει  πάρα

πολλές  φορές.  Στη  χώρα  μας  είχε  γίνει  πολλά  χρόνια  πριν  μια

μεγάλη σειρά ασθενών με επιτυχία κοντά στο 80%. Προσωπικά είχα

την  εμπειρία  δύο  ασθενών  με  οξεία  λευχαιμία,  που  είχαν  και

σκλήρυνση  κατά  πλάκας.  Μετά  τη  μεταμόσχευση  που  κάναμε  για

την οξεία λευχαιμία, διορθώθηκε η σκλήρυνση κατά πλάκας. 

Γνωρίζουμε  πολλές  τέτοιες  παρεμβάσεις  πλέον  στις

αρθρώσεις,  όπου  ο…  ο  κύριος  είναι  γνωστός  ως  ένας  από  τους

καλύτερους  μπασκετμπολίστες  στην  Ελλάδα,  το  πρόβλημά  του  δεν

διορθωνόταν,  η  χορήγηση  βλαστοκυττάρων  στην  άρθρωση  τον

βοήθησε να επανέρθει στα παρκέ.

Σας  είπα  πριν  ότι  τελικά…  όμως  μόνο  ερευνητικά  αυτή  τη

στιγμή,  ως  υπόστρωμα  καλλιέργειας  και  για  τον  πολλαπλασιασμό

χρησιμοποιούμε  μια  περιοχή  γύρω  από  τον  ομφάλιο  λώρο.  Αυτή

φαίνεται να είναι  η πιο πλούσια πηγή πλέον στελεχιαίων κυττάρων.

Σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία,  πρέπει  να  γίνεται  ένας  έλεγχος.

Εδώ  βλέπετε  την  εταιρεία  Omnigen που  επεξεργάζεται  τέτοια

κύτταρα,  βλαστοκύτταρα,  και  που  τυγχάνω  να  είμαι  επιστημονικός

υπεύθυνος,  να  αναλύει  σύμφωνα  με  το  νόμο  πριν  και  μετά  τα

στελεχιαία  κύτταρα  με  κυτταρομετρία  ροής,  λέγεται  αυτή  η

μεθοδολογία που βλέπετε εδώ. 

Επίσης παίρνουμε φωτογραφίες και  αυτές οι  φωτογραφίες δεν

είναι  φωτογραφίες  στατικές,  είναι  δυναμικές.  Παρακολουθούμε  την

εξέλιξη  και  την  καλλιέργεια  αυτών  των  βλαστοκυττάρων  και  τη

βλέπουμε  είτε  σε  μικρές,  είτε  σε  μεγάλες…  σε  μικρές  μεγεθύνσεις

μάλλον εδώ. 

Σε  αυτό  το  Συνέδριο  θα  προσπαθήσουμε  όμως  να  δώσουμε

έμφαση  στη  χρήση  των  βλαστοκυττάρων  για  τον  καρκίνο.  Φαίνεται

ότι  μπορεί  να είναι  το  όχημα που θα δώσει  πιο σωστά τη θεραπεία,

πιο  στοχευμένα,  και  πιο  αν  θέλετε  εύκολα,  διότι  μιλάμε  για
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αυτόλογη χρήση κυττάρων και για εξατομικευμένη ιατρική, αυτό που

άρχισα να σας λέω στην αρχή. 

Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Να  πάρουν  μια  ανάσα  και  οι  διερμηνείς,  οι  οποίοι

ζουν  δύσκολες  στιγμές,  με  τόσο  μεγάλη  σε  διάρκεια  ομιλία  και  να

τους  ευχαριστήσουμε  πάρα  πολύ  για  τη  δική  τους  συμβολή  στην

επιτυχή έκβαση του Συνεδρίου. 

Να καλέσω λοιπόν στο  βήμα μετά  τον  κύριο  Χατζή,  τον  κύριο

Νικόλαο  Κουβελά,  Επίκουρο  Καθηγητή  Πανεπιστημίου  Αθηνών,

Πρόεδρο  Athens Dental Tourism Cluster,  Ιδρυτή  και  Πρόεδρο  της

EURODENTICA.

Είναι ήδη εδώ δίπλα μου.

Ν. ΚΟΥΒΕΛΑΣ:   Καλησπέρα σας. 

Αγαπητέ  Πρόεδρε,  ευχαριστώ  πολύ  για  την  πρόσκληση  που

μου  έχεις  κάνει  να  έρθω  να  μιλήσω  για  τον  οδοντιατρικό  τουρισμό

και  ειλικρινά  είναι  ιδιαίτερη  χαρά  για  εμένα  να  βρίσκομαι  μαζί  στον

ίδιο  χώρο  με  τον  άνθρωπο  ο  οποίος  έχει  δώσει  άλλη  ώθηση  και

άλλη ορμή  στον ιατρικό τουρισμό. 

Αυτό  που  έρχομαι  να  παρουσιάσω  σήμερα  είναι  για  τη

σημασία που έχει η ποιότητα στον ιατρικό τουρισμό και τι μπορεί να

προσφέρει  το  cluster το  οποίο  έχουμε  δημιουργήσει,  με

αποκλειστικό γνώμονα την ποιότητα. 

Ο  σκοπός  αυτής  της  παρουσίασης  είναι  να  δούμε  τι  σημαίνει

ποιότητα  στην  οδοντιατρική.  Ένα.  Δεύτερον,  πώς  μπορούν  τα

cluster να  συμβάλλουν  στη   βελτίωση  της  ποιότητας.  Και  πώς

μπορούμε  με  απλό  τρόπο  να  επηρεάσουμε  παραμέτρους  επιρροής

που οδηγούν τον ασθενή σε συγκεκριμένη ομάδα ιατρείων. 

Εάν  η  οδοντιατρική  θεραπεία  αντιμετωπίζεται  μόνο  σαν

έσοδο,  τότε  η  ποιότητα  της  εργασίας  τίθεται  σε  αμφιβολία.  Το

έσοδο  δεν  πρέπει  να  είναι  ο  καθοδηγητικός  μας  παράγων

προκειμένου να λειτουργήσουμε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. 
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Η μακροημέρευση δε του οδοντιατρικού τουρισμού, στηρίζεται

αποκλειστικά  και  μόνο  στην  ποιότητα.  Έχουμε  δει  και  είμαστε

μάρτυρες  αρκετών  κλινικών,  ιδιαίτερα  στην  Ασία,  και  συγκεκριμένα

έχει  αναφερθεί  και  σε  περιοδικό  ιατρικού  τουρισμού,  ότι

Αμερικανίδα  πήγε   στην  Ταϋλάνδη  για  θεραπεία,  τη  στιγμή  που  το

κόστος  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  ήταν  της  τάξεως  των  45.000  €  για

τη  θεραπεία  της,  πήγε  στην  Ταϋλάνδη  και  υλοποίησε  τη  θεραπεία,

αντίστοιχη  με  αυτή  την  οποία  της  είχαν  πει  στην  Αμερική,  με  6.000

δολάρια. Όταν επέστρεψε στην Αμερική,  μετά από έξι  μήνες έπρεπε

να  ξανά  κάνει  όλη  τη  θεραπεία  από  την  αρχή  και  αυτό  στοίχισε

55.000 έξτρα. 

Καταλαβαίνετε  λοιπόν  ότι  το  φτηνό  δεν  είναι  πάντοτε  και  το

καλό  και  πολλές  φορές  το  φτηνό  είναι  και  το  πιο  ακριβό  από  όλα.

Για  αυτό  το  λόγο  αυτό  το  οποίο  χρειάζεται  ο  ασθενής  να  έχει

ξεκάθαρα  στο  μυαλό  του,  είναι  με  ποιον  τρόπο  και  με  ποιο

μηχανισμό μπορώ να έχω ποιοτική θεραπεία. 

Πώς  μπορεί  ο  ασθενής  στην  οδοντιατρική,  που  ανοίγει  το

στόμα του, εμπιστεύεται  στο γιατρό,  και  για αυτό είναι  πολύ μεγάλη

η  ευθύνη  η  δική  μας,  που  ανοίγει  το  στόμα  του,  εμπιστεύεται  σε

εμάς  όλο  του  τον  εαυτό,  και  εμείς  πρέπει  να  καταβάλλουμε  την

τεράστια  ενέργεια  προκειμένου  να  τον  κάνουμε  αφενός  να   νιώσει

πιο  άνετα,  γιατί  στην  οδοντιατρική  όλοι  έρχονται  αγχωμένοι  και

κανείς  δεν  θέλει  να  κάθεται  στην  οδοντιατρική  καρέκλα,  θέλουν  να

φύγουν  όσο  γίνεται  συντομότερα.  Πώς  να  τον  κάνουμε  να  νιώσει

άνετα,  πώς  να  μην  τον  ενοχλήσουμε,  να  μην  τον  πονέσουμε  και

παράλληλα  να  κάνουμε  την  καλύτερη  δυνατή  θεραπεία  ούτως  ώστε

να  μη  μας  χρειάζεται  αυτός  ο  ασθενής  πάλι.  Αλλά  όχι  μόνο  αυτό,

αλλά  να  του  εμφυσήσουμε  και  την  ιδέα  της  προληπτικής

οδοντιατρικής  προκειμένου  αυτός  ο  ασθενής  να  μάθει  να  φροντίζει

τον  εαυτό  του  για  να  μη  μας  χρειάζεται  τόσο  συχνά  από  εδώ  και

πέρα. 
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Άρα λοιπόν οι  ασθενείς  μας, για την ποιότητα άμεσα μπορούν

να  μας  πιστοποιήσουν  και  ποια  ποιότητα  παραλάβανε  από  εμάς,

όπως  επίσης  να  το  δουν  μετά  από  ένα  μήνα,  πέντε  μήνες,  δέκα

μήνες,  εάν  είναι  ταλαιπωρημένοι,  αν  πονέσουν  από  κάποια

θεραπεία την οποία τους έχουμε κάνει  εμείς.

Η  ποιότητα  όμως  είναι  και  από  την  επιστημονική  κοινότητα,

τεκμηριώνεται.  Το  επιστημονικό  κύρος  των  οδοντιάτρων  οι  οποίοι

ασχολούνται,  αν  έχουν  κάνει  δημοσιεύσεις,  αν  έχουν  citations σε

διεθνή  περιοδικά.  Επίσης  από  ενέργειες  κοινωνικής  οδοντιατρικής.

Έχουν  βγει  να  μιλήσουν  στον  κόσμο;  Έχει  έρθει  ο  γιατρός  κοντά

στον κόσμο να τον ενημερώσει  για το τι  είναι  αυτό το οποίο πρέπει

να  φροντίσει,  τι  είναι  αυτό  το  οποίο  πρέπει  να  κάνει  στην

προληπτική οδοντιατρική  για να μη νοσεί  τόσο συχνά;  Τι  είναι  αυτό

το οποίο θα πρέπει να κάνει  στη διατροφή του;

Τέλος,  κριτικές  και  φόρμες  αξιολόγησης,  δίνουμε  στους

ασθενείς  στα  ιατρεία,  ιδιαίτερα  όταν  είναι  κάποια  ιατρεία

πιστοποιημένα,  όπως  θα  δούμε  σε  λίγο.  Μέσα  στα  πλαίσια  της

πιστοποίησης είναι υποχρεωτικό να παίρνουν οι ασθενείς φυλλάδια,

σελίδες,  τις  οποίες  θα  πρέπει  να  συμπληρώσουν.  Εκεί

αποτυπώνεται  πάρα  πολύ  καλά,  στις  φόρμες  αξιολόγησης,  το

παράπονο  το  οποίο  μπορεί  να  μην  εκφράσουν  στη  ρεσεψιόν  του

ιατρείου μας, αλλά να υπάρχει στους ασθενείς.  Ε αυτό το παράπονο

μέσα  από  τις  ενέργειες  τις  πιστοποιημένες,  αναδεικνύεται  στο

ιατρείο,  συζητείται  με  όλους  τους  γιατρούς  και  φροντίζουμε  να  μην

επαναλαμβάνεται ριζικά από εκεί  και πέρα. 

Άρα  λοιπόν,  ποια  είναι  τώρα  τα  αντικειμενικά  κριτήρια  τα

οποία  πρέπει  να  έχει  κανείς  για  μια  ποιοτική  οδοντιατρική;  Πρέπει

να  έχει  μια  προπτυχιακή  εκπαίδευση  accredited,  δηλαδή  να  έχουν

πάει  άλλα πανεπιστήμια να αξιολογήσουν το πανεπιστήμιο αυτό, αν

και κατά πόσο πληροί τις βασικές προϋποθέσεις εκπαίδευσης. 

Αυτό  έχει  γίνει  στο  Πανεπιστήμιο  της  Αθήνας,  έχουν  έρθει

άλλα Πανεπιστήμια και μας έχουν αξιολογήσει. 
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Δεύτερον.  Αν έχει  αυτός ο άνθρωπος μια τριετή  μεταπτυχιακή

εκπαίδευση σε Ηνωμένες  Πολιτείες  ή Ευρώπη, από πάλι  accredited

πανεπιστήμια.  Πάρα  πολύ  σημαντικό,  διότι  σήμερα  πια,  όπως πριν

από…  Θα  το  καταλάβουμε  ως  εξής.  Πριν  από  ορισμένα  χρόνια,

δέκα,  δεκαπέντε,  είκοσι  χρόνια,  λέγαμε  πονάει  η  καρδιά  μου  και

βρισκόμαστε  σε  μια  πόλη,  πηγαίναμε  στον  παθολόγο.  Τώρα

ξέρουμε  ότι  αν  έχεις  κάτι  θα  πας   στον  καρδιολόγο  για  την  καρδιά

σου,  στον  νεφρολόγο  για  τα  νεφρά  σου,  και  ούτω  καθεξής.  Στην

Ελλάδα ακόμα,  στην οδοντιατρική,  δεν έχει  γίνει  αντιληπτό ότι  πέρα

από τον  γενικό  οδοντίατρο,  υπάρχουν οι  ειδικεύσεις.  Οκτώ κλινικές

εξειδικεύσεις  στην  οδοντιατρική,  οι  οποίες  αποτελούν  μια  τριετή

μετεκπαίδευση πέραν της βασικής εκπαίδευσης  στην οδοντιατρική. 

Έτσι  λοιπόν,  ο στόχος μας για την ποιοτική οδοντιατρική είναι

στον  ίδιο  χώρο  να  βρίσκονται  οι  οκτώ  εξειδικευμένοι  σε  κλινικές

εξειδικεύσεις  οδοντίατροι,  οι  οποίοι  θα  παρέχουν  την  οδοντιατρική

στον  ασθενή  που  θα  εισέρχεται,  ούτως  ώστε  να  απολαμβάνει  ο

ασθενής αυτός την καλύτερη ποιότητα θεραπείας. 

Αυτό τι σημαίνει;  Σημαίνει  ότι το σχέδιο θεραπείας του ασθενή

δεν  θα  είναι  λειτουργία  ενός  μυαλού.  Δεν  θα  είναι  λειτουργία  ενός

μόνο  ανθρώπου,  αλλά  θα  είναι  ο  συγκερασμός  των  απόψεων  του

περιοδοντολόγου,  του  γναθοχειρουργού,  του  ενδοδοντολόγου,  του

προσθετολόγου,  του  αισθητικού  οδοντιάτρου,  προκειμένου  να  γίνει

ένα σχέδιο θεραπείας, και όχι μόνο να γίνει  για να γραφτεί,  αλλά να

αντιμετωπιστεί  ο ασθενής με αυτόν τον τρόπο.

Χρειαζόμαστε  πιστοποιημένο  βοηθητικό  προσωπικό.  Το

βοηθητικό  προσωπικό  δεν  είναι  αυτό  το  οποίο  θα  εκπαιδεύσουμε

εμείς  μόνοι  μας  για  να  πληροί  τις  ανάγκες  τις  οποίες  εμείς  του

οριοθετούμε,  αλλά  πρέπει  να  έχει  κάποια  πιστοποίηση,  να  είναι

οπωσδήποτε  νοσοκόμα  από  ένα  νοσηλευτικό  ίδρυμα  το  οποίο  θα

έχει  βγει  εκπαιδευμένη  σωστά,  προκειμένου  να  παρέχει  σωστά  τις

υπηρεσίες της. 
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Χρειαζόμαστε  ένα  ασφαλές  περιβάλλον για  τους  ασθενείς,  και

αυτό  το  ασφαλές  περιβάλλον  το  παίρνουμε  μέσα  από  τις

πιστοποιήσεις.  Προηγουμένως  ακούσαμε,  και  από  την  κυρία

Κατσάπη,  για  πιστοποίηση  Temos,  για  πιστοποίηση  ΕΝ  15224.

Αυτές  είναι  πιστοποιήσεις  που  μας  δίνουν  τη  δυνατότητα  να

νιώσουν  οι  ασθενείς  μας  ασφαλείς  στο  χώρο  μας,  ότι  δεν  θα  τους

συμβεί  τίποτα  αρνητικό.  Η  ποιότητα  την  οποία  θα  παρέχουμε  εμείς

σαν  θεραπεία  στους  ασθενείς  μας,  είναι  ένα  άλλο  κεφάλαιο.  Για

αυτό λοιπόν και τα δύο πρέπει να συνδυαστούν. 

Επίσης  πρέπει  να  είναι   σαφή  τα  δικαιώματα  των  ασθενών,

όπως  επίσης  και  να  είμαστε  εναρμονισμένοι  με  τον  Ευρωπαϊκό

Κανονισμό  GDPR,  όπου  είναι  ο  κανονισμός  της  προστασίας  των

προσωπικών δεδομένων του κάθε ασθενούς. 

Ασθενής  ο  οποίος  πήγε  στο  εξωτερικό  για  θεραπεία

οικονομικότερη, έχει  γυρίσει  με μια τέτοια κατάσταση στο στόμα του

κάθε  άλλο  παρά  ευχάριστη.  Δεν  θα  μπω  σε  λεπτομέρειες  γιατί  ο

χρόνος  δεν  μου  φτάνει  για  να  σας  περιγράψω,  πλην  όμως  τα

προβλήματα  δεν  έχουν  λυθεί  και  πολλά  από  αυτά  έχουν

μεγιστοποιηθεί. 

Επειδή  ο  χρόνος  μου  είναι  λίγος  και  δεν  θα  ήθελα  να

καταχραστώ της καλοσύνης σας, θα ήθελα να επιμείνω λίγο σε αυτή

την  εξίσωση,  η  οποία  ανάγλυφα  μου  δίνει  τη  δυνατότητα  να

κατανοήσω πώς και  τι  κόστος  πρέπει  να  έχω  για  τη  θεραπεία  μου.

Είπαμε  προηγουμένως,  το  φτηνό  πολλές  φορές  είναι  και  πολύ

ακριβό. 

Εδώ ερχόμαστε να εξορθολογήσουμε τι  είναι αυτό το οποίο θα

πρέπει  να  εισπράξει  ένας  γιατρός  σύμφωνα  με  αυτά  τα  οποία

παρέχει,  ούτως ώστε να υπάρχει μια ισορροπία. 

Έχουμε λοιπόν την  ποιότητα.  Τι  είναι  η  ποιότητα  του  ιατρείου

ή  του  ιατρού;  Είναι  η  συμπεριφορά  του.  Είναι  ευγενής  ή  είναι

αγροίκος;  Είναι  συμπονετικός  με  τον  ασθενή  του  ή  είναι

απρόσωπος;  Όπως  συμβαίνει  σε  πολλές  χώρες,  ιδιαίτερα  στην
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Αμερική.  Οι  γνώσεις  του  οδοντιάτρου,  του  γενικού  οδοντιάτρου,

ποιες είναι.  Εάν έχει  κάνει  εξειδίκευση,  εάν έχει  κάνει  μεταπτυχιακό

πρόγραμμα.  Τι  τεχνολογικό  εξοπλισμό  έχει  στο  ιατρείο  του;  Και

ποια  είναι  η  εκπαίδευση  του  βοηθητικού  του  προσωπικού;  Εάν  σε

αυτό  έρθουμε  και  πολλαπλασιάσουμε  την  αξιοπιστία  του

οδοντιάτρου,  που είναι  η πιστοποίηση, αλλά και η πιστοποίηση από

ανεξάρτητη  αρχή,  αυτό  μας  δίνει  έναν  αριθμητή.  Σε  αυτόν  τον

αριθμητή αν βάλουμε έναν παρονομαστή,  το κόστος, τότε μπορούμε

εύκολα να κατανοήσουμε ότι  για να έρθει  ο ασθενής στο ιατρείο,  να

έρθει  ο  αλλοδαπός  στην  Ελλάδα,  για  να  κάνει  μια  συγκεκριμένη

θεραπεία,  πρέπει   να έχουμε όσο γίνεται  μεγαλύτερη ποιότητα,  όσο

γίνεται  μεγαλύτερη  και  καλύτερη  πιστοποίηση,  και  όσο  γίνεται  πιο

εξορθολογισμένο κόστος στην αντιμετώπιση. 

Τι  κάνουμε  στα  cluster λοιπόν  και  προσπαθούμε  να

διατηρήσουμε,  να  προστατεύσουμε  την  ποιότητα;  Πρώτα  από  όλα

το καταστατικό μας. Το καταστατικό μας λέει  ότι  δεν μπορεί να γίνει

στα  cluster,  τουλάχιστον  αυτό  το  οποίο  έχουμε  κάνει  στην  Αθήνα,

δεν  μπορεί  να  γίνει  μέλος  οδοντίατρος  αν  δεν  έχει  μεταπτυχιακή

τριετή μετεκπαίδευση,  δεύτερον,  αν δεν πάρει  πιστοποίηση μέσα σε

ένα χρόνο,  και  τρίτον,  αν δεν  πρόθεση να  μεγαλώσει  το ιατρείο  του

και  να  μπουν  στο  ιατρείο  αυτό  άλλοι  εξειδικευμένοι  οδοντίατροι,

ούτως  ώστε  να  κάνει  ομαδική  εργασία  για  την  καλύτερη  ποιότητα

της οδοντιατρικής του. 

Υπάρχει  Εσωτερικός  Κανονισμός.  Στον  Εσωτερικό  Κανονισμό

οποιοσδήποτε  από  τους  ασθενείς  των  ιατρείων  του  cluster,  που

αυτή   τη  στιγμή,  δεν  σας  το  έχω πει,  σας  το  λέω τώρα,  είναι  16  τα

οδοντιατρεία,  54  οι  έδρες  οι  οδοντιατρικές,  σε  16  διαφορετικά

σημεία της Αθήνας. 

Μέσα  σε  αυτή  λοιπόν  την  παροχή,  υπάρχει  Εσωτερικός

Κανονισμός,  που οτιδήποτε συμβαίνει  αρνητικό σε κάποιον ασθενή,

γίνεται  θέμα  συζητήσεως  σε  όλους  μαζί,  ούτως  ώστε  αυτό  το

πρόβλημα να μην παρουσιαστεί  άλλη φορά. 
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Έχουμε  συνεχή  μετεκπαίδευση  υποχρεωτική,  και  δεσμεύουν

τα  μέλη  να  αναδεικνύουν  τα  προβλήματα,  όπως  είπαμε,  κατά  τη

διάρκεια της αντιμετώπισής τους. 

Για  να  κάνουμε  την  Ελλάδα  διεθνή  οδοντιατρικό  τουρισμό,

χρειαζόμαστε  ομογενοποίηση αυτών οι  οποίοι  συμμετέχουν.  Πρέπει

να  έχουμε  συνεχή  επαφή  μαζί  μας.  Δεν  είναι  ότι  μπήκαμε  σε  μια

ομάδα σαν συνδικαλιστικό όργανο και κάνουμε κάποιες ενέργειες να

είμαστε  όσο  γίνεται  πιο  καλά  ενωμένοι  μεταξύ  μας.  Πρέπει  να

έχουμε  συνεχή  επαφή,  να  αναφέρουμε  συνέχεια  τα  περιστατικά  ο

ένας με τον άλλον, για να βελτιώνουμε την παροχή υπηρεσίας. 

Και  τέλος,  δεν  είναι  μόνο  όλα  αυτά,  αλλά  πρέπει  να  έχουμε

έναν  σημαντικό  αριθμό  δεικτών,  που  εμείς  τους  βάζουμε  στις

πιστοποιημένες  οργανώσεις  που  έχουμε,  όπως  είναι  η  Temos ή

είναι  η  Swiss Approval ,  προκειμένου  να  αποδεικνύεται  σε  κάθε

βήμα  το  οποίο  κάνουμε  ότι  αφενός  λειτουργούμε  για  το  καλό  των

ασθενών  μας,  αφετέρου  δεν  μπορεί  να  γίνει  κάτι  στραβό  στο  χώρο

του  ιατρείο,  ακριβώς  επειδή  βήμα-βήμα  ο  κάθε  ένας  έχει

συγκεκριμένη ευθύνη για αυτό το οποίο κάνει.  

Έχουμε ένα δύο λεπτών βίντεο,  μικρό,  το οποίο είναι  από την

τελευταία  δραστηριότητα  την  οποία  κάναμε  σαν  cluster,  που

συγκεντρωθήκαμε  οι  εκπρόσωποι  των  28  από  τις  54  έδρες,

συγκεντρωθήκαμε  σε  ένα  ξενοδοχείο,  μπορεί  να  παίξει,  ξενοδοχείο

των  Αθηνών  και  συμφωνήσαμε  με  τη  Διεύθυνση  του  ξενοδοχείου,

όσοι  ασθενείς  έρχονται  για  τα  ιατρεία  μας  από  το  εξωτερικό,  να

πηγαίνουν  στο  συγκεκριμένο  ξενοδοχείο  με  χαμηλό  κόστος,  με  θέα

την  Ακρόπολη,  και  να  είναι  πεντάστερο  το  ξενοδοχείο.  Είναι  το

ξενοδοχείο  αυτό  που  κάναμε  τη  συμφωνία,  το  Electra Palace στη

Μητροπόλεως,  το  παλιό  Υπουργείο  Παιδείας,  το  οποίο  έχει  γίνει

πολύ  ωραίο  ξενοδοχείο,  και  με  το  οποίο  βρεθήκαμε  ένα  πρωινό,

μας  έφαγε  βέβαια  λίγο  παραπάνω  ο  ήλιος,  αλλά  όλοι  οι

εκπρόσωποι  αυτών  των  ιατρείων  συναντηθήκαμε  και  συζητήσαμε

και   συμφωνήσαμε  με  τη  Διεύθυνση  του  ξενοδοχείου  ότι  εκτός  από

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2  ου   ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

ΚΩΣ   23&24   ΙΟΥΝΙΟΥ   2018 –   KOS INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE

145



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

τους  τρεις  μήνες  τους  καλοκαιρινούς,  που  δεν  θα  θέλαμε  να

έρχονται  οι  ασθενείς  μας,  γιατί  και  το  ξενοδοχείο  έχει  μεγάλη

πληρότητα,  όλο  το  υπόλοιπο  χρονικό  διάστημα  να  έχουμε

προνομιακές τιμές. 

Αυτά είναι μία από τις ενέργειες που κάναμε. 

Μια  άλλη  ενέργεια,  επειδή  έχω  ιδιαίτερη  ευαισθησία  με  τα

άτομα  με  ειδικές  ανάγκες,  είναι  ότι  κλείσαμε  συμφωνία  με  την

Aegean να  μας  φέρνει  εκατό  ασθενείς,  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες,

από  όλο  τον  κόσμο,  στην  Αθήνα  για  τα  ιατρεία  μας,  με…

πληρώνοντας  δωρεάν  τη  μεταφορά  του  ειδικού  ασθενούς.  Βέβαια

κατανοείτε  ότι  ένας  ασθενής  ειδικός…  όταν  λέω  ειδικός  εννοώ

αυτιστικά  παιδιά,  ψυχωσικά  παιδιά,  παιδιά  που  έχουν  νοητική

στέρηση σοβαρή, δεν μπορεί να ταξιδέψει μόνος του. Ταξιδεύει  μαζί

με  τους  γονείς,  δύο-τρία  άλλα  άτομα.  Άρα  η  έκπτωση  ουσιαστικά

είναι  μια  έκπτωση  25%  με  30%  που  μας  κάνει  η  αεροπορική

εταιρεία,  αλλά  όμως  προβάλλει  και  εκείνη  το  κοινωνικό  της

πρόσωπο προς τα έξω. 

Αυτές  είναι  ενέργειες  που  θέλουμε  να  κάνουμε  συνέχεια  με

όλους  τους  φορείς,  ούτως  ώστε  να  συνδέουμε  όχι  μόνο  την

ευαίσθητη  ομάδα  των  ειδικών  ασθενών,  αλλά  να  συνδέουμε  όσο

γίνεται  περισσότερο  τους  διάφορους  φορείς,  τους  stakeholders,

όπως είπαμε στην αρχή του Συνεδρίου, μεταξύ τους, ούτως ώστε να

αποδίδει ο ένας προς τον άλλον μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. 

Εδώ είναι  ο Διευθυντής  του ξενοδοχείου:  «Θα θέλαμε και  από

την  πλευρά  μας  να  ευχαριστήσουμε   και  το  cluster για  το

ενδιαφέρον  προς  τα  ξενοδοχεία  μας  και  χαιρόμαστε  και  εμείς  να

συμβάλλουμε από πλευράς μας σε  αυτή την  προσπάθεια  περαιτέρω

ανάδειξης  της  Αθήνας  και  της  Ελλάδος  ως  τουρισμού,   και  μάλιστα

του ιατρικού τουρισμού».

Σε  αυτό  το  σημείο  θα  ήθελα  να  σας…  Εδώ  είναι  τα  ιατρεία

που συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα του cluster του δικού μας. 
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Θα ήθελα να  σας ευχαριστήσω για την προσοχή με την οποία

με ακούσατε.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Παρακαλώ  πολύ  τον  κύριο  Χριστόφορο  Τζερμιά,

Δερματολόγος - Αφροδιοσολόγος, να ανέβει στο βήμα. 

Χ.  ΤΖΕΡΜΙΑΣ:   Ευχαριστώ  πολύ  για  την  τιμητική  πρόσκληση,  τον

Πρόεδρο,  τον  κύριο  Πατούλη,  τον  μεγάλο  οραματιστή  του  ιατρικού

τουρισμού  και  πλέον  και  γνήσιο  φορέα,  αλλά  θα  έλεγα  ζωογόνο

φορέα, της ανάπτυξης του τουρισμού υγείας  στην Ελλάδα. 

Η επεμβατική δερματολογία και η κοσμητική χειρουργική, είναι

ένας  εξαιρετικός  τομέας  για  την  ανάπτυξη  του  ιατρικού  τουρισμού

στη  χώρα  μας.  Όλοι  γνωρίζουμε  τη  μεγάλη  αυξημένη  ζήτηση  για

θεραπείες  κοσμητικής  χειρουργικής  παγκοσμίως.  Για  τις  γυναίκες

είναι  διαφορετικές  είναι  οι  ζητούμενες  θεραπείες  και  οι  πράξει

κοσμητικής  χειρουργικής,  για  τους  άντρες  είναι  διαφορετικές.  Όμως

η  Ελλάδα  όντας  σήμερα  στην  15 η θέση  κατάταξης  παγκοσμίως  σε

αριθμό  κοσμητικών  επεμβάσεων,  πραγματοποίησε  στα  εδάφη  της

το  2016  περίπου  300.000  κοσμητικές  επεμβάσεις,  και  το  περίπου

12%  των  ασθενών  που  υποβλήθηκαν  σε  κοσμητικές  επεμβάσεις,

προέρχονταν  από  άλλες  χώρες.  Ένα  σημαντικό  ποσοστό.  Και  οι

κύριες  χώρες  προέλευσης  τουριστών  υγείας  αυτή  τη  φορά,

γενικότερα  τουριστών  υγείας,  στην  Ελλάδα,  αναφέρονται  η  Μεγάλη

Βρετανία,  οι  Ηνωμένες  Πολιτείες  Αμερικής  και  η  Γερμανία.  Και  δεν

είναι  αυτοί  μόνο  Έλληνες  ομογενείς,  αλλά  είναι  και  άλλοι  πολίτες

των ξένων αυτών χωρών. 

Είναι  ένας  σημαντικός  τομέας  στον  οποίο  έχουμε  αναπτύξει

δραστηριότητα  ιατρικού  τουρισμού,  ο  τομέας  της  μεταμόσχευσης

των μαλλιών.  Πραγματοποιούνται  περίπου 600.000 μεταμοσχεύσεις

μαλλιών  παγκοσμίως.  Από  αυτές  οι  80.000  περίπου  γίνονται  στην

Ευρώπη  και  το  12%  των  ανθρώπων  που  πραγματοποιούν

μεταμοσχεύσεις  μαλλιών  ανά  τον  κόσμο,  την  πραγματοποιούν  σε

μια άλλη χώρα. Ταξιδεύουν για αυτό. 
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Έχουμε  όμως  πάρα  πολύ  δυνατούς  ανταγωνιστές  στον  τομέα

της  μεταμόσχευσης μαλλιών,  με  κύριο  εκπρόσωπο παγκοσμίως την

Τουρκία,  εννοώ  ανταγωνιστές  περίπου  στα  σύνορά  μας,  κοντά  στα

σύνορά μας, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. 

Ο  τομέας  της  κοσμητικής  χειρουργικής  στον  ιατρικό  τουρισμό

της Τουρκίας είναι  σημαντικός,  με ένα τεράστιο  τζίρο,  περίπου μισό

δις  ετησίως,  με  1.200  κοσμητικούς  χειρουργούς,  με  πάνω  από  350

κλινικές  μεταμόσχευσης  μαλλιών  μόνο  στην  Κωνσταντινούπολη,  με

πάνω  από  200  μεταμοσχεύσεις  μαλλιών  καθημερινά,  με  5.000

τουρίστες  μηνιαίως  για  μεταμόσχευση  μαλλιών  στην  Τουρκία.  Ένας

τεράστιος τομέας για αυτούς. Και  οι  ασθενείς  τους, οι  πελάτες τους,

οι  τουρίστες  υγείας,  προέρχονται  στην  Τουρκία,  πηγαίνουν  στην

Τουρκία,  προερχόμενοι  από  τη  Μέση  Ανατολή,  τη  Γερμανία,  την

Ουκρανία,  τη  Σαουδική  Αραβία,  την  Αίγυπτο  και  τη  Λιβύη.

Καταλαβαίνετε  βέβαια  ότι  στηρίζονται  πάρα  πολύ  σε  χώρες

μουσουλμανικές ή στην τουρκική ομογένεια από τη Γερμανία. 

Η  τιμή  της  μεταμόσχευσης  μαλλιών  στην  Τουρκία  είναι

χαμηλή,  κυμαίνεται  από  1.500  έως  3.000  δολάρια  και   σήμερα  με

την  κάθοδο  της  τουρκικής  λίρας  αποτελεί  έναν  εξαιρετικά  μεγάλο

ανταγωνιστή  για  εμάς  στην  Ελλάδα,  γιατί  σκεφτείτε  ότι  στην

Αμερική  χρεώνεται  η  επέμβαση  αυτή  15.000  με  25.000  δολάρια,

στην Ευρώπη περίπου 3.500 με 11.500 €, αλλά στην Τουρκία πλέον

αγγίζει  τα  1.000  περίπου  ευρώ,  1.200  δολάρια,  γιατί  έχει  πέσει  και

η τουρκική λίρα. 

Όμως  παρά  την  εξαιρετική  δουλειά  που  κάνουν  πολλοί

Τούρκοι  συνάδελφοι  στη  μεταμόσχευση  μαλλιών,  οι  έξι  στις  δέκα

κλινικές  εκεί,  λόγω  της  υπερανάπτυξης  που  έχει  συμβεί,  όπως

καταλαβαίνετε,  λειτουργούν  παράνομα,  προσφέρουν  τη

μεταμόσχευση  μαλλιών  μόλις  στα  800   δολάρια.  Υπάρχει  μια

τεράστια  μαύρη  αγορά,  είναι  οι  λεγόμενοι  hair farmers,  με

ακατάλληλες  εγκαταστάσεις,  με  λάθος  διαγνώσεις  και  με

παραπλάνηση  ασθενών.  Ε  και  βέβαια  θύματα  είναι  κάποιοι
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ανυποψίαστοι  ασθενείς  και  κάποιοι  μεσάζοντες  που  λαμβάνουν

προμήθεια από τις κλινικές που προτείνουν.

Στα  πλαίσια  αυτά  λοιπόν,  και  επειδή  η  Ελλάδα  μπορεί

κάλλιστα  να  ανταγωνιστεί  στον  τομέα  αυτό  την  Τουρκία,  αλλά  και

τις  άλλες  χώρες,  προωθήσαμε  σημαντικές…  πήραμε  σημαντικές

πρωτοβουλίες  και  κάναμε  σημαντικές  ενέργειες  προώθησης  της

μεταμόσχευσης  μαλλιών  στο  εξωτερικό,  στήνοντας  γραφεία,

ανοίγοντας  γραφεία  στο  Λονδίνο,  όπου προσφέρουμε  κάτι  το  οποίο

δεν προσφέρουν οι Τούρκοι εκεί,  προσφέρουμε και  προεπεμεβατική

ενημερωτική  μελέτη  και  εξέταση,  προσφέρουμε  και  μετεπεμβατική

φροντίδα,  με ένα άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, έτσι

ώστε  οι  υπηρεσίες  μας  να  είναι  υψηλής  ποιότητας,  βάσει  διεθνών

προτύπων,  και  βέβαια  ανταγωνιζόμενοι  έτσι  στο  επίπεδο  της

ποιότητας την τουρκική αγορά και  διείσδυση στον ευρωπαϊκό χώρο,

αλλά και γενικότερα στο χώρο της Μέσης Ανατολής.  

Με  όχημα  αυτό  το  landing page δημιουργούμε  μεγάλη

ιντερνετική  διείσδυση  σε  όσους  ενδιαφέρονται  να  κάνουν

μεταμόσχευση  μαλλιών,  είτε  στο  Λονδίνο,  είτε  στην  Ευρώπη,  είτε

στην  Ελλάδα,  με  χαμηλότερη  τιμή  από  αυτή  του  Λονδίνου.  Η  τιμή

την οποία γίνουμε για να γίνει  πραγματοποίηση της μεταμόσχευσης

μαλλιών  στην  Αθήνα,  είναι  60%  χαμηλότερη  από  την  τιμή  που

δίνουμε για να κάνουμε τη μεταμόσχευση μαλλιών στο Λονδίνο.  Και

προσφέρουμε  και  δείχνουμε  στους  Άγγλους  ασθενείς  ότι

προσφέρουμε και εγγύηση αποτελέσματος και ανταγωνιστικές τιμές,

υψηλή  ποιότητα,  σε  σύγχρονες  κτιριακές  εγκαταστάσεις  στην

Ελλάδα,  υψηλού  επιπέδου,  προσφέροντάς  τους  και  ένα  ψηφιακό

βιβλιάριο  υγείας  μαλλιών,  εφ’  όρου  ζωής  υποστήριξη  για  την  υγεία

των μαλλιών τους. 

Βεβαίως  δεν  αρκούμαστε  μονάχα  για  τη  μεταμόσχευση

μαλλιών  στην  Αγγλία.  Προωθούμε  τη  διείσδυσή  μας  στη  Ρωσία  και

στον  ρωσόφωνο πληθυσμό της  Ανατολικής  Ευρώπης,  στην Ισπανία

και στη Γερμανία. 
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Και  βεβαίως  να  αναφερθώ  και  σε  μερικές  άλλες  επεμβάσεις

που  διενεργούμε  στα  πλαίσια  της  προώθησης  του  ιατρικού

τουρισμού,  όπως  είναι  η  λιποαναρρόφηση,   την  οποία  εμείς  ως

εξειδικευμένοι  στα  laser και  στα  energy based devices την ασκούμε

με  vaser,  δηλαδή  τη  νέα  τεχνολογία,  τη  νέα  μέθοδο  η  οποία

προσφέρει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. 

Η  λιποαναρρόφηση  είναι  επίσης  ένας  σημαντικός  τομέας  για

ιατρικό  τουρισμό,  όπου  οι  τιμές  κυμαίνονται  από  πολύ  χαμηλά  έως

πολύ ψηλά ανά τον κόσμο. 

Χρησιμοποιούμε λοιπόν μια νέα μέθοδο λιποαναρρόφησης,  με

την  αξιοποίηση  του  vaser,  ενός  συστήματος  υπερήχων,  με  τον

οποίο  έχουμε  ελάχιστο  ή  μηδενικό  χρόνο  αποθεραπείας,  μια  (…)

treatment,  με  καθαρά  τοπική  αναισθησία,  στους  χώρους  του

ιατρείου  μας,  με  ελάχιστα  συμπτώματα  μετά  τη  διαδικασία,  με

ελάχιστο πόνο,  και  με οίδημα που διαρκεί  μόνο λίγες μέρες.  Τοπική

αναισθησία χωρίς μέθη και  με τη δυνατότητα αυτού του εξοπλισμού

του  σύγχρονου  που  μας  δίνει  αυτή  η  τεχνολογία,   η  οποία  επίσης

πέραν  της  ανώδυνης  σχετικά…  της  σχετικά  ελάχιστα  επεμβατικής

θα  έλεγα,  ελάχιστα  επεμβατικής…  ελάχιστου  επεμβατικού

χαρακτήρα  της,  προσφέρει  και  βελτίωση  και  σύσφιξη  της  περιοχής

στην  οποία  έχουμε  κάνει  τη  λιποαναρρόφηση,  αλλά  και  μια

σημαντική  βιωσιμότητα  των  λιποκυττάρων  για  να  κάνουμε

λιποπροσθετική όπου αυτό χρειάζεται,   στο πρόσωπο ή αλλού.

Είναι  λοιπόν  μια  τεχνική  την  οποία  εφαρμόζουμε  και  έχουμε

συμπληρώσει  ήδη  πολύ  μεγάλο  αριθμό  τέτοιων  επεμβάσεων.  Είναι

μια  τεχνική  η  οποία  έχει  πολύ  μεγάλη  ζήτηση  στο  Λονδίνο.  Έχει

πολύ  μεγάλη  ζήτηση  και  στην  Ελλάδα.  Όμως  χώρες  όπου

ουσιαστικά αυτές οι  υπηρεσίες  δεν προσφέρονται  ουσιαστικά,  όπως

είναι  η  Ρωσία,  όπως  είναι  η  Μόσχα,  δηλαδή  το  άνοιγμά  μας  το

πρόσφατο  στη  Μόσχα  έχει  να  κάνει  πάλι  με  τις  δύο  αυτές

υπηρεσίες,  διότι  και  η  μεταμόσχευση  μαλλιών,  και  η  vaser

λιποαναρρόφηση,  δεν  προσφέρονται  με  ικανοποιητικό  τρόπο,  σε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2  ου   ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

ΚΩΣ   23&24   ΙΟΥΝΙΟΥ   2018 –   KOS INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE

150



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ικανοποιητικό  επίπεδο,  στη  Ρωσία.  Και  έτσι  ξεκινήσαμε  και  την

προώθηση  του  vaser l ipo στο  εξωτερικό,  με  την  προώθηση

χαμηλότερων  τιμών  ανά  τον  κόσμο,  έτσι  ώστε  να  ανταγωνιστούμε

στο επίπεδο αυτό και τις άλλες χώρες που το προσθέτουν. 

Έτσι  λοιπόν,  ξεκινάμε  μετά  τη  διείσδυσή  μας  στο  Ηνωμένο

Βασίλειο,  να  δράσουμε  και  στη  Ρωσία  προς  το  σκοπό  αυτό,   και

πιστεύω  ότι  όλες  οι  ενέργειές  μας  θα  υποβοηθούν  και  από  την

ΕΛΙΤΟΥΡ,  το  Συμβούλιο  Ελληνικού  Ιατρικού  Τουρισμού,  αλλά  και

από  το  νέο  cluster που  προηγουμένως  παρουσίασε  ο  κύριος

Πατούλης  ή  ανέφερε  ως  το  cluster Ιπποκράτη,  θα  προχωρήσει

γενναία για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας στην Ελλάδα. 

Ευχαριστώ πολύ. Τον τήρησα τον χρόνο μου; 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Ο μόνος. Μακάρι  και οι  υπόλοιποι να είσαστε όπως

ο  κύριος  Τζερμιάς,  γιατί  πρέπει  να  προλάβ9υμε  και  τις  υπόλοιπες

υποχρεώσεις  στη  διάρκεια  της  ημέρας  και  θα  ματαιωθεί  και  το

τελευταίο  τραπέζι.  Παρ’  όλα  αυτά,  τρέχουμε  και  κάνουμε  αγώνα  με

το χρόνο. 

Ο  κύριος  Κουσκούκης  παρακαλώ  πολύ,  Καθηγητής

Δερματολογίας,  Νομικός,  Πρόεδρος  Ελληνικής  Ακαδημίας  Ιαματικής

Ιατρικής,  Τομεάρχης  Ιαματικού  Τουρισμού  ΕΛΙΤΟΥΡ,  Μέλος  Δ.Σ.

International Health Tourism Center.

Νομίζω ότι  η ιδιότητά σας κοντεύει  να μεγαλώσει  περισσότερο

και από του κυρίου Πατούλη.

Κ.  ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ:   Αυτό  το  φροντίζω,  να  είμαι  κάτω  πάντοτε  από

τον κύριο Πατούλη, γιατί  ο Πατούλης είναι το ίνδαλμά μας. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Έχετε άλλα πέντε λεπτά, παραπάνω εννοώ.

Κ. ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ:   Τελείωσα. Πώς τελείωσα; Εγώ θα ξεκινήσω, αντί

για πρόλογο, θα κάνω επίλογο. 

Ο επίλογός μου λοιπόν έγκειται  στο ότι  αυτή τη στιγμή αν δεν

συνειδητοποιήσουμε  όλοι  τις  ευνοϊκές  συγκυρίες  που υπάρχουν για

να  καθιερωθούμε  σε  όλο  τον  κόσμο  σαν  πραγματικά  health resort

ανά τον κόσμο, χάσαμε το παιχνίδι. 
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Όταν  έχετε  λοιπόν  αυτή  τη  στιγμή  τον  κύριο  Πατούλη,  ο

οποίος  είναι  μπροστά,  χάραξε  και  είναι  πολύ  σημαντικό  ότι  η

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  χαράσσει  εθνική  πολιτική,  ξέρετε  τι  θα  πει

αυτό; Ένας Δήμαρχος να χαράσσει εθνική πολιτική; 

Εγώ  αυτό  λοιπόν  το  ακολουθώ,  συμπλέω  απόλυτα  και

βεβαιότατα  ακούσατε  όλους  τους  Δημάρχους  οι  οποίοι  είναι  δίπλα

του και το στηρίζουν. 

Ξεκινώ  λοιπόν  από  τον  επίλογο,  ότι  αν  δεν  κάνουμε  τώρα

κάτι,  είμαστε  πραγματικά  όλοι  έρμαιοι  της  τύχης  μας  και  των

κυμάτων που έρχονται.

Με  αυτή  λοιπόν  την  έννοια,  θα  σας  πω  ορισμένα  πράγματα,

αλλά δεν θα διατρέξω όλη την ομιλία μου για να σεβαστώ το χρόνο,

γιατί υπάρχουν και άλλοι, και θα είμαι τόσο σύντομος γιατί πιστεύω,

και  σαν  καθηγητής  όταν  προεδρεύω,  όλοι  μιλάνε  στην  ώρα  τους,

τους κόβω, όταν κάνω συνέδρια. 

Θέλω  λοιπόν  να  κόψω  πρώτα  από  όλα  τον  εαυτό  μου,

ξεκάθαρα,  και  αντί  λοιπόν  να  κάτσω  να  διατρέξω  όλα  τα  sl ide,  θα

σας  τα   δώσω όποιος  θέλει  να  πάρει  το  στικάκι,  να  το  διαβάσει  με

την ησυχία του, και όποιος θέλει να πάρει και απορίες. 

Για  αυτό  το  λόγο  λοιπόν,  σεβόμενος  τους  επόμενους  κυρίως,

γιατί αυτό είναι  το ζητούμενο.

 Ο τουρισμός υγείας,  τα  εμπεριέχει  αυτά,  τα  ξέρετε  όλοι,  πού

αναφέρεται  όμως;  Θεραπεία,  αποκατάσταση,  διατήρηση  και

πρόληψη.  Όλοι  μιλάμε,  μιλάμε  τόση  ώρα,  ουδείς  αναφέρθηκε  για

πρόληψη.  Εκεί  είναι  το  ζητούμενο.  Τουρισμός  υγείας  λοιπόν,

πρόληψη,  εκεί  είναι  τα  λεφτά.  Εκεί  είναι  η  τρίτη  ηλικία  η  οποία

περιμένει  να  τη  φέρουμε  εδώ.  Και  καθόμαστε  τώρα  όλοι  εδώ  και

μοιράζουμε την πίτα από το πρωί μέχρι το βράδυ. 

Και  τι  κάνει;  Συνδυάζει  τώρα  με  ιατρικές  μεθόδους,

συμπληρωματικές  και  μη,  την  ευεξία,  τη  χαλάρωση,  την

αναζωογόνηση  και  την  αντιγήρανση.  Γιατί  το  γήρας  είναι  πλέον

νόσος.  Δεν  είναι  μια  φυσική  κατάσταση.  Και  όλοι  μιλούσαμε  για  το
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DNA πόσο  εγγεγραμμένο  είναι,  αποδείχτηκε  άνθρωποι  οι  οποίοι

έχουν καλό DNA τελικά τελειώνουν τη ζωή τους πιο νωρίς από τους

άλλους  οι  οποίοι  φρόντισαν,  έστω  και  αργά,  να  ρυθμίσουν  τη  ζωή

τους.  Είναι  πολύ  σημαντικό  αυτό.  Που  σημαίνει  διαχείριση  του

στρες και όλα τα σχετικά. 

Άρα  λοιπόν  όλα  αυτά  μπορούν  να  γίνουν  με  βασική  ιδέα  την

πνευματική,  ψυχική  και  συναισθηματική  αναζωογόνηση,  και  βέβαια

στις  εξαίρετες  βιολογικές  συνθήκες  που  έχει  η  Ελλάδα,  διότι  το

κλίμα  της  Ελλάδας  δεν  υπάρχει  πουθενά.  Αυτό  δεν  το

συνειδητοποιούμε.  Αυτή  είναι  η  τραγωδία  μας.  Καθόμαστε  όλοι

μιλάμε.  Τι  είναι  365  μέρες  ή  τέσσερις  εποχές  ο  τουρισμός;  Είναι

ακριβώς εδώ,  στο βιοκλίμα,  που δεν υπάρχει  αλλού,  και  έχουμε και

το  συγκριτικό  πλεονέκτημα,  είτε  λέγονται  ιαματικές  πηγές,  είτε

λέγεται θαλασσοθεραπεία, που θα πω παρακάτω. 

Ιαματική  ιατρική.  Κύριε  Πατούλη,  πραγματικά  είμαι  δια   βίου

υποχρεωμένος  σε  εσένα,  σε  κοιτάω  στα  μάτια  έτσι  ασκαρδαμυκτί,

γιατί  με άκουσες πριν από τέσσερα χρόνια και κάναμε την Ακαδημία

Ιαματικής Ιατρικής.  Ήσουν ο μόνος  γιατρός  ο οποίος ενέσκυψες  και

λες κάτι  λέει  αυτός. Και πού φτάσαμε σήμερα;  Είναι  αναγνωρισμένη

παρακαλώ  από  την  Παγκόσμια  Οργάνωση  Υγείας,  όπου  (…)  είμαι

Σύμβουλος,  και  βεβαιότατα  έχει  την  προοπτική  η  ιαματική  ιατρική,

είτε με τις ιαματικές θεραπείες,  είτε τα κέντρα θαλασσοθεραπείας.

 Τι  είναι  λοιπόν  αυτό.  Ένα  συμπληρωματικό  θεραπευτικό

μέσο.   Όλοι  γιατροί  είμαστε.  Και  εγώ  κλασικός  δερματολόγος.  Δεν

απαξιώνω  εγώ  την  κλασική  ιατρική.  Συμπληρωματικά  όμως,  δεν

μπορώ να  έχω  μόνο  το  φάρμακο.  Μπορώ  να  βοηθήσω τον  ασθενή

και  με  κάτι  διαφορετικό.  Αυτό  είναι  το  νόημα,  και  εκεί  είναι  και  τα

χρήματα. 

Είναι  λοιπόν  καταξιωμένη  αυτή…  δεν  είναι  ειδικότητα,  είναι

πραγματικά  μια θεματολογία,  την οποία τώρα προσπαθούμε (…) να

την  κάνουμε  συμπληρωματική  ιατρική,  γιατί  εκεί  ανήκει,  και

ανακουφίζει και την οικονομία της χώρας. Λιγότερες δαπάνες. 
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Εφαρμογές. Κοιτάξτε εδώ μέσα. Τα έβαλα κατά συστήματα για

να μην σας ταλαιπωρήσω. Στο μυοσκελετικό. Είναι  38 ασθένειες και

κάθε  μέρα  αυξάνονται.  Σε  κάθε  αναπνευστικό  σύστημα.  Ακόμη  όλα

τα…  Παθήσεις  δερματολογικές.  Και  επειδή  είμαι  και  δερματολόγος

και  μίλησε  και  ο  κύριος  Τζερμιάς,  καταξιωμένος  δερματολόγος,  για

τα  επεμβατικά,  εγώ  έρχομαι  και  λέω  το  ανάποδο.  Λέω  πρόληψη

μπορούμε  να  κάνουμε,  να  μη  γερνάμε  εύκολα;  Και  με  τους

πλαστικούς  χειρουργούς,  έχουμε  εδώ  πέρα  τον  καταξιωμένο  και

διεθνώς,  τον  κύριο  Λύρα,   που  θα  σας  πει  μετά.  Εγώ  με  τους

πλαστικούς λέω, αν πάρω εγώ ένα δέρμα και το περιποιούμαι  όπως

πρέπει,  θα  έρθει  να  κάνει  πλαστική  ένα  άτομο;   Εκεί  είναι  το

ερώτημα.  Και  βεβαίως  οι  πλαστικοί  θα  κάνουν  τη  δουλειά  τους,

καταξιωμένα, όταν έρθει πλέον το πρόωρο γήρας. 

Και  βεβαίως  είναι  πάρα  πολύ  σημαντικό  ότι  όλα  αυτά  έχουμε

την  αιχμή  του  δόρατος  την  εξωσωματική.  Πολύ  μεγάλη  υπόθεση.

Κυκλοφορήσαμε  σε  όλο  τον  κόσμο  με  τον  κύριο  Πατούλη  και  όπου

πάμε  αιχμή  του  δόρατος  είναι  η  εξωσωματική.  Ο  κύριος  Πάντος

είναι  προπομπός,  ανοίγει  τους  δρόμους,  πάμε   εκεί,  μας  δέχεται  ο

κόσμος.  Αυτό  εμείς  δεν  πρέπει  να  το  κεφαλαιοποιήσουμε;  Θα  το

αφήσουμε απλώς να υπάρχει μια ιδέα, μια φωτογραφία; 

Ποια  είναι  τα  κέντρα  αυτά;  Είναι  η  λουτροθεραπεία,  (…),

εισπνοθεραπεία,  πηλοθεραπεία,  θαλασσοθεραπεία,  (…)

κλιματοθεραπεία.  Εμπεριέχονται  όλα.  Δεν αναφέρομαι  σε αυτό γιατί

για την αισθητική δερματολογία αναφέρθηκε. 

Medi Spa.  Ακούτε  όλοι  Spa,  Spa,  Spa,  και  βλέπετε  εδώ  στα

ξενοδοχεία  μέσα,  αναφέρθηκε  προηγουμένως,  ότι  έχουν  Spa.

Εντάξει,  το  Spa τι  σημαίνει;  Το  Spa δεν  σημαίνει  τίποτα  μόνο  του.

Σημαίνει  μόνο  μια  ευεξία.  Αν  όμως  είναι  Medi Spa,  και  αυτόν  τον

όρο οφείλω να  ομολογήσω ότι  τον επινόησα και  μου αρέσει  και  τον

χρησιμοποιώ,  σημαίνει  Spa με  ιατρική  υποστήριξη,  που  σημαίνει

σήμερα  ξέρουμε  πολύ  καλά,  με  τον  κύριο  Πατούλη  ήμασταν  με  την

Υπουργό  και  κάναμε  μια  σύσκεψη  εκεί  και  μιλήσαμε  και  με  την
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ΕΛΙΤΟΥΡ,  για ποιο λόγο;  Είπαμε εκεί  λοιπόν ότι  μπορούν μέσα στα

ξενοδοχεία  να  γίνονται  χρήσεις  ιατρικές,  για  πράξεις  ιατρικές;  Και

λέει  η Υπουργός θα το κάνω. Αυτά είναι  τα βήματα.

Άρα  λοιπόν,  εφόσον  θα  έχουμε  τη  δυνατότητα  μέσα  σε  ένα

ξενοδοχείο  να  κάνουμε  πράξεις  ιδιωτικού  χαρακτήρα  και   μάλιστα

ιατρικού  επιπέδου,  με  γιατρούς  καταξιωμένους,  μπορούμε  λοιπόν

να  εφαρμόσουμε  αυτό  το  μοντέλο,  το  Medi Spa,  και  όχι  πλέον  το

Spa.

Σε αυτό το ξενοδοχείο λοιπόν εδώ πέρα θα μπορούσε να γίνει

τον επόμενο χρόνο που θα μιλάμε, ένα Medi Spa, ένα health resort,

το οποίο θα έχει  όλα τα δεδομένα. 

Ξεχνάμε  όλοι  το  σπουδαιότερο  από  όλα.  Κοιτάξτε  εδώ  τα

άτομα  με  αναπηρίες.  Ουδείς  αναφέρθηκε.  46  εκατομμύρια  είναι

στην Αμερική  και  600 εκατομμύρια ανά τον  κόσμο με ένα δις.  Αυτοί

οι άνθρωποι πού θα πάνε; Είναι μια αγορά ανεκμετάλλευτη.

Πρέπει  λοιπόν  να  κινητοποιηθούμε,  να  βάλουμε  στόχους,  και

να  πιάσουμε  και  αυτή  την  αγορά.  Και  το  σπουδαιότερο;  Αυτοί  οι

άνθρωποι δεν ταξιδεύουν μόνοι τους. Ταξιδεύουν πάντα με συνοδό.

Αυτές  είναι  οι  σύγχρονες  τάσεις  στην  Ευρώπη.  Είναι

οργανισμοί  (…) είναι  η  Παγκόσμια  Οργάνωση,  στην οποία  είμαι  και

Σύμβουλος, και έγινα και στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. 

Πλεονεκτήματα της Ελλάδος.  Έχει  750 πηγές,  128 ενεργές,  οι

51-53  αναγνωρίστηκαν,  αλλά  έχει  την  απεριόριστη  ακτογραμμή.

Αυτό  είναι  το  νόημα.  Όταν  κάναμε  το  νόμο…  διότι  πιο  μπροστά  η

ιαματική ιατρική είχε εμπειρική διάσταση. Κάναμε τον νόμο 3498 και

εκεί  μέσα εντάξαμε και  τα κέντρα θαλασσοθεραπείας.  Γιατί  η Γαλλία

έχει  750,  με  τα  παλιά  προγράμματα.  Άρα  έπρεπε  και  εμείς  να  τα

πάρουμε. 

Κοιτάξτε,  αυτό  είναι  κυρίαρχο  και  σε  αυτό  αναφέρθηκα

προηγουμένως.  100  εκατομμύρια  ψωριασικοί.  Πού  θα  πάνε  αυτοί;

Ποιος  θα  τους  πάρει;  Αυτό  λοιπόν  εδώ,  το  οιοδήποτε  ξενοδοχείο

μεγάλο,  θα  μπορούσε  να  γίνει  ένα  health resort,  το  οποίο  να
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απορροφά  αυτούς  και  βεβαίως  αυτοί  όλοι  οι  άνθρωποι  τι  έρχονται

να  κάνουν  εδώ;  Αυτοί  εδώ  πέρα  έρχονται  γιατί  θέλουν  να  κάνουν

θεραπεία  συμπληρωματική.  Και  δεν  είναι  εδώ  ο  κύριος  Τζερμιάς

που  είναι  δερματολόγος,  εγώ  λοιπόν  σαν  δερματολόγος  γνωρίζω

και  εφαρμόζω  την  κλασική  ιατρική,  αλλά  είναι  φάρμακα  τα  οποία

είναι  πολύ επιβαρυντικά  για  τον  ασθενή.  Άρα αυτά  τα  επιβαρυντικά

στοιχεία  που  έχουμε  από τα  φάρμακα,  εγώ  μπορώ να  τα  βελτιώσω

κάνοντας  ιαματική  θεραπεία.  Είτε  θαλασσοθεραπεία,  είτε  ιαματική

με την έννοια της λασποθεραπείας, λουτροθεραπείας. 

Προσέξτε  τώρα.  Αυτός  ο  οποίος  θα  έρθει  εδώ  και  θα

ευεργετηθεί  και  δεν  θα  πηγαίνει  με  τα  φάρμακα,  διότι  η  ψωρίαση

είναι  μια  δυσίατη,  ανίατη  ασθένεια,  την  οποία  ο  ασθενής  είναι

υποχρεωμένος  να  παίρνει  για  να  μην  έχει  υποτροπές,  δια  βίου

φάρμακα.  Αφού  λοιπόν  δεν  παίρνει  δια  βίου  φάρμακα,  πρέπει  δια

βίου  να  πηγαίνει  να  κάνει  ιαματικά.  Κάναμε  λοιπόν  πρωτόκολλα,

διαπιστώσαμε,  21  μέρες  είναι  το  πρωτόκολλο  να  κάνει,  ανά

εξάμηνο,  προσέξτε,  άρα  αυτός  τι  είναι;  Αναγκαστικός  repeater.

Πείτε  μου  εσείς  μια  δραστηριότητα  εδώ  πέρα  τουριστική  που  έχει

αναγκαστικό repeater. Καμία. 

Με  αυτά  θέλω  να  σας  δελεάσω,  μπας  και  κινητοποιηθούν  οι

τοπικές  αρχές,  όλοι,  διάφοροι,  και  κυρίως  οι  επιχειρηματίες,  να

πουν  ναι.  Όλη  η  Ελλάδα  μπορεί  να  γίνει  ένα  τέτοιο  health resort;

Ούτε τα εκατό εκατομμύρια μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. 

Και  τώρα  το  κερασάκι  στην  τούρτα  ποιο  είναι;  Ότι  αυτή  τη

στιγμή  όπως  βλέπετε,  οι  θεραπείες  αυτές  διαρκούν  μόνο  είκοσι

λεπτά.  Ξέρετε  τι  σημαίνει  αυτό;  τις  υπόλοιπες  ώρες  τι  θα  κάνει  ο

ασθενής;  Είναι  ελεύθερος.  Άρα  λοιπόν  τον  παίρνουμε  και  το

συνδυάζουμε  σε  ένα  πακέτο,  σε  ένα  cluster,  το  οποίο  παρέχει  τις

58 εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Γιατί  είμαι  συντονιστής στη Νέα

Δημοκρατία,  με  τον  κύριο  Κόνσολα  εδώ  πέρα,  στο  θέμα  των

εναλλακτικών  μορφών  τουρισμού.  58  έχουμε  καταγράψει  και  κάθε

μέρα αυξάνουν. 
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Όλες  αυτές  λοιπόν  εδώ,  είναι  μία  προστιθέμενη  αξία  στο

πακέτο  αυτό  που  λέμε  το  health resort.  Αυτό  και  μόνο  να

συνειδητοποιήσουμε, θα είμαστε ικανοί. 

Επομένως επαναλαμβάνω, 21 μέρες ανά εξάμηνο και  μόνο 20

λεπτά. 

Αυτές  είναι  οι  δέσμες  εδώ  που  λέμε  τα  cluster,  είτε  λέγονται

therma cluster,  είτε  λέγονται  απλά cluster,  που συνδυάζονται  με τις

ειδικές  και  εναλλακτικές  μορφές  τουρισμού,  δίνουν  προστιθέμενη

αξία, και έχουμε τουρισμό τεσσάρων εποχών. 

Γιατί  ο  τουρισμός  ευεξίας  τώρα.  Ο  τουρισμός  ευεξίας,  σας

δίνω εδώ πέρα ορισμένα στοιχεία.  Έχει  το 9% του παγκόσμιου (…).

Εκατό  χιλιάδες  θέσεις  εργασίας.  Είναι  μια  μεγάλη  διεθνής

καταναλωτική  τάση.  Αναπτύσσεται  με  ρυθμό  περισσότερο  και  από

9,1%,  ενώ  ο  αντίστοιχος  κλάδος  έχει  6,2.  Ο  τουρίστας  ευεξίας,  το

σπουδαιότερο,  έχει  μεγάλη  χρηματοδοτική  ικανότητα.   Εμείς

τέτοιους  τουρίστες  θέλουμε,  ποιοτικούς,  elective tourism,  όχι  mass

tourism.  Αυτό  είναι  πολύ  σημαντικό.  Επομένως  λοιπόν  ο  κάθε

τουρίστας, είτε εγχώριος, είτε εξωτερικός, πρέπει  να κάνει  όλη αυτή

τη διαδικασία. Αυτή είναι η ευεξία λοιπόν. 

Ποιος  είναι  ο  συνολικός  αριθμός  στην  Ελλάδα;  Έχει  αυξηθεί

κατά (…),  όμως τα έσοδα έχουν αυξηθεί  μόνο 20%. Βλέπετε  λοιπόν

ότι  ο  μέσος  όρος  είναι  παρακάτω.  Άρα  εμείς  τι  πρέπει  να  κάνουμε;

Να  δώσουμε  ποιότητα  για  να  μπορέσουμε  να  έχουμε  περισσότερα

έσοδα.  Δεν  μας  ενδιαφέρει  τα  εκατομμύρια  τουρίστες.  Βλέπετε

σήμερα  υπάρχουν  κράτη  τα  οποία  λένε  δεν  θέλουμε  άλλους

τουρίστες, μακριά, ευχαριστούμε.  Εμείς θέλουμε να έχουμε ποιοτικό

τουρισμό, να κάνουμε τα budget, για να μπορούμε σαν οικονομία να

σταθούμε. 

Ο  παγκόσμιος  τζίρος  λοιπόν,  ο  παγκόσμιος,  στα  τρις,  που

είναι  τα  τρία  τρις,  ο  τουρισμός  ευεξίας  παρακαλώ  έχει  τα  πενήντα

δισεκατομμύρια,  που  σημαίνει  έχει  το  μισό  τρις.  Και  έρχεται
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δεύτερος  μετά  τον  πολιτιστικό  τουρισμό,   ο  οποίος  έχει  ένα  τρεις.

Όμως οι τάσεις λένε τα δεδομένα, ότι θα αλλάξει.

Κοιτάξτε  εδώ  πέρα  ποιες  είναι  οι  κυρίαρχες,  οι  προηγμένες

χώρες  στον  τουρισμό.  Δεν  υπάρχει  πουθενά  η  Ελλάδα,  από  τον

χάρτη  αυτό.  Κοιτάξτε  εδώ  πέρα  την  τάση,  πώς  λειτουργεί  ο

τουρισμός ευεξίας συγκρινόμενος με τον τουρισμό τον global . 

Αυτά  εμείς  πρέπει  σαν  στοιχεία  να  τα  κρατήσουμε  και  να

κινηθούμε εδώ πέρα πάνω. 

Εδώ  πέρα  είναι  ένα  άλλο  sl ide το  οποίο  δείχνει  με  την

προοπτική  του  δεκαπέντε  με  το  είκοσι.  7,5  θα  ανεβεί,  έχει  το

μεγαλύτερο  ρυθμό  ανάπτυξης  το  wellness.  Εμείς  τι  κάνουμε  εδώ;

Τίποτα.  Ακόμα  καθεύδομεν.  Όταν  θα  ξυπνήσουμε  θα  είναι  αργά

γιατί  η  αγορά  θα  έχει  διαμορφωθεί  και  δεν  είναι  εύκολο  μετά  να

πάρεις  ένα  πετυχημένο  και  έναν  ευχαριστημένο  τουρίστα  που  είναι

σε  ένα  χώρο  και  πάει  στο  destination και  λέει  πάω  εγώ  γιατί   μου

αρέσει  ο  χώρος.  Εμείς  αυτό  θέλουμε.  Να  έρθει  εδώ,  να  ζήσει  την

Ελλάδα,  να  ζήσει  τη  φιλοξενία,  να  ζήσει  την  ομορφιά του  τόπου,  το

εναλλακτικό τοπίο, τη γαστρονομία. 

Κοιτάξτε  εδώ  τι  γίνεται  με  τον  κόσμο.  Πόσα  εκατομμύρια

γίνονται…  τα  περισσότερα  εκατομμύρια  γίνονται  από  την  Ευρώπη

γενικότερα,  2,3  εκατομμύρια.  Έρχεται  μετά  η  Αμερική  με  τον

Καναδά, και ακολουθούν όλοι οι άλλοι. 

Σε  αυτό  το  sl ide βλέπετε  ακριβώς διαγραμματικά  ότι  έχει  μισό

δις η ευεξία.  Αυτά τα έσοδα αυξάνονται  συνεχώς,  κοιτάξτε τι  γίνεται

στα Εμιράτα.  Εδώ είναι  ένα πολύ ωραίο real estate που κυκλοφορεί

πλέον σαν health resort.  

Ποια  είναι  η  νέα  τάση;  Κοιτάξτε  με  τα  κρουαζιερόπλοια.  Αυτά

τα  κρουαζιερόπλοια  ναυπηγούνται  τώρα  και  θα  είναι  πραγματικά

αντί-κρουαζιερόπλοια.  Δηλαδή  θα μπαίνεις  μέσα  και  θα  αισθάνεσαι

βασιλιάς.  Δεν  θα  (…)  με  τα  μιλιούνια  που  παίρνουν  τέσσερις

χιλιάδες.  Αυτή είναι  η νέα τάση και  εμείς  τέτοια  πρέπει  να κάνουμε,

personalized wellness. 
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Το  Ντουμπάι.  Μέχρι  και  υποβρύχιο  ξενοδοχείο  προβλέπουν

να  κάνουν.  Εμείς  πού  είμαστε;  Καλά,  ξενοδοχειακές  μονάδες

έχουμε,  δεν  έχουμε  παράπονο,  δόξα  τω  Θεώ.  Αλλά  οι  υπηρεσίες

είναι.  

Λέω  λοιπόν  στους  ξενοδόχους  επιχειρηματίες,  δεν  πρόκειται

να φτάσετε  να κάνετε… να φτάσετε  στη διαδικασία που θα λέτε εγώ

πλέον  κάλυψα  τα  έξοδά  μου,  γιατί  δεν  παρέχετε  υπηρεσίες.  Τα

buildings στοιχίζουν.  Αυτά  για  να  κάνουν  απόσβεση  θα  χρειαστούν

πολλά χρόνια. Ενώ με τις υπηρεσίες μπορείς να πάρεις χρήματα. 

Οι  τάσεις  λοιπόν  είναι  αυτές,  υγιή  ξενοδοχεία,  αυθεντικές

εμπειρίες,  κρουαζιέρες,  (…)  στα  αεροδρόμια,  υπαίθριες

δραστηριότητες,  και  κοιτάξτε  τώρα,  οι  ξενοδόχοι  κοιτούν την  ευεξία

γιατί  ξέρουν  ότι  έχει  απόδοση  η  επένδυση.  Τώρα  το

αντιλαμβάνονται.  Άρα  αυτό  το  (…)  είναι  τώρα,  το  return wellness

είναι  αυτό,  η  απόδοση  ευεξίας,  που  θα  τους  στηρίξει,  και  όχι  μόνο

οι κτιριακές υποδομές. 

Άρα  οι  εγκαταστάσεις  υπηρεσίες  ευεξίας  αποτελούν  ένα

βασικό λόγο επιλογής του ξενοδόχου και το ξενοδοχείο επίσης. 

Η μέση ημερησία δαπάνη αυξάνεται συνέχεια. 

Κλείνοντας  σας  δείχνω  ότι  πριν  από  τρία  χρόνια

κυκλοφορήσαμε  και  ένα  λεύκωμα  με  σειρές  γραμματοσήμων  με  τις

ιαματικές  πηγές.  Κάναμε  την  Ακαδημία  Ιαματικής  Ιατρικής,  και  πάλι

ευχαριστώ  τον  κύριο  Πατούλη  γιατί  με  στήριξε  σε  όλες  τις…  Και

τώρα  κάνουμε  και  το  4ο  Συνέδριο  12-13  και  14  Οκτωβρίου,  τα

Καμένα  Βούρλα.  Και  βεβαιότατα,  έχω  γράψει  και  ένα  σύγγραμμα,

τώρα  γράφω  ένα  άλλο  σύγγραμμα  που  λέγεται:  Ιαματική  Ιατρική

καθαρά, με τις ενδείξεις και αντενδείξεις.

Σας   ευχαριστώ  όλους,  γιατί  η  ιαματική  ιατρική  αφορά  όλους

μας.  

Δεν άργησα. Άργησα; 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Στο  ερώτημα  δεν  άργησα  που  μου  απευθύνει  ο

κύριος  Κουσκούκης,  να  πω  ότι  ο  επίλογος  ήταν  καταπληκτικός  και
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σύντομος,  ο  πρόλογος  όμως  ήταν  όσο  τρεις  ομιλίες  άλλων.  Οπότε

μια χαρά πήγαμε. Καλά πήγαμε. 

Θέλω  να  καλέσω  τώρα  στο  βήμα  τον  κύριο  Δατσέρη,

Χειρουργό Οφθαλμίατρο, Ιατρικό Διευθυντή ΟΜΜΑ.

Ι.  ΔΑΤΣΕΡΗΣ:   Ευχαριστώ  πολύ.  Όποιος  λέει  ευχαριστώ,  κύριε

Μάρκου,  στον κύριο Πατούλη,   και… έχει  πέντε… Άρα εγώ είμαι  και

φίλος του παιδικός, θα έχω μισή ώρα δηλαδή έτσι που το λέτε.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Απλά  πείτε  μας  πόσο  θα  το  κρατήσετε,  να

φύγουμε, να κάνουμε ένα μπάνιο, για να ξανά έρθουμε.

Ι.  ΔΑΤΣΕΡΗΣ:   Πραγματικά  θέλω  να  ευχαριστήσω  τον  φίλο  και

Πρόεδρο, τον κύριο Πατούλη,  όχι μόνο για την πρόσκληση, αλλά το

ότι  κάνει  τα  οράματά  μας,  και  τα  δικά  του  και  τα  δικά  μας,

πραγματικότητα.  Και  το  είχε  κάνει  από  νεοειδικευμένοι  γιατροί  που

ήμασταν  όταν  γυρίζαμε  μέσα  στο  χειμώνα,  και  είναι  εδώ και  η  Ζωή

η  Βλαμάκη  που  βλέπω,  όλα  τα  νησιά   τα  ακριτικά  μέσα  στο

χειμώνα, να εξετάζουμε  ασθενείς. 

Θα  σας  μιλήσω  μόνο  για  ένα  θέμα  από  τα  τρία  θέματα  που

παρουσίαζα  στην  Αμερική,  που  το  κρίνω  πιο  ενδιαφέρον.  Τα  άλλα

δύο  ήταν  για  τριπλοεστιακούς  φακούς,  που  δεν  κυκλοφορούν  στις

Ηνωμένες  Πολιτείες,  αλλά  κυκλοφορούν  στην  Ευρώπη,  Μεξικό,

Καναδά.  Και  το  άλλο  ήταν  επίσης  ένα  λέιζερ,  το  οποίο  πήγε  τώρα

μόνο  στην  Αμερική,  το  οποίο  είναι  το  πιο  ασφαλές  λέιζερ  για

διαθλαστικές ανωμαλίες. 

Το  τρίτο  θέμα  είναι  μια  προσωπική  ανακάλυψη,  παγκόσμια

πρωτοτυπία,  ενός  φίλου  μου  από  την  Κρήτη.  Έχει  να  κάνει  με  τα

άτομα  που  έχουν  μαθησιακές  δυσκολίες,   στην  ανάγνωση,  στο

διάβασμα  και  σε  αυτά  όλα.  Το  μηχάνημα λέγεται RADAR,  όπως

βλέπετε είναι  από τα αρχικά Rapid  Assessment  for  Diff icult ies  and

Abnormalit ies  in  Reading.  RADAR το  ονόμασε  ο  φίλος  ο  Γιάννης  ο

Ασλανίδης,  ο  οποίος  τυγχάνει  να  είναι  και  συμφοιτητής  του  κυρίου

Τζερμιά. 
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Τι  είναι  το  RADAR λοιπόν.  Είναι  ένας  αντικειμενικός  τρόπος

διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών.  Είναι  κάτι  το οποίο κοστίζει  στο

εξωτερικό,  βλέπετε  ότι  το  κόστος  στο  Ηνωμένο  Βασίλειο  για  κάθε

παιδί είναι  300 έως 500 pounds. Έχει  προσωπική εμπειρία ο κύριος

Ασλανίδης,  όταν πλήρωσε 3.500 λίρες για να κάνουν στο παιδί  του.

Ασχολήθηκε με αυτό γιατί  το παιδί του σε ηλικία Δημοτικού, νόμιζαν

ότι  δεν  ήταν  φυσιολογικό,  ενώ  το  παιδί  είχε  δυσλεξία.  Και  έφαγε

πάρα πολλά χρόνια για να κάνει  αυτό το μηχάνημα,  το οποίο πλέον

αντικειμενικά  κάνει  διάγνωση.  Βλέπετε  και  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες

κοστίζει.  Όταν  ξοδεύεται  στο  Ηνωμένο  Βασίλειο  ένα  bil l ion pounds

για μαθησιακές δυσκολίες,  ενώ για τη διάγνωση και για τη θεραπεία

του AIDS ξοδεύονται 758 εκατομμύρια μόνο. 

Επίσης  είναι  κάποια  στοιχεία.  (…)  παιδιά  στο  Ηνωμένο

Βασίλειο έχουν προβλήματα στο διάβασμα, άλλα έχουν προβλήματα

στο  να  γράφουν.  Επίσης,  πολλά  άτομα  τα  οποία  είναι  μέσα

έγκλειστα  σε  φυλακές,  αναπτύσσουν  παραβατική  συμπεριφορά  και

βλέπετε  ότι  στη  Σουηδία  το  41%,  ενώ  στο  Ηνωμένο  Βασίλειο  το

53%  των  εγκλείστων,  ανέπτυξαν  παραβατική  συμπεριφορά  γιατί

είχαν μαθησιακή δυσκολία. 

Αυτή  τη  στιγμή η  αγορά χρειάζεται  ένα  φτηνό τρόπο ο  οποίος

να είναι  αντικειμενικός της διάγνωσης, και να μην είναι  ένας τρόπος

ο  οποίος  μπορεί  κάποιος  να  το  μανιπουλάρει.  Γιατί  αυτή  τη  στιγμή

ο  τρόπος  που  γίνεται  η  διάγνωση  και  κοστίζει,  χρειάζεται  ειδικούς,

χρειάζεται  επίσης  το  παιδί  να  μπορεί  να  έχει  μια  συμπεριφορά  και

να μπορεί  να κάνει  την εξέταση σωστά, γιατί  τα περισσότερα παιδιά

φοβούνται,  κάνουν  την  ανάγνωση  δυνατά,  επίσης  μπορούν  πολλά

παιδιά πραγματικά να προσποιηθούν, να μπει η διάγνωση, το οποίο

αυτό  χρησιμοποιείται  όπως  ξέρετε,  για  να  δώσει  εξέταση  με  άλλο

τρόπο,  να  πάρουν  grants στην  Αμερική  και  να  μπουν  σε  μια  άλλη

κατηγορία.  Όλα  αυτά  είναι  ένας  τρόπος  μη  αντικειμενικός.  Είναι

καθαρά υποκειμενικός γιατί  εξαρτάται από τον εξεταστή. 
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Το  RADAR λοιπόν,  προσφέρει  την  αντικειμενικότητα.  Φτάνει

σε  δείκτη  αξιοπιστίας  πάνω από 85%. Είναι  απόλυτα  αντικειμενικό.

Πραγματικά το παιδί  κάθεται  απέναντι  σε ένα μηχάνημα, θα το δείτε

γιατί  θα  σας  δείξω  αμέσως  τα  βίντεο,  σε  λίγο,  πώς  κάθεται  και

διαβάζει  ένα  κείμενο  και  χρησιμοποιούνται  οι  σακκαδικές  κινήσεις

του  οφθαλμού  προκειμένου  να  μπει  η  διάγνωση,  το  παιδί  έχει

πρόβλημα  είτε  σε  κάποιο  φθόγγο,  είτε  γενικά  πρόβλημα  και  στο

διάβασμα, και στο να μιλάει. 

Όλα  αυτά  γίνονται  με  έναν  απλό  τρόπο,  εντελώς

αντικειμενικό,  γιατί  δεν  μπορεί  κανείς  να…  δεν  μπορεί  να

προσποιηθεί το παιδί,  γιατί διαβάζει  ένα συγκεκριμένο κείμενο. 

Έτσι  ακριβώς είναι  το  RADAR, έτσι  κάθεται  το  παιδί  απέναντι

από  ένα  μηχάνημα,  έχει  πάρει  πατέντες  ο  κύριος  Ασλανίδης  για

αυτά.  Βλέπετε  εδώ πέρα πώς είναι  το  κείμενο  δεξιά  του  παιδιού  το

οποίο  έχει  μαθησιακή  δυσκολία,  και  βλέπετε  αριστερά  το  κείμενο

πώς σταματάει  το μάτι  με τις  σακκαδικές κινήσεις  του ματιού σε ένα

παιδί το οποίο είναι φυσιολογικό. 

Άρα  έχουμε  ένα  τρόπο  απόλυτα  αντικειμενικό,  ο  οποίος  δεν

μπορεί με κανέναν τρόπο κανείς να προσποιηθεί. 

Όταν  παρουσίασα  αυτά   στις  Ηνωμένες  Πολιτείες,  έρχονταν

Greek Americans καθηγητές  και  μου  έλεγαν  θα  πολεμηθεί  αυτή  η

μέθοδος  γιατί  είναι  αντικειμενική.  Εδώ  στην  Αμερική  υπάρχουν  με

διαφόρους  τρόπους,  βάζουν  τα  παιδιά  ότι  έχουν  κάποιο  είδους

μαθησιακή  δυσκολία  και  μπαίνουν  σε  μια  άλλη  κατηγορία,  εντελώς

διαφορετική.  Κερδίζουν  χρήματα  γιατί  και  στο  πανεπιστήμιο  έχουν

όφελος, και μετά όταν τελειώσει το πανεπιστήμιο. 

Βλέπετε  τους  δείκτες  αξιοπιστίας  του  μηχανήματος,  91,  96,

98,  82,  όταν  το  ΠΑΠ  Τεστ,  ανακάλυψη  Έλληνα  επιστήμονα,  έχει

68,9.  Αυτό  και  μόνο  δείχνει  πραγματικά  την  αξία  αυτού  του

μηχανήματος. 

20  επιστήμονες  από  τις  Ηνωμένες  Πολιτείες,  αριστερά  πάνω

είναι  ο κύριος Ασλανίδης,  από διάφορα πανεπιστήμια,  Κορνέλ,  MIT,
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οπουδήποτε,  βοήθησαν  προκειμένου  αυτό  το  μηχάνημα  να  γίνει

πραγματικότητα. 

Θα υπάρξουν και  άλλες  παθήσεις  που θα χρησιμοποιηθεί,  και

θέλω  αυτή  τη  στιγμή  να  σας  δείξω το  βίντεο.  Παίξτε  το  βίντεο  πώς

γίνεται  η εξέταση και στη συνέχεια είναι  δύο λεπτών ένα βίντεο που

μιλάει ο κύριος Ασλανίδης. 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ι.  ΔΑΤΣΕΡΗΣ:   Επίσης  σε  αυτό  το  σημείο  θέλω  να  πω  ότι  ενώ  ο

κύρος  Ασλανίδης,  που  είναι  από  το  Ηράκλειο,  την  πατρίδα  του

κανείς  δεν  το  αγκάλιασε,  ο  πρώτος  Δήμαρχος  ο  οποίος  το

αγκάλιασε  και  το  έβαλε  σ  το  Μαρούσι  και  έγιναν  δωρεάν  εξετάσεις

σε παιδιά,  ήταν ο κύριος Πατούλης.  Αυτό πρέπει  να το πούμε,  είναι

προς τιμήν του, το αγκάλιασε. 

Αυτή τη στιγμή πρέπει να πω ότι ο κύριος Ασλανίδης μιλάει  με

την  Google προκειμένου  να  ανεβάσουν,  το  ξέρει  εδώ  και  ο  κύριος

Βαβουρανάκης,  ο  οποίος  τυγχάνει,  είναι  εδώ,  και  είναι  Πρόεδρος

του  Ιατρικού  Συλλόγου  Ηρακλείου,  ξέρει  προσωπικά  τον  κύριο

Ασλανίδη,  μιλάει  με  την  Google προκειμένου να το ανεβάσουν σε  i-

cloud μορφή,  να  γίνεται  ένα  γρήγορο  screening control και  μετά  τα

παιδιά  που  έχουν  πρόβλημα  να  πάνε  να  κάνουν  την  εξέταση  την

αναλυτική. 

Βλέπετε  εδώ,  το  παιδί  μάλιστα  αυτό  που  βλέπετε  που  κάνει

την  εξέταση,  που  είναι  ένα  εντελώς  φυσιολογικό  παιδί,  τυγχάνει  να

είναι  ο  γιος  του  καθηγητού  του  Πανεπιστημίου  που  είναι  στη

Λωζάννη  και  καθηγητού  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών

Οφθαλμολογίας,  του  κυρίου  Κυμιωνή.  Κάποιοι  τον  ξέρουν  και  σαν

όνομα. 

Αυτός είναι  ο απλός τρόπος με τον οποίο γίνεται  αντικειμενικά

η εξέταση. 
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Μπορούμε  να  παίξουμε  το  επόμενο  βίντεο,  που  μιλάει  ο

κύριος  Ασλανίδης  και  είναι  και  οι  υπότιτλοι  στα  αγγλικά  για  όσους

δεν  ξέρουν  ελληνικά,  να  μπορούν  να  το  παρακολουθήσουν.  Παίξτε

το επόμενο βίντεο,  απλώς να βάλουμε τη φωνή που μιλάει  ο κύριος

Ασλανίδης, σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Ι.  ΔΑΤΣΕΡΗΣ:   Πραγματικά  είναι  ένα  ιδιαίτερο  άτομο  ο  Γιάννης  ο

Ασλανίδης.  Τον  ευχαριστούμε  πολύ.  Όπως  ευχαριστούμε  και  τον

Γιώργο  Πατούλη  που  στήριξε  τις  Μονάδες  Ημερήσιας  Νοσηλείας,

που  χωρίς  αυτές  ιατρικός  τουρισμός,  γιατί  δεν  φτάνουν  μόνο  οι

κλινικές,  δεν  φτάνει  ο  ιαματικός  τουρισμός,  δεν  φτάνουν  τα

ξενοδοχεία,  χρειάζονται  και  Μονάδες  Ημερήσιας  Νοσηλείας,  και  ο

Γιώργος  ο  Πατούλης  ήταν  από  αυτούς  ο  οποίος  έβαλε  πλάτη

προκειμένου να είναι πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. 

Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Ο κύριος Πρίνος δεν είναι εδώ. 

Τον   κύριο  Ιωάννη  Λύρα  παρακαλώ  πολύ  στο  βήμα,

Διευθυντής  ¨Τμήματος  Πλαστικής  Χειρουργικής  Νοσοκομείου

«Ερρίκος  Ντυνάν»,  επίτιμος  Πρόξενος  Βραζιλίας,  μέλος  του  Δ.Σ.

της  Ελληνικής  Εταιρείας  Πλαστικής  Χειρουργικής,  μέλος  του  Δ.Σ.

του Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας. 

Κύριε Λύρα.

Ι.  ΛΥΡΑΣ:   Πριν  από  πολλά  χρόνια,  το  1985,  έδωσα  τον  Όρκο  του

Ιπποκράτη  ως  νέος  γιατρός.  Το  2011,  προσκεκλημένος  του

Ιπποκρατείου  Ιδρύματος  και  του  Δήμου  Κω,  έδωσα  τον  Όρκο  του

Ιπποκράτη  ντυμένος  αρχαίος  Ιπποκράτης  εδώ  στο  Ασκληπιείο  της

Ρόδου, από επίσημο βήμα. 

Και  σήμερα ευχαριστώ τον κύριο Πατούλη και  την Οργανωτική

Επιτροπή,  τον  Πρόεδρο  της  ΚΕΔΕ,  όπως και  τον  Δήμαρχο  της  Κω,

γιατί  μου  ξανά  δίνουν  για  δεύτερη  φορά  το  επίσημο  βήμα,  αυτή  τη
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φορά μην πω τον Όρκο του Ιπποκράτη,  αλλά να  πω για τον ιατρικό

τουρισμό. 

Με  την  ιδιότητα  λοιπόν  του  μέλους  του  Διοικητικού

Συμβουλίου  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Πλαστικής  Χειρουργικής,  θα

αφουγκραστώ  μαζί  σας  δύο-τρεις  σκέψεις  από  τους  πλαστικούς

χειρουργούς συναδέλφους μου. 

Επίσης,  με  την  ιδιότητα  του  μέλους  του  Διοικητικού

Συμβουλίου  του  Συνδέσμου  Ελληνικού  Τουρισμού  υπό  την

Προεδρεία  του  κυρίου  Κουσκούκη,  ο  οποίος  είναι  εμπνευσμένος

ηγέτης  σε αυτή την  προσπάθεια,  θα μιλήσουμε για  τις  προσπάθειες

που  κάνουν  οι  πλαστικοί  χειρουργοί  στα  πλαίσια  των

δραστηριοτήτων  τους  για  να  προσφέρουν  ομορφιά  σε  έναν  άσχημο

κόσμο και  να τον κάνουν όμορφο τον κόσμο,  μέσα στα πλαίσια  των

δραστηριοτήτων αυτών που τους δίνει  το δικαίωμα της άσκησης της

ιατρικής στην Ελλάδα,  που είναι  μια χώρα προορισμός τουριστικός,

να  σκεφτούμε  τι  μπορούμε  να  προσθέσουμε  στα  πλαίσια  των

ομιλιών  των  φωτισμένων  προηγουμένων  γιατρών  που  προσφέρουν

γνώσεις  και  εμπειρία  σε  άλλους  τομείς  της  ιατρικής,  από  άλλη

ειδικότητα  ο  καθένας.  Να  προσφέρουμε  εκείνο  το  επιπλέον  που

ζήτησε  ο  κύριος  Κουσκούκης,  στο  wellness,  για  να  βοηθηθούν  και

οι  επιχειρηματίες  του  τουρισμού,  να  αποκτήσουν  περισσότερα

έσοδα,  ώστε  να  αποκτήσει  και  το  κράτος  περισσότερα  φορολογικά

έσοδα  από  τις  δραστηριότητές  μας  όλων  εμάς  που  ανήκουμε  σε

αυτές  τις  ομάδες  που  συμπεριφερόμαστε  με  βάση  τα  οράματά  μας

απέναντι  σε αυτό το κοινό όραμα. 

Τα  ιαματικά  λουτρά  λοιπόν,  βοηθούν  πολύ  στην  προσπάθεια

της  Ελλάδος,  πολύ  μεγάλες  πηγές.  Η  δεύτερη  σε  νερό  στην

Ευρώπη,  η  Ελλάδα,  μετά  τη  Σλοβενία.  Και  βεβαίως  η  αρχαία

ελληνική  παράδοση,  με  βάση  την  οποία  εμείς  αντιγράφουμε  απλά

τους  αρχαίους  Έλληνες  γλύπτες,  και  με  βάση  την  φυσική  ομορφιά

που βλέπουμε γύρω μας,  λέει  ο  δάσκαλός μου η  ομορφιά δεν ξέρω
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να  σας  πω  τι  είναι,  αλλά  όταν  τη  δω  ξέρω  πολύ  καλά  ότι  είναι

ομορφιά, ότι είναι και παρούσα. 

Προσπαθούμε  λοιπόν  να  βοηθήσουμε  στην  ψυχολογία  των

τουριστών,  αλλά…  των  ανθρώπων  που  βρίσκονται  στο  σπίτι  τους

πριν  γίνουν  τουρίστες,  οι  οποίοι  αυτοκρίνονται,  πολλές  φορές

πολύ-πολύ  αυστηρά,  και  παρατηρούν  τις  ατέλειες  στο  σώμα  τους,

κάτι  που  έρχεται  ξανά  και  ξανά  στο  μυαλό  τους  πριν  πάνε  στις

καλοκαιρινές  τους  διακοπές  οπότε  θα  φορούν  λιγότερα  ενδύματα,

άρα θα αποκαλύπτονται οι ατέλειες. Εξάλλου αυτό είναι μόδα, μόδια

είναι  να αποκαλύπτεις προτερήματα της εξωτερικής σου εμφάνισης,

και να κρύβεις ελαττώματα. 

Εμείς  οι  πλαστικοί  χειρουργοί  λοιπόν,  βοηθούμε  στην

ψυχολογία  των  ανθρώπων  που  έρχονται  να  μας  επισκεφτούν  εδώ

στην  Ελλάδα,  και  δεν  ξεχνάμε  ότι  στην  ελληνική  μυθολογία  η  Κίρκη

ήταν  αυτή  που  παραμόρφωνε  τους  ανθρώπους.  Δηλαδή  για  όσους

πιστεύουν ότι  είναι  ματαιόδοξο να αισθάνεσαι  όμορφος και να είσαι,

η  μεγαλύτερη  τιμωρία  και  καταγεγραμμένη  στην  ελληνική

μυθολογία,  ήταν  να  μεταμορφώνει  η  Κίρκη,  η  μάγισσα  Κίρκη,  τους

ανθρώπους σε άλλο από αυτό που φαντάζονταν, σε ζώα. 

Η  παγκόσμια  καλλιτεχνική  παραγωγή  έχει  αναφερθεί  πολύ

στην παραμόρφωση, στην έλλειψη μορφής, και βέβαια το Φάντασμα

της  Όπερας,  που  είναι  μια  μεγάλη,  πολύ  σπουδαία  όπερα  του

Andrew Lloyd Webber,  δείχνει  ακριβώς  τι  μπορεί  να  συμβεί  αν

κάποιος δεν είναι  τόσο όμορφος όσο νομίζει  ή  όσο πρέπει  να είναι.

Δηλαδή τι  μπορεί  να συμβεί,  να χάσει  τον έρωτα της ζωής του γιατί

αυτός δεν μπορεί να ανταποκριθεί  στην ασχήμια του. 

Τα όνειρα των ανθρώπων καθορίζουν τις πράξεις τους και την

ευαισθησία  της  ψυχής τους  και  ο  Τύπος  έχει  αναφερθεί  πάρα πολύ

στην  τελειότητα  του  προσώπου,  το  τέλειο  πρόσωπο,  the perfect

face,  δημοσίευμα  το  οποίο  αναφέρεται  ακριβώς  στις  μεγάλες  σταρ,

στα μεγάλα αστέρια  του παγκόσμιου κινηματογράφου,  που είναι  και

τα  πρωτότυπα  των  ανθρώπων,  τα  πρότυπά   τους.  Η  Σοφία  Λόρεν
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και  βέβαια  εδώ  βλέπουμε  τη  Νεφερτίτη  και  την  Αντζελίνα  Τζολί.

Είναι  τυχαίο  ότι  η  Νεφερτίτη  ήταν  η  πιο  όμορφη  γυναίκα  της

αρχαιότητας;  Δηλαδή  2.000  χρόνια  η  βασίλισσα  Νεφερτίτη  των

Αιγυπτίων;  Και  σήμερα  2.000  χρόνια  μετά,  σε  μια  δημοσκόπηση

παγκόσμια,  οι  άνθρωποι  από  την  Ασία,  από  την  Αμερική,  από  την

Αφρική,  και  από  την  Ευρώπη,  έκριναν  ότι  η  πιο  όμορφη  γυναίκα

είναι  η Αντζελίνα Τζολί,

Αυτές  οι  δύο  γυναίκες,  σε  αληθινό  άγαλμα  αριστερά  και  σε

αληθινή  φωτογραφία  δεξιά,  βλέπουμε  ότι  έχουν  παρόμοια

χαρακτηριστικά,  που  σημαίνει  ότι  εμείς  οι  πλαστικοί  χειρουργοί,  με

τα  δικά  μας  μαγικά  όπλα,  μπορούμε  να  μεταμορφώσουμε  κάτι  που

δεν  είναι  δημοφιλές,  κάποιο  πρόσωπο που  δεν  είναι  δημοφιλές,  σε

ένα  πρόσωπο  που  είναι  δημοφιλές,  που  γίνεται  πιο  συμπαθητικό.

Και η δημοφιλία είναι  ακριβώς αυτό που έχει  να κάνει  με την άποψη

του  ανθρώπου  για  τον  εαυτό  του,  αφού  πολλές  φορές  είναι

ετεροπροσδιοριζόμενος. 

Επίσης  το  γήρας.  Ένα  μεγάλο  πρόβλημα,  στο  οποίο  η

επιβάρυνση  της  ψυχής  είναι  πολύ  μεγάλη  και  οδηγεί  τους

ανθρώπους σε ερωτήματα φιλοσοφικά, όπως το γιατί  γερνάμε,  αλλά

εν  πάση  περιπτώσει  δεν  έχει  σημασία  αυτό.  Έχει  σημασία  για  το

πώς  θα  γίνουμε  ξανά  νέες.  Βλέπετε  λοιπόν  την  προσπάθεια  με  το

νέο  αυτό  σύνδρομο  της  ψυχιατρικής  να  γίνουν  ξανά  οι  γυναίκες

Barbie,  η  κουκλίτσα  που  είχαν  όταν  έπαιζαν  μικρές,  το  σύνδρομο

της  Barbie είναι  η  αιώνια  αναζήτηση  κάποιων  γυναικών  να  ξανά

γίνουν  νέες.  Και  βέβαια  μετά  τη  φθορά  από  τις  εγκυμοσύνες,  μια

μεγάλη  κατηγορία  χειρουργικών  επεμβάσεων  που  επαναφέρει  τη

μορφή στην πρότερη εικόνα πριν τη φθορά της εγκυμοσύνης. 

Πολύ γρήγορα,  τα δικά μας προϊόντα είναι..,  οι  υπηρεσίες μας

βασικά,  ένα  πιο  ξεκούραστο  βλέμμα,  μια  πιο  ξεκούραστη… μια  πιο

κοινωνικά  σωστή  εμφάνιση  του  προσώπου.  Εδώ αριστερά  το  παιδί

είναι  πολύ  κακό,  αλλά  δεξιά  γίνεται  ξαφνικά  πολύ καλό  αν  πειράξει

κάτι  ο πλαστικός χειρουργός. 
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Επίσης  η  άποψή  μας  για  το  γήρας.  Η  βελτίωση  της  εικόνας

όταν  εμείς  θεωρούμε  ότι  πρέπει  να  παρέμβουμε,  με  τη  βοήθεια  και

τη  συναίνεση  των  ασθενών  μας.  Η  κατάργηση  των  ρυτίδων,  η

κατάργηση των ρυτίδων γύρω από το στόμα. 

Όλες  αυτές  οι  κατηγορίες  προβλημάτων,  είναι  οι  υπηρεσίες

μας,  οι  υπηρεσίες  των  πλαστικών  χειρουργών.  Και  αυτές  τις

κατηγορίες  προβλημάτων  αντιμετωπίζουν  και  οι  τουρίστες  που

έρχονται  εδώ  στην  Ελλάδα.  Άμα  μια  γυναίκα  θέλει  να  αισθανθεί

καλά  πριν  πάει  στις  διακοπές  της,  μπορεί  να  χρειαστεί  να  κάνει

αυτή τη θεραπεία ή μπορεί και μετά τις διακοπές της. Εδώ σε εμάς. 

Και  βέβαια  αυτό  αφορά όλο το  σώμα.  Τα χέρια,  το  πρόσωπο,

την  κοιλιά,  τους  γλουτούς,  στους  οποίους  εφαρμόζουμε  και  τις

βραζιλιάνικες  μεθόδους,  που  έχουμε  μάθει  κατά  τη  διάρκεια  της

παραμονής  μας  στη  Βραζιλία,  με  έναν  τρόπο  καλλιτεχνικό,

εμπνευσμένο  από  την  αρχαία  Ελλάδα,  εξάλλου  οι  Βραζιλιάνοι  είναι

πολύ  φιλέλληνες,  και  με  δικές  μας  τεχνικές,  με  τις  οποίες

παράγουμε  πρότυπα  των  χαρακτηριστικών  του  ανθρωπίνου

σώματος  που  κολακεύουν  τον  άνθρωπο  και  έτσι  βελτιώνουν  την

ψυχική  του  εικόνα.  Έχουμε  μια  δική  μας  τεχνική,  με  την  οποία

μεταφέρουμε  λιπώδη ιστό  από τα  σημεία  από τα  οποία  περισσεύει,

σε  σημεία  στα  οποία  λείπει,  και  ταυτόχρονα  χρησιμοποιούμε

εμφυτεύματα  νέας  τεχνολογίας,  μια  τεχνική  που  την  ονομάζουμε

απλά  δύο  συν  δύο,   δηλαδή  ντεκολτέ,  στήθος,  γλουτούς  και  μήκος

ποδιού.  Και  αυτή  είναι  μια  τεχνική,  που  με  τη  βοήθεια  και  της

τεχνολογίας,  εδώ  μίλησαν  οι  προηγούμενοι  για  τη  μεγάλη  βοήθεια

της  τεχνολογίας,  και  αυτό  σημαίνει  ένας  κύκλος  εργασιών  στις

υπηρεσίες  που  προσφέρουμε  εμείς,  ένας  ακόμα  κύκλος  εργασιών,

με μηχανήματα τα οποία βελτιώνουν τη σφριγηλότητα του σώματος.

Όλα  αυτά  λοιπόν  που  είναι  υπηρεσίες  μας,  τα  έχουν

αναπτύξει  χώρες,  όπως  η  Βραζιλία,  από  πολύ  πριν.  Το  1960  ήδη

στη  Βραζιλία,  την  οποία  έχω γνωρίσει  καλά όντας  εκεί  πάρα πολλά

χρόνια,  και  καλωσορίζω  και  τον  Πρόεδρο  του  Ιατρικού  Συλλόγου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2  ου   ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

ΚΩΣ   23&24   ΙΟΥΝΙΟΥ   2018 –   KOS INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE

168



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

του  Σάο  Πάολο,  του  οποίου  την  εισήγηση  θα  ήθελα  πολύ  να

ακούσω,  ακριβώς  γιατί  η  Βραζιλία  θεωρείται  ο  μεγαλύτερος,  ο

πρώτος  προορισμός  τουρισμού  υγείας  στον  κόσμο.  Είχα  την  τύχη

να  ενστερνιστώ  αυτή  την  άποψη  εκεί,  διότι  έχει  να  κάνει  με  την

ψυχολογία  των  ανθρώπων,  την  ψυχολογία  της  χαράς  και  της  πολύ

μεγάλης συμμετοχής στα κοινωνικά θέματα.

Η  πλαστική  χειρουργική  στη  Βραζιλία,  εκτός  των  άλλων

ειδικοτήτων,  είχε  πραγματικά  μια  ηγετική,  πολύ  ηγετική  θέση.  Ο

δάσκαλός  μου,  ο  Πιταγκί,  έγραψε  το  βιβλίο  «Δικαίωμα  στην

Ομορφιά»  και  με  βάση  τη  δικιά  του  παράδοση  έγραψα  και  εγώ  το

δικό μου βιβλίο, το «Μυστικό της Βραζιλιάνικης Ομορφιάς».

Άλλες  χώρες  ακολούθησαν  αυτό  το  παράδειγμα,  όπως  η

Κορέα,  που  είναι  το  μεγάλο  παράδειγμα  της  έκπληξης  που

δημιουργήθηκε  από  τον  τουρισμό  πλαστικής  χειρουργικής.

Αερογέφυρες  από  πολλές  χώρες  πηγαίνουν  καθημερινά  μόνο  για

πλαστική  χειρουργική  στην  Κορέα.  Στη  Νότια  Κορέα.  Εκεί  η

διαφήμιση  της  πλαστικής  χειρουργικής  ήταν  μεγάλη,  το  κράτος

βοήθησε,  η  διαφήμιση δεν  είναι  κακό  πράγμα,  κύριε  Πρόεδρε,  είναι

καλό  πράγμα.  Διαφημίζεις,  δίνεις  τη  φήμη  ενός  καλού  πράγματος.

Και  με  βάση  αυτό  το  γεγονός  ο  ιδιωτικός  τομέας  μπόρεσε  και

ανέπτυξε  προς  το  κοινό  τα  καλά  που  έχουν  να  κάνουν  με  την

ειδικότητά  του  και  ειδικά  με  την  πλαστική  χειρουργική  που  είναι  η

δικιά  μας  ειδικότητα.  Είναι  μέσα  στους  πρώτους  προορισμούς,

νομίζω  ότι  είναι  ο  πρώτος  η  Νότια  Κορέα,  αλλά  ακολουθούν  και

άλλοι.   Η  Ινδία,  το  Μεξικό,  η  Ταϋλάνδη,  μεγάλος  προορισμός,  και

άλλες  χώρες,  ακόμα  και  πιο… που  δημιουργούν  έκπληξη,  όπως  το

Ιράν,  και  βεβαίως  και  η  Κροατία,  που  αναφέρθηκε  προηγουμένως.

Αλλά  κυριοτέρως  το  Ντουμπάι,  το  οποίο  είναι  ένα  κάστρο  στην

έρημο  και  εκεί  δημιουργήθηκε  ένα  μεγάλο  εμπορικό  κέντρο

πλαστικού  χειρουργικού  τουρισμού,  από  πλαστικούς  χειρουργούς

από  όλο  τον  κόσμο  που  μετακόμισαν  εκεί  και  δημιουργήθηκε  αυτό

που  λέμε  η  εμπειρία  της  πλαστικής  χειρουργικής,  του  τουρισμού
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πλαστικής  χειρουργικής,  ο  οποίος  αφορά  άτομα  που  δεν  θα

μπορούσαν…  δεν  ενδιαφέρονται  ουσιαστικά  να  δείξουν  την

εξωτερική τους εμφάνιση.  Και  βεβαίως η Τουρκία,  η οποία είναι  ένα

μεγάλο παράδειγμα προσέλκυσης τουρισμού αυτής της κατηγορίας.

Στα  πλαίσια  αυτά  η  πρότασή  μας  και  με  βάση  τις  εμπειρίες

των  προηγουμένων  κλινικών,  όπως  Monte Cattini ,  η  La Prairie,  και

άλλες  κλινικές  του  κόσμου,  βλέπω  ότι  γίνονται  και  στην  Ελλάδα

τέτοιες  προσπάθειες,  εμείς  προτείνουμε,  εν  τάχει,  αυτό  το

περιστατικό  το  οποίο  θέλει  να  έρθει  στην  Ελλάδα  για  διακοπές  και

θα  μπορούσε  να  ευνοηθεί  και  από  τις  υπηρεσίες  υγείας  που

αναφέρθηκαν  προηγουμένως,  με  βάση  το  δίπτυχο  ιατρικός

τουρισμός,  που  σημαίνει  ιατρική  και  τουρισμός,  ο  επιχειρηματίας

και  ο  γιατρός  να  είναι  μαζί,  και  βεβαίως  αυτό  να  δημιουργήσει  την

ασφάλεια που είχαμε πει και προηγουμένως. 

Το  δύσκολο  σε  αυτή  την  ιστορία  είναι  η  πιστοποίηση,  διότι

εμείς  οι  πλαστικοί  χειρουργοί,  έχοντας  μια  προσωποποιημένη

σχέση  με  τον  ασθενή  μας,  δεν  χρειαζόμαστε  τα  clusters για  να

αναπτύξουμε  τη  δραστηριότητά  μας,  και  βλέπετε  ότι  παγκοσμίως

έχει  μεγαλύτερη σημασία να πεις ποια σταρ πήγε σε κάποια κλινική

για  να  πάρει  αυτές  τις  υπηρεσίες,  από  ποιον  γιατρό.  Και  έτσι  η

πρόταση  του  (…)  Medical  Thermal Spa,  όπως  είπε  ο  Πρόεδρος

Κουσκούκης,  έχει  νόημα,  στα  πλαίσια  μιας  προσωποποιημένης

σχέσης  με  το  γιατρό.  Εκεί  η  ορμονική  ισορροπία  και  η  διατροφή

μπορούν  να  συμπληρώσουν,  μαζί  με  τα  καλλυντικά,  όλη  αυτή  τη

διαδικασία,  και  μαζί  με  την επίσης διασκέδαση,  να βρεθεί  η Ελλάδα

σε  μια  διαδικασία  ανάπτυξης  των  μικρών  κέντρων  ιατρικού

τουρισμού,  τα  οποία  για  να  αναπτυχθούν  χρειάζονται  μια  καλύτερη

ιατρική  νομοθεσία,  στην  οποία  να  επιτρέπεται  να  γίνουν  μικρές

πράξεις  στο  ιατρείο,  στα  πλαίσια  αυτής  της  προσπάθειας  του  anti -

ageing,  μικρές  πράξεις  στο  ιατρείο  και  μικρές  επεμβάσεις,  ώστε  να

μη  χρειάζεται  το  νοσοκομείο,  για  να  μην…  είναι  πιο  δύσχρηστη  η

διαδικασία.  Αυτές  οι  μικρές  επεμβάσεις,  σε  αυτή  τη  σταρ,  η  οποία
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έχει  όνομα,  από  ένα  γιατρό  ο  οποίος  έχει  όνομα,  είχα  ζητήσει

κάποτε  στον  Πρόεδρο  του  ΕΟΤ,  του  Εθνικού  Οργανισμού

Τουρισμού,  να  βάλει  τα  ονόματα  των  πλαστικών  χειρουργών  όλων

στη  λίστα,  αλλά  εκείνος  είπε  ότι  δεν  μπορεί  να  το  κάνει  γιατί  είναι

ιδιώτες και δεν μπορούν. Μα ποιος θα προσφέρει το ποσό;

Τελειώνοντας  λοιπόν,  αυτή  η  διαδικασία  εναρμόνισης  του

σώματος,  μπορεί  να  αποφέρει  πολλά  οφέλη  στην  ψυχή  του

τουρίστα,  της  τουρίστριας,  και  σε  εμάς,  που  βλέπετε  εδώ  πέρα

εμένα…  ένα  δικό  μου  γλυπτό,  να  παρουσιάζω  τη  δουλειά  μου,  και

στα πλαίσια  αυτά, αυτό το προϊόν, το οποίο έχει  αριθμητικό όφελος

σε  έσοδο  και  το  οποίο  στην  Ελβετία  σε  σχέση  με  την  Ευρώπη

ανεβαίνει  συνέχεια,  η Ελβετία όντας μια χώρα με τον ίδιο πληθυσμό

με  εμάς,  και  με  εμάς  με  τόσα  οφέλη  και  τόσο  μεγάλες  δυνατότητες

όπως  αναφέρθηκε  στις  ομιλίες  μέχρι  τώρα,  θα  μπορούσε  να  λύσει

το πρόβλημα όλων των Υπουργών Οικονομικών που πέρασαν,  τους

βλέπετε  όλους,  που  ψάχνουν  να  βρουν  φόρους,  αλλά  από  πού  θα

τους βρουν; Από το κράτος; Δεν νομίζω. Μόνο από τους ιδιώτες.

 Οι  ιδιώτες  λοιπόν  πρέπει  να  ενισχυθούν,  όσον  αφορά  όλα

αυτά  τα  εμπόδια,  πρέπει  να  αρθούν,  πρέπει  να  αρθούν  τα  εμπόδια

της  πιστοποίησης,  δεν  μπορεί  να  τα  πληρώσουν  οι  ιδιώτες

πλαστικοί  χειρουργοί  αυτοί,  πρέπει  να  υπάρχουν  ενισχύσεις  πάνω

σε  αυτό  τον  τομέα  και  να  βοηθηθεί  αυτό  το  εχθρικό  κλίμα  που

υπάρχει  εναντίον της ιδιωτικής ιατρικής, όπου το παραμικρό μπορεί

να γίνει  ένα τεράστιο θέμα, ενώ τα μεγάλα επιτεύγματα όχι. 

Σε  αυτά  τα  πλαίσια,  βλέπετε  εν  τάχει,  τελειώνοντας,  από

εκατό  επεμβάσεις  το  ’85,  φτάσαμε  στο  2005,  Ολυμπιακοί  Αγώνες,

Euro,  θα  το  θυμάστε,  20.000  επεμβάσεις.  Αυτό  σημαίνει  100

εκατομμύρια  ευρώ  σε  τζίρο  και  20  εκατομμύρια  ευρώ  σε  φόρους

ετησίως,  και  σήμερα  έχουμε  πέσει  κάτω  από τις  1.000  επεμβάσεις,

αυτό εννοούμε σε εθνικό επίπεδο,  που σημαίνει  ότι  τα  έσοδα έχουν

πέσει. 
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Εν  κατακλείδι  και  σαν  συμπέρασμα,  κάθε  ευρώ,  κάθε  ένα

ευρώ ενίσχυσης των δυνατοτήτων των εντοπίων ιδιωτών πλαστικών

χειρουργών,  θα  συνεισφέρει  με  δέκα  ευρώ  στη  μεγέθυνση  της

οικονομικής παραγωγικότητας του τομέα της υγείας στην Ελλάδα. 

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Να  καλέσω  την  κυρία  Κατερίνα  Δούμα-Μιχελάκη,

Ειδική  Ορθοδοντικό  Παιδιών  και  Ενηλίκων,  Πανεπιστημίου

Lousivi l le των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Κ.  ΔΟΥΜΑ-ΜΙΧΕΛΑΚΗ:   Ευχαριστώ  πολύ.  Ευχαριστώ  όσους

μείναμε  αυτή  την  ωραία  μέρα  του  Σαββάτου,  και  ευχαριστώ  πολύ

τον  αγαπημένο  μου  Πρόεδρο,  τον  κύριο  Γιώργο  Πατούλη,  με  τον

οποίο  συνδεόμαστε  βαθιά,  αλλά  πρέπει  εκτός  από  τα  προσωπικά

συναισθήματα,  να  πω  ότι  έχει  τρία  κύρια  χαρακτηριστικά.  Ότι  είναι

ένας  άνθρωπος  οραματιστής,  είναι  ένας  άνθρωπος  αρωγός  των

υπολοίπων,  και  είναι  άοκνος,  γιατί  αν  θα τον  δείτε  ξεκινάει  πρώτος

στις  δουλειές  και  φεύγει  τελευταίος.  Άρα  τον  ευχαριστώ  δυο  φορές

για  την  οργάνωση  των  πραγμάτων,  των  συνεδρίων,  και  της

προκοπής  στην Ελλάδα μας. 

Η  δικιά  μου  ομιλία  έχει  να  κάνει  με  το  χαμόγελο,  γιατί  αυτή

είναι  η  δουλειά  μου  και  με  αυτό  ασχολούμαι  αρκετά  χρόνια  τώρα.

Θεωρώ ότι  είναι  από  τα  πιο  όμορφα πράγματα  με  τα  οποία  μπορεί

να  ασχοληθεί  ένας  γιατρός,  γιατί  το  χαμόγελό  μας  είναι  ο  πρώτος

χαιρετισμός  μας   στον  κόσμο.  Με  αυτό  εκφραζόμαστε,  με  αυτό

μιλάμε,  με  αυτό  διατηρούμαστε  στη  ζωή εν  τέλει,  γιατί  μέσα από τη

λήψη  και  τη  διαδικασία  πρόσληψης  τροφής,  μπορούμε  να

μεγαλώσουμε. 

Ζητώ  συγνώμη  αν  τα  sl ides είναι  στα  αγγλικά.  Μου  ζητήθηκε

να κάνω τα sl ides στα αγγλικά και  την ομιλία στα ελληνικά,  για τους

ξένους συνέδρους που πιθανόν είναι  κοντά μας. 

Το  χαμόγελο  λοιπόν  έχει  εκφραστεί  διαχρονικά  μέσα  από

πολλές  μορφές  τέχνης,  κυρίως  από  τη  δική  μας  υπέροχη  Αρχαϊκή
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Τέχνη,  όπως  αποτυπώνεται  στα  αγάλματα  αυτά,  παρέχοντας

ιδιαίτερη συναισθηματική ευφορία. 

Και  αν  σκεφτούμε  γιατί  όλοι  εμείς  έχουμε  στο  νου  μας  τη

Μόνα  Λίζα,  η  απάντηση  είναι  κυρίως  γιατί  έχει  ένα  μοναδικό

χαμόγελο.  Αυτός  είναι  ο  λόγος  που  αυτό  το  έργο  του  Λεονάρντο

Ντα  Βίντσι  έχει  εντυπωθεί  στο  μυαλό  μας,  αλλά  και  στην  καρδιά

μας. είναι  συναισθηματικός. 

Άρα  λοιπόν,  το  χαμόγελο  είναι  το  σύμβολο  εκείνο  το  οποίο

έχει  τη  μεγαλύτερη  συναισθηματική  επίδραση  στον  ψυχικό  μας

κόσμο. Για αυτό και το καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό.

Τώρα,  να  πάω  λίγο  στα  ιατρικά,  τα  οποία  θα  τα  περάσω

σχετικά γρήγορα. 

Σύμφωνα  με  τον  Παγκόσμιο  Οργανισμό  Υγείας,  τι  ορίζουμε

σαν οδοντιατρική υγεία.  Ορίζουμε την υγεία που είναι  ελεύθερη από

πόνο,  τόσο  στο  λαιμό  όσο  και  στο  πρόσωπο,  να  μην  υπάρχουν

ενδείξεις  καρκίνου,  ξανά  στο  λαιμό  και  στο  πρόσωπο,  να  μην

υπάρχουν  μολύνσεις,  τερηδόνες,  απώλεια  δοντιών  και  οτιδήποτε

μπορεί  να  οδηγήσει  σε  έκπτωση  της  ομιλίας  μας  και  της

δυνατότητάς μας να φάμε και να επικοινωνήσουμε. 

Ένας  άλλος  όρος  που  έχει  βρεθεί  από  τον  Παγκόσμιο

Οργανισμό  Υγείας,  είναι  ένας  καινούργιος  δείκτης,  που μπορεί  από

εσάς  κάποιοι  να  τον έχετε  ακούσει,  κάποιοι  όχι.  Είναι  ο  δείκτης της

ποιότητας  ζωής.  Εκτός  δηλαδή  από  τους  (…)  και  όλα  τα  άλλα,

υπάρχει  ο  δείκτης  ποιότητας  ζωής  και  αυτός  ο  δείκτης  είναι  πάρα

πολύ σημαντικός για εμάς. 

Τι  σημαίνει.  Είναι  πώς  εμείς  αισθανόμαστε  τον  εαυτό  μας

μέσα  στο  δικό  μας  αξιακό σύστημα,  σε  σχέση  με  τους  στόχους  μας

και  τα  πρότυπά  μας.  Και  αυτός  ο  δείκτης  επιδρά  σημαντικά  τόσο

στη σωματική,  όσο και  στη ψυχική μας υγεία.  Και  έχει  πέντε  σκέλη.

Αφορά  τη  σωματική  μας  υγεία,  τη  συναισθηματική,  την  κοινωνική,

τα  υλικά  αγαθά  που  μπορεί  να  θέλουμε  και  την  ανάπτυξή  μας

διαχρονικά. 
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Ένα παρακλάδι  αυτού του δείκτη έχει  να κάνει  σε σχέση με τη

στοματική  υγεία,  και  ορίζεται  σαν  πολυδιάστατος  δείκτης  που

αφορά  το  πόσο  καλά  αισθανόμαστε  συναισθηματικά,  λειτουργικά,

σωματικά,  και  πόσο  ευχαριστημένοι  είμαστε  από  τη  φροντίδα  που

λαμβάνουμε από τους δικούς μας οδοντιάτρους. 

Ένα  μικρό  πρόχειρο  σχεδιάγραμμα  έχει  να  κάνει  με  την

αλληλεπίδραση  αυτών  των  πραγμάτων  και  βλέπουμε  ότι

οποιεσδήποτε  παθήσεις  του  στόματος  ή  αισθητικές  διαφορές

κυρίως  στην πρόσθια περιοχή του προσώπου, που δημιουργούν σε

απώλεια  αισθητικής  και  δυσκολία  στη  μάσηση  ή  στην  ομιλία,

δημιουργούν…  ρίχνουν  το  δείκτη  αυτό  κάτω,  και  ο  δείκτης  αυτός

σχετίζεται  και  με  το  εργασιακό  ή  το  σχολικό  περιβάλλον  και  το  τι

περιμένουμε  εμείς  να  λάβουμε  ως  ασθενείς  από  τους  θεράποντες

γιατρούς μας. 

Περαιτέρω έρευνες πάνω σε αυτό το δείκτη έχουν δείξει  ότι αν

είναι  κάτω  από το  μέσο  όρο,  πολλοί  ασθενείς  έχουν  κατάθλιψη  και

μια  σύγχυση,   και  όταν  αυτός  ο  δείκτης  κατεβαίνει  ακόμα

περισσότερο,  τότε  τι  έχουν;  Έχουν  μια  τάση  επιθετικότητας  και

κούρασης. 

Και  πώς  να  μην  είναι  αυτό  μια  πραγματικότητα  όταν  το

χαμόγελό  μας  είναι  το  κυρίαρχο  στοιχείο  επικοινωνίας  στον  κόσμο.

Αυτό  μέσω  του  οποίου  εκφράζουμε  τα  συναισθήματά  μας  και

προσλαμβάνουμε τα συναισθήματα από τους άλλους. 

Μια  άλλη  σημαντική  επίδραση  του  χαμόγελου  και  το  πόσο

σημαντική  είναι  η  οδοντική  υγεία  πάνω  σε  αυτό,  είναι  το  πώς

μεγαλώνει  ένα  παιδί  και  ένας  έφηβος.  Γιατί  το  στοιχείο  του

σχολικού  εκφοβισμού  έχει  σαφώς  να  κάνει  με  το  πώς  εμφανίζεται

ένα  παιδί  στο  σχολειό  του.  Δηλαδή ένα  παιδί  το  οποίο  έχει  εμφανή

αισθητικά  προβλήματα  ή  προβλήματα  δυσλειτουργίας  και  ομιλίας

που  οφείλονται  σε  κακή  οδοντιατρική  υγεία,  υφίσταται  σχολικό

εκφοβισμό,  με  αποτέλεσμα  να  έχει  πρόβλημα  στην  αυτοπεποίθησή

του και στο πώς αυτό μεγαλώνει.  

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2  ου   ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

ΚΩΣ   23&24   ΙΟΥΝΙΟΥ   2018 –   KOS INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE

174



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τώρα,  ποια  είναι  τα  θετικά  μιας  οδοντιατρικής  παρέμβασης.

Είναι  η  αύξηση  της  αυτοπεποίθησης,  εκτός  από  την  υγεία  που  το

θεωρούμε  αυτονόητο.  Είναι  αυτό  που  λέμε  ότι  έχουμε  μια  καλή

αύρα  υγείας.  Πολλοί  μας  θαυμάζουν  περισσότερο.  Αισθανόμαστε

ένα  αίσθημα  υπεροχής  και  βέβαια  μια  διαφορετική,  πιο  νεανική,

εικόνα.  Όπως  αυτό  το  υπέροχο  χαμόγελο  της  Τζούλια  Ρόμπερτς,

που  θεωρώ  ότι  όσο  και  να  μεγαλώνει,  έχοντας  αυτό  το  όμορφο

στόμα,  όλα  τα  υπόλοιπα  στοιχεία  που  μπορεί  να  υπόκεινται  στη

διαδικασία της γήρανσης, αφαιρούνται.  

Τώρα,  για  να  μη  σας  κουράζω παραπάνω  με  τη  δουλειά  μου,

γιατί  θεωρώ  ότι  είναι  σημαντικός  ο  οδοντιατρικός  τουρισμός  στην

Ελλάδα.   Το  θεωρώ  γιατί  έχουμε  πολλά  βασικά  θετικά  στοιχεία.

Πάνω από όλα,  πού βρισκόμαστε σαν επίπεδο μόρφωσης. Και  αυτό

είναι  από  το  2017,  είναι  το  Academic World Ranking των

πανεπιστημίων,  και  αν  δείτε,  το  Πανεπιστήμιο,  το  Εθνικό

Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο,  είναι  στη  θέση  76  ως  100  στην

παγκόσμια  κατάταξη  οδοντιατρικής  εκπαίδευσης.  Μαζί  με

πανεπιστήμια  όπως  είναι  το  Κάρντιφ  της  Ουαλίας,  το  Χιροσίμα,  το

Τζον Χόπκινς και άλλα διεθνή μεγάλα πανεπιστήμια. 

Αυτό  αν  το  βάλει  κανείς  και  με  τη  μετεκπαίδευση  που

λαμβάνουν πολλοί από εμάς, τριετή στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό,

καταλαβαίνετε  πόσο  σημαντικό  είναι  για  την  παροχή  υψηλού

επιπέδου υπηρεσιών υγείας. 

Το  άλλο  σκέλος  αφορά  την  ποιότητα  των  οδοντιατρείων,  που

σίγουρα,  όπως  είπε  ο  κύριος  Κουβελάς,  χρειαζόμαστε  περαιτέρω

πιστοποιήσεις απλώς για να μπούμε μέσα σε αυτά τα clusters, αλλά

πρέπει  να  πω  ότι  ένα  μεγάλο  ποσοστό  οδοντιατρείων  είναι

εξαιρετικά,  τόσο  σε  λειτουργία,  όσο  και  σε  εμφάνιση.  Γιατί

μπαίνοντας  μέσα  σε  ένα  ιατρείο  με  την  αίσθηση του  πόνου  και  του

φόβου,  είναι  πολύ σημαντικό  να  αισθανόμαστε  εξαιρετικά  σίγουροι,

ασφαλείς, καθαροί και άνετοι. 
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Και τελευταία  να σας πω γιατί  υπερτερούμε και  δεν έχουμε σε

τίποτα  να  ζηλέψουμε  από όλους  τους  άλλους  στα  θεραπευτικά  μας

μέσα.  Γιατί  τώρα  πια  έχουμε  ξεφύγει  από  την  παραδοσιακή

οδοντιατρική  πράξη  του  να  κάνω  ένα  σφράγισμα  όταν  πονάει  το

δόντι  μου,  έχουμε  πάει  στην  καινούργια  ψηφιακή  εποχή.  Βλέπετε

στο  θέμα  των  εμφυτευμάτων,  στο  θέμα  του  (…),  είναι  καινούργιες

τεχνολογίες  που  αναγνωρίζουμε  τα  προβλήματα  πριν  ακόμα  βγουν

στο   στόμα,  εμείς  ορθοδοντικοί.  Βλέπετε  τα  ορθοδοντικά  μέσα  που

έχουν φύγει  από τα κανονικά σιδεράκια και έχουν πάει  σε διαφανείς

νάρθηκες  με  καινούργιες  τεχνολογίες.  Και  βλέπετε  τα

εξατομικευμένα  πρότυπα,  υπάρχουν  τα  λεγόμενα  digital smile

designs, τα οποία μαζί  με τη γνώση, γιατί  τίποτα δεν υποκαθιστά τη

γνώση,  έτσι;  Η  τεχνολογία  βοηθάει,  δεν  την  υποκαθιστά.  Φεύγουμε

από την παραδοσιακή χειροποίητη, ας την πούμε,  οδοντιατρική,  και

μπαίνουμε  στη  ψηφιακή  εποχή,  όπου  όλα  προσχεδιάζονται,  με

αποτέλεσμα  κάτι  εξαιρετικό  για  το  ανθρώπινο  στόμα.  Γιατί  το

ανθρώπινο  στόμα  δεν  είναι  πια  το  στόμα  μονάχο.  Είναι  το  στόμα

πάνω…  το  οποίο  ανήκει  σε  ένα  πρόσωπο.  Το  πρόσωπο  είναι  ένα

σύνολο  μυών,  οστών  και  δοντιών,  που  τελικά  όλα  πρέπει  να  είναι

σε  ισορροπία  και  να  λειτουργούν  με  απόλυτη  αρμονία.  Και  βλέπετε

πώς  σχεδιάζουμε  τις  αποκαταστάσεις,  πώς  σχεδιάζουμε  τις

ορθοδοντικές  θεραπείες,  ή  και  στην  περίπτωση  πιο  σοβαρών

ορθογναθικών  προβλημάτων,  ο  συνδυασμός  της  ορθοδοντικής  με

γναθοχειρουργική  φέρνει  σημαντικά  αποτελέσματα  στην  αισθητική

του προσώπου. 

Άρα  το  χαμόγελό  μας  διαχρονικά  είναι  μια  επένδυση  πάνω

στη  ζωή,  και  για  αυτό  τι  βλέπουμε.  Ότι  η  σωστή  και  η  έγκαιρη

παρέμβαση  αυξάνει  τη  συναισθηματική  μας  ισορροπία.  Αυξάνει

σημαντικά  την  αυτοπεποίθησή  μας.  Έτσι  ώστε  όλοι  οι  όμορφοι  οι

δρόμοι  της  ζωής  να  μένουν  ανοιχτοί,  γιατί  δείτε  πού  ξεκίνησαν  και

πού τελείωσαν. 
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Νομίζω  ότι  ήμουν  στο  χρόνο  μου  για  να  βοηθήσω  να

τελειώσουν οι άλλοι. 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να είστε καλά. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Να  σας  πω  καταρχήν  ότι  θα  ακολουθήσει  ένα  και

ότι  στις  έξι  η  ώρα  θα  συγκεντρωθούμε  στα  ξενοδοχεία  μας  να

φύγουμε  για  τον  αρχαιολογικό  χώρο,  και  θα  ακολουθήσει  ένα

πρόγραμμα που θα καταλήξει  σε δείπνο. Πρώτα ο Θεός.

Να  καλέσουμε  στο  βήμα  την  κυρία  Madalena Constantin,  MD

Μαιευτικής Γυναικολογίας, στη Γερμανία.

 Madalena, πέντε λεπτά. 

M      .        CONSTANTIN      :   Καλησπέρα σε όλους.  Ευχαριστώ πάρα πολύ για

την  πρόσκληση.  Είναι  τιμή  μας  να  είμαστε  εδώ.  Έχω  μόνο  πέντε

λεπτά,  άρα θα πρέπει  να το κάνω με τον γερμανικό τρόπο, να έρθω

κατευθείαν στο θέμα. 

Είναι  πολύ δύσκολο να προσθέτεις κάτι  καινούργιο σχετικά με

τον  ιατρικό  τουρισμό  όταν  όλα  έχουν  ειπωθεί  στις  προηγούμενες

παρουσιάσεις. Τα πιο σημαντικά έχουν ειπωθεί. 

Τι  πρέπει  να  γίνει  τώρα;  Πρέπει  να  τα  δούμε στην πράξη,  και

να  υποστηρίξουμε  την  ανάπτυξη  του  ιατρικού  τουρισμού  και  σε

άλλες χώρες.

Έχουμε  εξαιρετική  δυναμική  και  μπορούμε  επίσης  να

υποστηρίξουμε  συνεργασίες  μεταξύ  δύο  συγκεκριμένων  πυλώνων

του ιατρικού τουρισμού, δηλαδή τη Γερμανία και την Ελλάδα.  

Κάποιοι  αριθμοί  σχετικά  με  την  Γερμανία  και  γιατί  αποτελεί

έναν τουριστικό προορισμό για τις (…) υπηρεσίες. 

Έχει  έναν  ηγετικό  ρόλο  για  τη  θεραπεία  και  επίσης  για  την

έρευνα  σε  ιατρικό  επίπεδο.  Επιπλέον  μιλάμε  για  συστήματα  που

είναι  εξαιρετικά ποιοτικά. 

Τώρα,  πώς  ακριβώς  είναι  το  γερμανικό  σύστημα.  Στο

γερμανικό  σύστημα έχουμε υψηλής ποιότητας φροντίδα γιατί  αφ’  ης

στιγμής  κάποιος  έρθει  στα  δικά  μας  νοσοκομεία,  τότε  το  κύριο
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στοιχείο  είναι  να  ιαθεί  το  οξύ  πρόβλημα  και  κατόπιν  υπάρχει  μια

ανησυχία τι γίνεται στην ευζωία του ασθενούς. 

Είναι  πολύ  σημαντικό  για  εμάς  αυτή  η  προοπτική,  διότι

γνωρίζουμε  ότι  τα  εξαιρετικά  αποτελέσματα  έρχονται  μέσα  από  τη

συνεργασία, μέσα από την ομαδική δουλειά με τον ασθενή. 

Το  επόμενο  στοιχείο  που  υπάρχει  στο  γερμανικό  σύστημα,

είναι  οι  εκπαιδευμένοι  γιατροί,  το  ιατρικό  προσωπικό,  πριν  πάμε

στην  πρακτική  στη  Γερμανία.  Πρέπει  λοιπόν  να  έχεις  περάσει  ένα

εκπαιδευτικό  σύστημα  και  οι  γιατροί  μπορούν  να  συνεχίσουν  την

εκπαίδευσή  τους  συνεχώς  και  επιπλέον  να  επαναβεβαιώνουν  τις

δικές τους δεξιότητες. 

Η  ιατρική  τεχνολογία.  Ξέρουμε  ότι  οι  Γερμανοί  είναι  πάρα

πολύ  καλοί  στην  καινοτομία,  αλλά  αυτό  δεν  έχει  να  κάνει  με  τα

αυτοκίνητα,  αλλά  και  με  τον  εξοπλισμό  νοσοκομείων,  γιατί  έχουμε

την καλύτερη δυνατή τεχνολογία. 

Έπειτα  οι  ασθενείς,  οι  διεθνείς  ασθενείς  που  έρχονται  σε

εμάς,  νιώθουν προστατευμένοι,  διότι  υπάρχουν αυστηροί νόμοι  που

προστατεύουν  την  ασφάλεια  του  ασθενούς.  Υπάρχουν  αυστηρά

μέτρα  υγιεινής,  τα  οποία  μπορεί  να  γνωρίζει  ο  κάθε  ασθενής,  και

επιπλέον υπάρχει διαφάνεια στα αποτελέσματα της θεραπείας. 

Τώρα  κάποια  δεδομένα  σχετικά  με  το  τι  συμβαίνει  στη

Γερμανία.  Υπάρχουν  3.108  νοσοκομεία  που  λαμβάνουν  250.000

διεθνείς  ασθενείς  κατ’  έτος.  Λαμβάνουν  ασθενείς  από  177  χώρες,

κυρίως  από  τη  Ρωσία,  τα  Ηνωμένα  Αραβικά  Εμιράτα,  τη  Σαουδική

Αραβία,  επίσης  ευρωπαϊκές  χώρες  όπως  η  Αυστρία,  η  Ολλανδία,

αλλά και από πιο μακριά, από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ. 

Οι  πιο  αιτούμενες  δεξιότητες  είναι  οι  περιπλεγμένες  μορφές

καρκίνου,  η  γυναικολογία,  οι  καρδιακές  παθήσεις,  και  οι

ορθοπεδικές παθήσεις. 

Ξέρουμε  επίσης  ότι  οι  Γερμανοί  έχουν  πολύ  καλές  υπηρεσίες

να  προσφέρουν,  αλλά πόσο εύκολο είναι  για έναν ασθενή άραγε  να

έχει  πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες;  
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Οι  ασθενείς  μπορούν  να  οργανωθούν  μεταξύ  τους,  γιατί  για

τις  μεγαλύτερες  πόλεις  της  χώρας  υπάρχει  μία  ιστοσελίδα  με

τουριστικές  ατραξιόν  και  επίσης  υπάρχει  μια  άλλη  ιστοσελίδα  όπου

οι  ασθενείς  μπορούν  να  λάβουν  πληροφορίες  για  το  πώς  μπορούν

να  έχουν  πρόσβαση  σε  ιατρικές  υπηρεσίες.  Μπορούν  να  το

πράξουν είτε  μέσω μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών που παρέχουν

διεθνή  ιατρική  κάλυψη,  μπορούν  να  έχουν  μια  ασφάλιση  ειδικά  για

ένα  ταξίδι,  ή  μπορούν  να  έχουν  πρόσβαση  σε  μια  εταιρεία  για

συγκεκριμένη βοήθεια. 

Πώς  δουλεύει  αυτό;  Στο  νοσοκομείο  που  εγώ  δουλεύω,   στο

Nordwest Νοσοκομείο  στη  Φρανκφούρτη,  εμείς  συνεργαζόμαστε  με

το  management για  διεθνείς  ασθενείς.  Έχουμε  δηλαδή  τηλεϊατρική,

όπου  εμείς  μπορούμε  να  λάβουμε  υπόψη  μας  χίλιους  διεθνείς

ασθενείς κατ’  έτος μέσω της τηλεϊατρικής μόνο. 

Επιπλέον  είμαστε  ένα  πιστοποιημένο  κέντρο  για  την

αντιμετώπιση  του  καρκίνου,  για  την  ενδομητρίωση,  για  επίσης  τις

(…) παθήσεις και για την ογκολογία.

Επιπλέον  έχουμε  μια  διεπιστημονική  ομάδα  για  τον  καρκίνο,

και  έτσι  ο  ασθενής  μπορεί  να  αναζητήσει  θεραπεία  όταν κάτι  τέτοιο

δεν είναι εφικτό στο σπίτι του ή στη χώρα του. 

Επιπλέον, είναι δικό μας ενδιαφέρον τι συμβαίνει  στον ασθενή

αφ’ ης στιγμής λάβει το εξιτήριο, διότι γνωρίζουμε ότι το κλειδί  στην

επιτυχία  δεν  τελειώνει  όταν  δώσουμε  εξιτήριο  στον  ασθενή.  Είναι

πολύ  σημαντικό  να  δούμε  την  ανάκαμψη  του  ασθενούς,  και  εμείς

έχουμε  μια  πολύ  καλή  ομάδα  συγκεκριμένων  υπηρεσιών  που

λαμβάνει  υπόψη του  τι  γίνεται  αφ’  ης  στιγμής  φύγει  ο  ασθενής  από

το  νοσοκομείο.  Μπορεί  να  υπάρξουν  γιατροί  ή  νοσοκόμοι  που

μπορούν  να  επισκεφτούν  τον  ασθενή  στο  σπίτι  για  να  βεβαιωθούν

ότι  η  ανάκαμψη  πάει  πολύ  καλά.  Αφ’  ης  στιγμής  αυτό  συμβεί,  τότε

εμείς  μπορούμε  να  στείλουμε  τον  ασθενή  σε  ένα  κέντρο

αποκατάστασης,  ανάλογα  με  το  ποια  θεραπεία  έχει  λάβει,  είτε

μιλάμε  για   μια  θεραπεία  ογκολογική  ή μία  θεραπεία  που σχετίζεται
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με  τον  μυελό  των  οστών  ή  οτιδήποτε  άλλο,  γιατί  θέλουμε  τον

ασθενή να είναι εξαιρετικά μετά. 

Σε  αυτά  τα  κέντρα  αποκατάστασης  μπορούμε  να  δούμε  ότι  η

εικόνα  είναι  σαν  πεντάστερα  ξενοδοχεία,  αλλά  εκεί  υπάρχει

κατάλληλα  εκπαιδευμένο  ιατρικό  προσωπικό.  Επιπλέον  υπάρχουν

διαφορετικές  δραστηριότητες  και  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες.  Και

αφ’  ης  στιγμής  ολοκληρωθεί  το  πρόγραμμα της  ιατρικής  φροντίδας,

ας  μη  λησμονήσουμε  ότι  επίσης  είναι  εκεί  και  για  ένα  τουριστικό

κομμάτι.  Στην  Φρανκφούρτη  λοιπόν,  μπορούν  να  επισκεφτούν  την

πόλη  ή  την  κοσμοπολίτικη  ατμόσφαιρα  της  πόλης  ή  μπορούν  να

επισκεφτούν τα γειτονικά κάστρα,  όπου μπορούμε να δούμε πολλές

ατραξιόν, για χαλάρωση του ασθενούς. 

Αν μπορούν επίσης,  αν είναι  εξαιρετικά  fi t ,  μπορούν να έχουν

μια  κρουαζιέρα  στον  ποταμό  ή  να  απολαύσουν  τον  ήλιο,  γιατί  ναι,

στη  Γερμανία  υπάρχει  ήλιος,  σε  κάποια  κομμάτια  στο  βορρά.  Η

Γερμανία  έχει  να  προσφέρει  πάρα  πολλά,  αλλά  δεν  είναι  τέλεια.

Υπάρχουν  κάποια  πράγματα  που  μπορούμε  να  αλλάξουμε.  Και  σε

σχέση  με  αυτό,  το  κόστος  ιατρικής  φροντίδας  που  προσφέρεται

μπορεί να είναι πολύ υψηλό σε σχέση με τις ιατρικές υπηρεσίες που

προσφέρονται  από  τις  ανατολικές  χώρες  της  Ευρώπης,  αλλά  σε

σχέση με τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ, τότε η τιμή είναι πολύ καλύτερη.

Για  τους  διεθνούς  ασθενείς,  θα  πρέπει  να  λάβουν  μια  βίζα.

Αυτό είναι ένα άλλο εμπόδιο που πρέπει να δουλέψει η Γερμανία. 

Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Ευχαριστούμε, Madalena.

Να  καλέσω  τον  κύριο  Χάρη  Βαβουρανάκη.  Θα  μιλούσε  στο

αυριανό  τραπέζι,  «Τουρισμός  Υγείας.  Συνέργειες  σε  διεθνές

επίπεδο», αλλά πετάει αύριο το πρωί ο άνθρωπος. 

Ο κύριος  Χάρης Βαβουρανάκης,  Πρόεδρος Ιατρικού  Συλλόγου

Ηρακλείου  Κρήτης.  Είναι  ο  προτελευταίος  ομιλητής  για  σήμερα  και

μετά  θα  ακολουθήσει  γεύμα,  όπως  σας  είπα,  και  έξι  η  ώρα  στα

ξενοδοχεία για τον αρχαιολογικό χώρο.
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Χ . ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ:   Κύριε Μάρκο, σας  ευχαριστώ πολύ.  

Κύριε  Πρόεδρε…  Μάλλον  να  ξεκινήσω  και  να  πω  ότι  η

καινούργια  νόσος  είναι  το  Σύνδρομο  Μάρκου,  μιλάς  και  κοιτάς

διαρκώς το χρονόμετρο.

Κύριε  Πρόεδρε,  σας  ευχαριστώ  για  την  πρόσκληση.  Μετά  την

Ιθάκη,  όπου  ξεκίνησε  το  ταξίδι  του  τουρισμού  υγείας,  κάναμε  μια

μικρή ενδιάμεση στάση εμείς  στην Κρήτη,  και  συνεχίζουμε  στην Κω

και ελπίζω να γίνει  θεσμός. 

Ο  τουρισμός  υγείας  πρέπει  να  είναι  μια  στρατηγική

προοπτική,  να  είναι  στρατηγική  επιλογή  πια,  για  όλους  μας.  Σε  μια

Ελλάδα  της  κρίσης,  όπου  τόσοι  χιλιάδες  γιατροί  έχουν  φύγει  στο

εξωτερικό,  δημιουργώντας  όλα τα  αυτά  τα  προβλήματα  που έχουμε

περιγράψει κατά καιρούς από τους Ιατρικούς Συλλόγους μας. 

Και  όλο  αυτό  το  γεγονός  ουσιαστικά  προκαλεί  αυτό  που  λέμε

κοινωνική  αφυδάτωση.  Δεν  μένουν  πια  οι  επιστήμονες  εδώ,

δημιουργώντας όλα αυτά τα προβλήματα. 

Στην  Ελλάδα  της  κρίσης,  ο  τουρισμός  θα  πρέπει  να  έχει

ξεχωριστή  θέση  στην  ανάπτυξη  της  Ελλάδος.  Αν  ο  τουρισμός

είναι… Σε μια (…) του τουρισμού θα μπορούσε κανείς να απαντήσει

σε  αυτές  τις  ερωτήσεις.  Αν  ο  τουρισμός  είναι  δραστηριότητα  με

πολύπλευρες  και  παράπλευρες  οικονομικές  δράσεις.  Αν  υπάρχουν

ελκυστικά  βασικά  σημεία,  είτε  ιστορικά,  είτε  πολιτιστικά,  για  να

μπορεί  να  τα  αναδείξει  και  να  τα  αξιοποιήσει  κανείς,  και  φυσικά  αν

υπάρχουν και κορεσμένες, πεπερασμένες μορφές τουρισμού. 

Η απάντηση σε όλα αυτά είναι  ναι,  και  αφού είναι  ναι,  τότε θα

πρέπει  να πούμε,  σύμφωνα με το ΣΕΤΕ, ότι  η κινητήρια δύναμη της

χώρας  μας  στην  ανάπτυξη,  είναι  ο  τουρισμός.  Βλέπει  κανείς  ότι  το

35 με  38% του  συνολικού  δυναμικού,  του  αναπτυξιακού δυναμικού,

εκπορεύεται  από  εκεί.  Βλέπει  κανείς  ότι  οι  επισκέπτες,  οι  διεθνείς

επισκέπτες,  είναι  πάρα-πάρα  πολλοί  σε  αριθμό.  Και  φυσικά  εκείνο

που  είναι  ελκυστικό  και  προκλητικό  θα  έλεγα,  είναι  οι  καινούργιες

θέσεις εργασίας. 
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Και  διαβάζοντας  καλά  τη  μελέτη  του  ΣΕΤΕ,  θα  δει  κανείς  ότι

στο  στρατηγικό  σχεδιασμό  μέχρι  το  2021,  δίνει  τις  έξι  συν  δύο  θα

έλεγα  μορφές  ανάπτυξης  του  τουρισμού,  δίνοντας  έμφαση  στον

ιατρικό  τουρισμό  και  στον  τουρισμό  υγείας,  για  το  πώς  μπορεί

κανείς να δώσει νέα ώθηση στον τουρισμό στην Ελλάδα. 

Και  λένε  οι  άνθρωποι  που  ασχολούνται  με  τον  τουρισμό

υγείας και τον τουρισμό, ότι όλα ξεκινούν από τον προορισμό. Μόνο

που  στην  Ελλάδα,  ενώ  έχουμε  ένα  πρωτογενές  προϊόν  εξαιρετικό,

και  βλέπετε  τα  Μάταλα,  αν  δεν  δείξει  κανείς  τον  τόπο του,  το  σπίτι

του, δεν πάει  πουθενά,  και τις μονάδες,  βλέπει  κανείς πάλι από την

περιοχή  μας  πινακίδες  οι  οποίες  δείχνουν  ότι  μπορείς  να  φτάσεις

κάπου παντού και τελικά δεν πας πουθενά. 

Άρα  λοιπόν  στην  Ελλάδα  του  2015  ο  τουρισμός  υγείας  ήταν

αυτή η εικόνα πάλι  από τα Μάταλα,  και  παραμένει  ίδια και  σε άλλες

περιοχές,  είμαι  σίγουρος,  της  χώρας,  που  κάνει  κάποιος  μασάζ

πλανοδιακά στην περιοχή. 

Και  όλα  αυτά  σημαίνουν  ότι  υπάρχει  έλλειψη συντονισμού  και

όπως  πολύ  σωστά  περιγράφηκε  στην  αρχή,  τρία  Υπουργεία  στον

ιατρικό τουρισμό δεν μπορούν να συνεννοηθούν για μια απόφαση η

οποία…  Οικονομικών,  Υγείας  και  Τουρισμού,  θέλει  περίπου  δύο

χρόνια για να καταλήξει  σε ένα αποτέλεσμα. 

Και  φυσικά  είναι  κακό  να  μην  έχεις  πλούτο,  είναι  ακόμα

χειρότερο να έχεις  και  να μην το ξέρεις,   όπως συμβαίνει  στη χώρα

μας. 

Ο  ιατρικός  τουρισμός  είναι  κινητήρια  δύναμη,  μπορεί  να

αναπτύξει  όλες τις υποδομές, να κερδίσουμε πόρους, και  να έχουμε

φυσικά ποιοτική αναβάθμιση στον τουρισμό. 

Όλοι  μιλάμε  για  νούμερα,  αλλά  πιστεύω  ότι  τουλάχιστον  στο

δικό  μας  το  νησί,  ενώ  έχουμε  πάρα-πάρα  πολύ  καλά  νούμερα  από

πλευράς τουρισμού, δεν έχουμε πολύ καλή ποιότητα τουρισμού. 

Ευνοϊκοί  παράγοντες,  θα μείνω στα δύο τελευταία,  ιατρικό και

νοσηλευτικό  προσωπικό  ιδιαίτερα  άξιο,  μπορεί  να  διεκπεραιώσει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2  ου   ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

ΚΩΣ   23&24   ΙΟΥΝΙΟΥ   2018 –   KOS INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE

182



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

οτιδήποτε  έχει  μπροστά  του,  αλλά  πολύ  χαμηλές,  χαμηλές  αμοιβές

γιατρών  και  νοσηλίων.  Και  το  λέω  αυτό  γιατί  αν  το  success story

του  τουρισμού  είναι  ο  προορισμός,  το  success story του  ιατρικού

τουρισμού,  του  τουρισμού  υγείας,  είναι  οι  γιατροί,  και

δευτερευόντως…  και  τα  νοσοκομεία…  και  τα  ξενοδοχεία  αν  θέλετε,

αλλά δευτερευόντως όλα τα υπόλοιπα. 

Τι  χρειάζεται;  Διαθεσιμότητα  και  ποιότητα.  Παρ’  όλο  που  οι

Αμερικανοί  σε  δικά  τους  άρθρα,  βλέπει  κανείς  ότι  η  κύρια  αιτία

ιατρικού τουρισμού και  τουρισμού υγείας είναι  το  χαμηλό κόστος σε

σχέση  με την  ποιότητα.  Και  εκεί,  εκείνη  την  επιλογή,  ίσως είναι  και

το  συγκριτικό  πλεονέκτημα  το  δικό  μας,  που  μπορεί  να  μετατρέψει

και να ανεβάσει την ποιότητα στο λόγο στο value for money. 

Έχει  ο  ιατρικός τουρισμός μειονεκτήματα;  Η Αχίλλειος  πτέρνα

του  ιατρικού  τουρισμού  είναι  η  δύσκολη  καταγραφή  και  η

αξιολόγηση,  η  επαλήθευση,  το  follow up που  λέμε  οι  γιατροί.  Είναι

η  παρακολούθηση  στην  τύχη.  Δεν  θα  μείνω  στα  άρθρα.  Υπάρχουν

άρθρα  που  μιλάνε  για  όλες  τις  ειδικότητες,  και  στη  διαθλαστική

ιατρική,  και  στη  μεταμόσχευση  των  νεφρών,  και  στην  αισθητική

ιατρική,  και  στον  τουρισμό  γονιμότητας.  Βλέπει  κανείς  ότι  υπάρχει

πολύ  μεγάλο  κενό,  ακόμα  και  σήμερα,  και  σε  τελευταία  άρθρα,  στο

follow up των ασθενών. 

Και  πρέπει  να  αλλάξουμε  τρόπο  σκέψης.  Φαίνεται  ότι  ο

Αϊνστάιν  το  είχε  πει  αυτό  για  εμάς.  Δεν  μπορούμε  να  λύσουμε  τα

προβλήματά  μας  χρησιμοποιώντας  τον  ίδιο  τρόπο  που

χρησιμοποιούσαμε όταν το  δημιουργήσαμε. 

Άρα  σε  αυτή  τη  λογική  θα  πρέπει  να  δώσουμε  βάρος  στην

ποιότητα και  δίνοντας βάρος  στην ποιότητα σημαίνει  ότι  θα πρέπει

να  αλλάξουμε,  να  απλουστεύσουμε  το  νόμο,  να  κάνουμε  ένα  νόμο.

Γιατροί  μιας  ταχύτητας,  δυνατότητα  πρόσβασης  όλων  των  γιατρών

στα  νοσοκομεία  τα  οποία  λειτουργούν  σε  24ωρη  βάση.  Αυτό  που

γίνεται  στη  χώρα,  ότι  υπάρχουν  28  ταχυτήτων   γιατροί  και
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ειδικοτήτων  και  σχέσεων  επαγγελματικών,  δημιουργεί  πολύ  μεγάλο

πρόβλημα. 

Να ανοίξουμε την πόρτα στους γιατρούς από το εξωτερικό,  να

μπορούν  να  χειρουργήσουν  στα  νοσοκομεία  μας,  όχι  γιατί  εμείς

είμαστε  ανεπαρκείς,  αλλά  γιατί  υπάρχει  χώρος  όταν  κάτι  λειτουργεί

σε  24ωρη  βάση.  Και  να  το  αξιοποιήσουμε  και  να  το  ανταλλάξουμε

θα έλεγα  εγώ,  αξιοποιώντας  τη  δικιά  τους  επαγγελματική  δράση  με

εκπαίδευση εδώ. 

Και  όταν  λέω  κάτω  περιβάλλον,  δεν  εννοώ  τον  καιρό.  Εννοώ

το  περιβάλλον  το  οικονομικό.  Να αλλάξει  η  φορολογική  διαδικασία,

γιατί  οι  περισσότεροι  γιατροί  που  δραστηριοποιούνται  στον  ιατρικό

τουρισμό,  φεύγουν  έξω  να  κάνουν  τις  ιατρικές  πράξεις  και   δεν

μένουν  στην  Ελλάδα,  κύριε  Πρόεδρε.  Το  ξέρετε  πολύ  καλά.

Τουλάχιστον από την Κρήτη οι περισσότεροι πάνε Τουρκία…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Χ. ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ:   Ακριβώς. 

Τουρισμός  υγείας.  Ο  τουρισμός  υγείας  είναι  κάτι  το  οποίο

πρέπει  να  γίνει  μόνο  σε  συνεργασία  του  ιδιωτικού  τομέα  με  το

κράτος,  δεν  υπάρχει  άλλος  δρόμος.  Και  κυρίως το  κράτος,  θέλουμε

ένα μικρό κράτος, το οποίο θα βάζει  τους κανόνες. 

Προγράμματα  πρόληψης.  Σε  όλες  αυτές  τις  παθήσεις,  και

ακόμα περισσότερες, σε χρόνιες παθήσεις. 

Αξιοποίηση υποδομών. 

Θα  μείνω  λίγο  εδώ,  στην  καταδυτική  ιατρική  και  στους

θαλάμους  υπερβαρικού  οξυγόνου.  Είναι  πολύ  μεγάλη  σημασία  να

βλέπει  τους  γείτονές  μας  εδώ  δίπλα  να  κάνουν  θαλάσσια  πάρκα,

κύριε  Πρόεδρε,  μιλάω  με  την  ιδιότητά  σας  σαν  Δήμαρχος  και  της

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  και  να  μην  έχουμε  την  ιατρική  υποστήριξη

πίσω. Εννοώντας, ξέρουμε πόσοι θάλαμοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή

στη  χώρα;  Νομίζω  πως  δεν  τους  ξέρουμε  ακριβώς.  Αν  σκεφτεί

κανείς  ότι  στην  Αίγυπτο,  υποστηρίζοντας  την  καταδυτική  ιατρική,

υπάρχουν  ανά  δυόμισι  χιλιόμετρα  ή  τρία  χιλιόμετρα  μικροί  θάλαμοι
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για  να  μπορούν να  υποστηρίζουν την  καταδυτική  ιατρική,  αν  κανείς

αντιληφθεί  ότι  οι  θάλαμοι  υπερβαρικού  οξυγόνου  μπορεί  να

βοηθήσουν  και  σε  άλλες  παθήσεις,  πόσο  σημαντικό  είναι  για  τον

τουρισμό υγείας πια. 

Και  βέβαια  πρέπει  να  αξιοποιήσουμε  τους  Έλληνες  της

διασποράς,  όπως  έχουμε  πει  πολλές  φορές,  σε  όλες  αυτές  τις

διαδικασίες,  είτε  ως πρεσβευτές,  είτε  ως πάροχοι,  είτε  ως χορηγοί,

είτε ως επενδυτές. Δεν είναι  ανάγκη να είναι γιατροί. 

Το  Παγκόσμιο  Ινστιτούτο  Ελλήνων  Γιατρών,  είναι  πολύ

σημαντικό. Είναι  ένα πολύ ισχυρό brand name. Μπορεί  να συνδέσει

όλους  τους  Έλληνες  επιστήμονες  του  εξωτερικού.  Μπορεί  να

έχουμε…  να  εξασφαλίσουμε  αυτή  την  αδυναμία,  να  λύσουμε  την

αδυναμία  και  το  πρόβλημα  του  ιατρικού  τουρισμού,  που  είναι  το

κακό follow up, το όχι αξιόπιστο fol low up αν θέλετε. 

Και  φυσικά  υπάρχει  και  επαγγελματική  συνεργασία  και

αξιοποίηση  της  τεχνογνωσίας.  Και  έτσι  γυρίζουμε  πίσω.  Μπορεί  να

φέρουμε  τους  ανθρώπους  αυτούς  πίσω,  όχι  κατ’  ανάγκη  σωματικά,

αλλά επαγγελματικά δίνοντας λύση και βοηθώντας τη χώρα. 

Τα οφέλη είναι γνωστά. Δεν θα μείνω σε αυτό. 

Χρειάζεται  λοιπόν  ένας  νέος  σχεδιασμός,  να  κάνουμε  μικρά

υπουργεία  ανά  Περιφέρεια,  ανά  Δήμους,  να  αναμορφώσουμε  τους

στόχους μας, να μπούμε σε μια άλλη πολιτική και να αξιοποιήσουμε

τα νησιά μας. 

Και  αυτό  που  περιέγραψα  στην  αρχή.  Μετά  το  θεσμό  του

ιατρικού  τουρισμού  που  έχει  καθιερώσει  ο  κύριος  Πατούλης,  εμείς

μπήκαμε  εμβόλιμοι  στην  Κρήτη,  κάνουμε  και  εμείς  Διημερίδες  σαν

Ιατρικοί  Σύλλογοι  και  θα  συνεχίσουμε  και  εμείς.  Εσείς,  κύριε

Πρόεδρε, το καλοκαίρι,  εμείς το Γενάρη στην Κρήτη. 

Άρα  λοιπόν  για  να  έχουμε  μια  αξιόπιστη  ανάπτυξη,

χρειαζόμαστε  ένα  μικρό  κράτος,  το  οποίο  θα  έχει  τη  μπαγκέτα,  θα

βάζει  τους κανόνες,  και  οι  υπόλοιποι  όλοι  θα δραστηριοποιούμαστε

στους ανάλογους τομείς. 
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Χρειάζεται  εθνική  στρατηγική,  και  ξεκινώντας  αν  θέλει  κανείς

από το think tank που είπε ο κύριος Πατούλης αρχικά, με το Κέντρο

Διεθνούς  Τουρισμού  και  όλα  αυτά,  ναι,  γίνονται  όλα  αυτά,  γίνονται

στη  χώρα  μας,  αρκεί  να  υπάρχει   φαντασία  σχεδιασμού,  τόλμη

αποφάσεων,  έλεγχος  υλοποίησης,  έλεγχος  υλοποίησης  και

αξιολόγηση υποδομών, και φυσικά πολιτική βούληση. 

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Ευχαριστούμε τον κύριο Βαβουρανάκη,  που θυμίζω

ότι  είναι  για  το  αυριανό  τραπέζι,  το  οποίο  θα  ξεκινήσει  στις  εννιά.

Καλά δεν λέω, κύριε Μαμαλάκη;  Στις εννιά δεν θα ξεκινήσει  αυτό το

τραπέζι;  Αύριο.  Δηλαδή  το  τραπέζι  για  τον  «Τουρισμό  Υγεία,

Συνέργειες  σε  διεθνές  επίπεδο»,  θα  ξεκινήσει  αύριο  στις  εννιά.  Δεν

θα γίνει  δηλαδή σήμερα λόγω της υπέρβασης του χρόνου. 

Και  γυρίζουμε  στην  προηγούμενη  θεματολογία,  στο

προηγούμενο  θεματικό  κύκλο,  για  να  κλείσουμε,  με  την  κυρία

Αλεξάνδρα  Μαστρογιαννάκη-Μαρίνη,  Ιατρό  Μικροβιολόγο

Βιοπαθολόγο, Υπεύθυνη Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας ANALYSIS.

Είστε  η  τελευταία,  οπότε  περιμένουμε  να  είστε  και  εσείς

σύντομη για να ολοκληρώσουμε. 

Α.  ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΜΑΡΙΝΗ:   Θα  σας  δείξω  πολύ  ωραίες

εικόνες, οπότε δεν θα θέλετε να φύγετε.  

Αγαπητοί  Σύνεδροι,  κυρίες  και  κύριοι,  καλησπέρα  σας.  Έχετε

τους  θερμούς  χαιρετισμούς  του  Περιφερειάρχη  Πελοποννήσου,

κυρίου  Τατούλη  Πέτρου,  του  Δημάρχου  Τριφυλίας,  κυρίου

Κατσίβελα  Παναγιώτη,  του  Δημάρχου  Χίου,  κυρίου  Βουρνού

Μανώλη,  η  Χίος είναι  η γενέτειρά μου,  της κυρίας Μίκας Ιωαννίδου,

επικεφαλής  της  ελληνικής  αντιπροσωπείας  του  Ευρωπαϊκού  Λόμπι

Γυναικών,  της  κυρίας  Σόνιας  Τουρκολιά,  Προέδρου  Μορφωτικού

Εκπολιτιστικού  Συλλόγου  Κυπαρισσίας,  και  της  κυρίας  Ελένης

Χόβρη, Προέδρου των Med Professionals. 

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  τον  Πρόεδρο  και  Δήμαρχο,  κύριο

Γεώργιο  Πατούλη,  και  την  ομάδα  του,  καθώς  επίσης  και  τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2  ου   ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

ΚΩΣ   23&24   ΙΟΥΝΙΟΥ   2018 –   KOS INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE

186



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δήμαρχο  της  Κω,  για  την  τιμητική  πρόσκληση  να  είμαι  εδώ  και  να

μιλήσω μαζί σας.

Από  το  νησί  του  Ιπποκράτη  και  του  Ασκληπιού,  την  Κω,  θα

ταξιδέψουμε στη  μυθική Πελοπόννησο,  τη νοτιότερη χερσόνησο της

Ελλάδας,  σχεδόν  νησί,  το   νησί  του  Πέλοπα,  συνδεδεμένη  με  την

ηπειρωτική χώρα με μια στενή λωρίδα γης, τον Ισθμό της Κορίνθου,

και  με  μια  εντυπωσιακή  γέφυρα,  τη  γέφυρα  Ρίου-Αντιρρίου,  που

επικοινωνεί  με τη Στερεά Ελλάδα. 

Στα  βάθη  της  Μεσογείου,  όπου  το  Ιόνιο  συναντά  το  Αιγαίο,

χτυπά  όπως  μια  μικρή  καρδιά.  Το  φυσικό  της  τοπίο  και  η  ειδική

γεωγραφική  της  θέση,  καθόρισαν  την  ιστορική  της  μοίρα.  Με  ένα

ποικιλόμορφο  τοπίο,  γεμάτο  αλλαγές  και  εκπλήξεις,  ποταμούς  και

λίμνες,  γοητεύει  σε  κάθε  εποχή  του  χρόνου,  με  το  εύκρατο

μεσογειακό  κλίμα,  με  τα  δύο  χιλιάδες  τετρακόσια  περίπου  είδη

χλωρίδας, με τα ενδημικά φυτά. 

Έχει  περίπου  τριάντα  προστατευόμενες  περιοχές

χαρακτηρισμένες  ως  εθνικά  πάρκα,  περιοχές  οικολογικής

ανάπτυξης,  περιοχές  ειδικής  προστασίας  ή  πολιτιστικού

ενδιαφέροντος. 

Μαζί  θα  φτάσουμε  στη  Μεσσηνία  και  θα  μείνουμε  στην

Κυπαρισσία,  πρωτεύουσα  της  επαρχίας  Τριφυλίας  και  έδρα  του

φιλόξενου  Δήμου Τριφυλίας,  που εκτείνεται  από τους Γαργαλιάνους

και  τα  Φιλιατρά,  μέχρι  το  Κοπανάκι,  τον  Αετό,  το  Καλό Νερό και  τα

περίχωρα. 

Τους  Γαργαλιάνους  με  την  πολύ  ωραία  πλατεία,  τη  σύγχρονη

βιβλιοθήκη και τις υπέροχες παραλίες.  

Τα  Φιλιατρά,  με  το  περίτεχνο  σιντριβάνι  στην  πλατεία  τους,

τον  Πύργο  του  Άιφελ,  την  Υδρόγειο  Σφαίρα,  τον  Πύργο  των

Παραμυθιών.

Το  Κοπανάκι,  το  οποίο  φημίζεται  για  το  πολύχρωμο,

πολυποίκιλο υπαίθριο παζάρι του κάθε Κυριακή. 

Τον Αετό, με τα δροσερά νερά των πηγών του. 
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Ελάχιστα  χιλιόμετρα  από την  Κυπαρισσία,  το  Καλό  Νερό,  ένα

μικρό παράδεισο έτοιμο να τον επισκεφτείτε,  με  την  ωραία παραλία

του και την ποικιλία των τουριστικών μονάδων που διαθέτει.  

Η  Κυπαρισσία  είναι  κτισμένη  σε  αμφιθεατρική  θέση,

απλώνεται  από τους πρόποδες του όρους Αιγάλεω, γνωστού και  ως

το  όρος  Ψυχρό,  μέχρι  τα  νερά  του  Ιονίου.  Απέχει  255  χιλιόμετρα

από την Αθήνα. Το ταξίδι με Ι.Χ. διαρκεί  περίπου 2,5 με 3 ώρες. 

Το  ξεκίνημά  της  χάνεται  στα  βάθη  της  προϊστορίας.  Κατά  τα

Ομηρικά  Χρόνια  η  Κυπαρισσία  ονομαζόταν  Κυπαρισσίεντας  και

ανήκε στο Βασίλειο της Πύλου του Βασιλιά Νέστορα.  Μάλιστα,  στον

Τρωικό  Πόλεμο  απέστειλε  έντεκα  πλοία  υπό  τη  διοίκηση  του

Νέστορα, σύμφωνα με τον Όμηρο. 

Υπήρξε  η  πρώτη  πρωτεύουσα  της  Μεσσηνίας,  με  το  Κάστρο

των Γιγάντων, με την παλιά της πόλη και τα πλακόστρωτά της. 

Τον  αρχαιολογικό  χώρο  της  Περιστεριάς.  Την  αίθουσα

πολλαπλών  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  Αλέκος  Παπαδόπουλος.  Τον

παλιό  νερόμυλο.  Το  κτήμα  του  Δημήτρη  Τσίγγανου  στην  Τερψιθέα,

Ομορφιές και Δυσκολίες. 

Η μοντέρνα ιστορία της είναι  γραμμένη με  τις  αμμουδερές  της

παραλίες,  παραλία  Άι  Λαγούδι,  παραλία  Καρτελά  Σανί.  Τα

εστιατόριά της με σήμα κατατεθέν τη μεσογειακή διατροφή. 

Επίσης,  μικρά  νησάκια  κατά  μήκος  των  ακτών  της  Τριφυλίας,

η  Πρώτη  και  ηλιοβασίλεμα  στην  Πρώτη,  στο  Μάραθο  των

Γαργαλιάνων, οι Στροφάδες κοντά στα Φιλιατρά. 

Η  παραλία  της  Ελαίας,  απείρου  κάλλους,  τεράστια  σε  μήκος,

με  το  υπεραιωνόβιο  πευκοδάσος  της,  με  τις  αμμοθίνες,  μάνα  της

θαλάσσιας  χελώνας  Καρέτα-Καρέτα,  υπό  την  εποπτεία  του

Συλλόγου Αρχέλων,  προστατευόμενη περιοχή Natura, με οικολογικό

κάμπινγκ. 

Η Νέδα, το μοναδικό στην Ελλάδα θηλυκό ποτάμι. 
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Το  Βρωμονέρι,  με  τα  ιαματικά  λουτρά  του,  η  παραλία  της

Βοϊδοκοιλιάς,  και  η  γειτονική  περιοχή  του  πευκοδάσους  και  της

λίμνης Καϊάφα, με τα ιαματικά λουτρά της. 

Η  Κυπαρισσία  διαθέτει  πολλά  ενοικιαζόμενα  δωμάτια.  Αυτά

μαζί  με  τα  όμορφα  και  άνετα  ξενοδοχεία  της,  περιμένουν  να

προσφέρουν ζεστασιά και φιλοξενία στους επισκέπτες. 

Συγκεκριμένα,  το  Apollo Resort Art Hotel,  αυτό  είναι,  της

οικογένειας  Χριστοδούλου,  το  Ιόνιο  Hotel στο  κέντρο  της  πόλης,  το

Hotel Κανελλάκης,  το  ανακαινισμένο  Κυπαρισσία  Beach Hotel,  το

ξενοδοχείο  Τσολαρίδης  Beach,  και  τα  διαμερίσματα  Τερψιχόρη,

δίπλα  στη  θάλασσα,  στο  Βαθύ  της  Κυπαρισσίας,  που  προσφέρουν

καταλύματα  με  θέα  στη  θάλασσα  και  που  ο  κύριος  Οικονόμου

δουλεύει  εδώ  στην  αλυσίδα  Κυπριώτης  και  είναι  υπεύθυνος  για

αυτήν. 

Στο  κέντρο  της  πόλης  το  Γενικό  Γραφείο  Τουρισμού

προσφέρει  εκδρομές  και  περιηγήσεις.  Οι  μικρές  αποστάσεις  από το

κέντρο  της  πόλης,  εστιατορίων,  καφέ,  ψησταριών,  αλλά  και

διαφόρων  εμπορικών  καταστημάτων,  σας  εξασφαλίζουν  διακοπές

χωρίς χρήση αυτοκινήτου. 

Το  Artina Hotel στη  Μαραθόπολη,  και  μετά  μεταξύ  Χώρας  και

Γαργαλιάνων  το  υπερσύγχρονο  ξενοδοχειακό  συγκρότημα  Costa

Navarino.  Costa Navarino,  τα  δείχνω  λίγο  γρήγορα,  αλλά  είμαι

σίγουρη ότι θα έρθετε εδώ. 

Επίσης  έχει  μεγάλη  πολιτιστική  ανάπτυξη,  με  επιστέγασμα  το

Διεθνές  Φεστιβάλ  Χορού,  που  γίνεται  κάθε  χρόνο  τέλος

καλοκαιριού.

Φωτογραφίες  από  τις  διάφορες  εκδηλώσεις.  Από  διάφορες

χώρες. 

Όσον  αφορά  τις  μονάδες  υπηρεσιών  υγείας,  το  Νοσοκομείο

της Κυπαρισσίας,  σύγχρονο και  φιλικό,  με μονάδα τεχνητού νεφρού

πιστοποιημένη  κατά  ISO.  Η  πρώτη  πανελλαδικά  πιστοποιημένη  σε

ολόκληρη την ελληνική επικράτεια,  σε δημόσιο νοσοκομείο. Διαθέτει
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μηχανήματα  τελευταίας  τεχνολογίας,  έχει  τη  δυνατότητα  να

εξυπηρετήσει  45  ασθενείς  ημερησίως,  και  δίνει  ειδικότητα

Νεφρολογίας για ένα χρόνο. 

Υπάρχουν  και  πολλές  άλλες  Μονάδες  Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας, και κρατικές και  ιδιωτικές, οι  οποίες προσφέρουν

τις υπηρεσίες τους. 

Θα  αναφερθώ  διεξοδικότερα  στο  δικό  μας  εργαστήριο

ANALYSIS στην  Κυπαρισσία,  το  οποίο  είναι  πλήρως  εξοπλισμένο

με  σύγχρονα  μηχανήματα,  πιστοποιημένο  κατά  ISO,  και  με  μια

δυνατή  ομάδα  εργασίας  αποτελούμενη  από  τρεις  ιατρούς

Μικροβιολόγους  –  Βιοπαθολόγους,  Βιολόγο,  βοηθούς

Μικροβιολόγου,  παρασκευάστριες,  νοσηλεύτριες  και  γραμματειακή

υποστήριξη. 

Το  εργαστήριο  είναι  από  τα  λίγα  ιδιωτικά  εργαστήρια  που

συμμετέχει  στο  ΕΣΕΑΠ,  Εθνικό  Σύστημα  Εξωτερικής  Αξιολόγησης

των Αποτελεσμάτων.  Επίσης συμμετέχει  στο πρόγραμμα ΑΤΛΑΣ, το

οποίο  είναι  το  σύστημα  κεντρικής  υποστήριξης  της  πρακτικής

άσκησης φοιτητών όλων των ΑΕΙ της χώρας.

Προσφερόμενες  ιατρικές  υπηρεσίες.  Το  εργαστήριο

ANALYSIS από  το  1985  παρέχει  υπηρεσίας  Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας  Υγείας,  που  αφορούν  στην  πρόγνωση,  τη  διάγνωση  και

την  παρακολούθηση  της  θεραπείας.  Οι  υπηρεσίες  είναι  συνεχώς

βελτιούμενες και αναβαθμιζόμενες. 

Τελειώνω σε τρία λεπτά. 

Καινοτομία  του  εργαστηρίου  είναι  ότι  είναι  εξοπλισμένο  με

υπερσύγχρονο  μικροσκόπιο  Ζάις,  με  συμπαρατήρηση  και

φωτογραφική κάμερα.  Οπότε ιατρός που βλέπει  πλακάκι  σε όλες τις

γενικές  αίματος  και  σε  άλλες  ασθένειες,  υπάρχει  η  δυνατότητα

φωτογράφισης  κάθε  παθολογικού  ή  άλλου  αξιοσημείωτου

ευρήματος. Η φωτογραφία εκτυπώνεται  και συνοδεύει την απάντηση

του ασθενούς. 
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Επίσης,  υπάρχει  μηχάνημα  το  οποίο  φωτογραφίζει  το

αγγειακό  δέντρο  και  έτσι  η  αιμοληψία  είναι  ανώδυνη  και  συνήθως

δεν αποτυγχάνει.  

Σας  μεταφέρω ένα  πολύ  σύντομο  του  Δημάρχου  Τριφυλίας,  ο

οποίος  είναι  Ιατρός  Παθολόγος  στο  επάγγελμα,  κύριος  Παναγιώτης

Κατσίβελας.

«Χαιρετίζω τις εργασίες του Συνεδρίου σας. 

Από την  αρχαιότητα  οι  Μεσσήνιοι  φημίζονται  για  τη  φιλοξενία

τους.  Σύμφωνα  με  τον  Όμηρο,   ο  Νέστορας  πρόσφερε  φαγητό  και

κρασί  στον  Τηλέμαχο  και  τη  Θεά  Αθηνά,  ξένους  στον  τόπο,  που

είχαν  έρθει  να  μάθουν  νέα  για  τον  χαμένο  Οδυσσέα.  Τους

περιποιήθηκε  εξαιρετικά  και  όταν  πλέον  οι  καλεσμένοι  του  είχαν

χορτάσει  με  φαγητό  και  κρασί,  τότε  και  μόνο  τότε  αναζήτησε  την

ταυτότητά τους και το λόγο της επίσκεψής τους. 

Είτε ο λόγος για εσάς είναι ένα επόμενο Ιατρικό Συνέδριο, είτε

τουριστικός,  θα  είναι  μεγάλη  μας  χαρά  να  σας  φιλοξενήσουμε  στην

όμορφη  Τριφυλία.  Έναν  τόπο  ευλογημένο,  τόπο  αρχιτεκτονικής  και

πολιτιστικής  κληρονομιάς,  ιδιαίτερης  φυσικής  ομορφιάς,  εκλεκτής

ποιότητας  αγροτικής  παραγωγής,  και  μοναδικής  γαστρονομικής

ταυτότητας,  με  εξαιρετικές  ξενοδοχειακές  μονάδες  και  χώρους

εστίασης και αναψυχής. 

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.»

Σας  περιμένουμε  λοιπόν  και  ευχαριστώ για  την  υπομονή  σας.

Εάν είναι εδώ ο Πρόεδρος, ο κύριος Πατούλης… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Α.  ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΜΑΡΙΝΗ:   Βγήκε έξω. Έχουμε δώρα από την

Τριφυλία. Θα τα δώσουμε το απόγευμα. 

Ευχαριστώ πολύ. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Θεματικός Κύκλος: 

Τουρισμός Υγείας. Συνέργειες σε διεθνές επίπεδο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ  (Ν.  ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ):   Αξιότιμες  κυρίες  και  κύριοι,

φίλες  και  φίλοι,  συνάδελφοί  μου.  Ευχαριστούμε  πάρα  πολύ  την

ΚΕΔΕ  για  την  πρόσκληση,  και  εγώ  προσωπικά,  για  την  τιμητική

αυτή πρόσκληση.

Ο  τζίρος  της  παγκόσμιας  αγοράς  τουρισμού  υγείας,  ευεξίας,

κυρίες  και  κύριοι,  εκτιμάται  ότι  ξεπερνά  τα  100  δισεκατομμύρια

δολάρια,  παρουσιάζοντας  έναν  ρυθμό  ετήσιας  αύξηση  15  με  25%,

με  περίπου  35  εκατομμύρια  διασυνοριακούς  χρήστες  υπηρεσιών

υγείας,  οι  οποίοι  ξοδεύουν  από  3.800  δολάρια  έως  6.000  δολάρια

ανά ιατρική επίσκεψη. 

Τι  έχει  ανάγκη  η  χώρα  μας  αυτή  τη  στιγμή.  Σίγουρα  έχει  ένα

δυνατό brand name. 

Καλημερίζουμε  και  τον  Πρόεδρο,  τον  κύριο  Πατούλη.

Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ελάτε αν έχετε την καλοσύνη, ανεβείτε,  για

να ξεκινήσουμε. 

Τι  έχει  λοιπόν  ανάγκη  η  χώρα μας  αυτή  τη  στιγμή;  Η  Ελλάδα

από μόνη της είναι ένα πολύ ισχυρό brand name. Όμως ταυτόχρονα

έχουμε  ανάγκη  από  ένα  δυνατό  brand name,  επαγγελματικό.

Έχουμε  ανάγκη  από  ένα  σοβαρό,  ποιοτικό  και  αξιόπιστο  προϊόν.

Όχι  απαραίτητα  φτηνό.  Έχουμε  ανάγκη  από  μια  εθνική  στρατηγική,

στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς, όλοι οι stakeholders.

Έχουμε ανάγκη από ΣΔΙΤ,  από συμπράξεις  δηλαδή,  δημόσιου

και ιδιωτικού τομέα. Να φτάσουμε στο σημείο να απενοχοποιήσουμε

τον  ιδιωτικό  τομέα,  γιατί  μπορούμε  πολλά  καλά  να  πάρουμε,  να

γίνουν  συνέργειες  σημαντικές.  Για  παράδειγμα,  και  τα  ελληνικά

νοσοκομεία  αυτή  τη  στιγμή  δεν  έχουν  προχωρήσει  συμφωνίες  με
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μεγάλα  διεθνή  νοσοκομειακά  ιδρύματα.  Μπορούν να  βελτιώσουν  το

προφίλ τους, και μαζί με αυτό το προφίλ της χώρας μας. 

Λουτροπόλεις,  ιαματικές  πηγές,  είναι  σίγουρα  συγκριτικά

πλεονεκτήματα.  Όπως  επίσης,  εξαιρετικά  καταρτισμένο  προσωπικό

και η δύναμη της ομογένειας. Μην το ξεχνάμε αυτό. 

Τι  μάθαμε  χθες.  Χθες  ήταν  μια  πολύ  σημαντική  μέρα,  όπου

κατατέθηκαν  απόψεις  ενδιαφέρουσες,  όπως  το  γεγονός  ότι  η

Ελλάδα  μπορεί  να  πρωταγωνιστήσει  σε  όλη  την  Ευρώπη,  αρκεί  να

αποφασίσουμε  για  μια  φορά  στη  ζωή  μας  να  γίνουμε  σοβαροί  και

επαγγελματίες.  

Μάθαμε  επίσης  από  τον  καθηγητή,  τον  κύριο  Κουσκούκη,  ότι

η  πίτα  είναι  τεράστια  και  ότι  πράγματι  μπορούμε να  διεκδικήσουμε.

Η Ελλάδα, οι  επιχειρήσεις,  οι  γιατροί,  μπορούν να διεκδικήσουν ένα

πολύ  μεγάλο  κομμάτι  από  την  πίτα  αυτή.  Για  παράδειγμα,  οι

ψωριασικοί ασθενείς, είναι 100 εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως. 

Άρα λοιπόν η πίτα είναι πολύ μεγάλη για όλους. 

Με  αυτές  λοιπόν  τις  λίγες  σκέψεις,  ανοίγω  το  τραπέζι  μας

αυτό,  με  θέμα:  Συνέργειες  σε  διεθνές  επίπεδο,  και  θα  καλέσω  στο

βήμα  τον  Πρόεδρο  του  Παγκόσμιου  ινστιτούτου  Ελλήνων  Γιατρών,

Πρόεδρο  της  ΚΕΔΕ,  και  του  Ιατρικού  Συλλόγου  Αθήνας,  για  λίγες

σκέψεις. Τον κύριο Γιώργο Πατούλη. 

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Να καλημερίσω και  εγώ από τη  δική  μου σειρά.  Να

πω  ότι  είμαστε  ακόμα  με  την  όμορφη  εικόνα  της  τελετής  που

διαδραματίστηκε  στον  ιερό  χώρο  του  Ιπποκράτη,  και  κύριε

Δήμαρχε,  πιστεύω  ότι  αυτός  ο  χώρος,  όπως  είπαμε  και  χθες  στην

όμορφη  εκδήλωση  και  ευχαριστούμε  για  αυτό,  μπορεί  να

δημιουργήσει  μια  ροή  γιατρών,  για  να  μπορέσουν  να  ζήσουν  και

αυτοί  τη  φιλοσοφία  που  ξεκίνησε,  τελικά  ιατρική  τέχνη,  μέσα  από

την προσπάθεια να υπηρετήσει τον άνθρωπο, την υγεία, τη ζωή. 

Σήμερα ο θεματικός κύκλος έχει  να  κάνει  με  τις  συνέργειες  σε

διεθνές  επίπεδο,  και  προφανώς  ο  τουρισμός  υγείας  χρειάζεται  να

υπάρξουν συνέργειες σε διεθνές επίπεδο. 
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Η ραγδαία εξέλιξη,  όπως είναι γνωστό, του τουρισμού υγείας,

και  τα  οικονομικά  οφέλη  από  την  ανάπτυξη  αυτού  του  θεματικού

τομέα,  είναι  ορατά  πλέον.  Πολλοί  μιλούν  για  μια  οικονομική

δυνατότητα,  εφόσον  προκύψουν  και  διαμορφωθούν  εξειδικευμένες

ζητήσεις και στην οποία εκεί  να εναρμονιστεί  η προσφορά. 

Χώρες  αποστολής,  αλλά  και  χώρες  υποδοχής  τουριστών

υγείας,  βρήκαν  ένα  κοινό  σημείο  συνεργασίας  και  συνέργειας,  που

προέκυψε από την  αναγνώριση  κυρίως της  αξίας  για  την  υιοθέτηση

ενός  κοινού  βηματισμού  με   στόχο  την  κάλυψη  συγκεκριμένων

αναγκών που  η  ίδια  η  ζωή,  αλλά και  ο   βιολογικός  χαρακτήρας  του

ανθρώπου επέβαλλαν. 

Μπροστά  σε  αυτές  τις  τάσεις  που  διαμορφώνονται  διεθνώς,

αλλά  και  τις  προϋποθέσεις  ομαλής  τουριστικής  ανάπτυξης,  χωρίς

κινδύνους  υπερσυγκεντρωτισμού  πληθυσμών,  ο  τουρισμός  υγείας

έρχεται  να  διαφοροποιηθεί  ως  προς  τις  άλλες  μορφές  τουρισμού,

είτε  γενικού  τουρισμού,  είτε  θεματικού  τουρισμού,  αποτελώντας

πλέον βασικό είδος ανάγκης.  Ένα είδος μάλιστα που θα εξυπηρετεί

παράλληλα  στόχο  βάζει,  κάθε  άνθρωπος  να  επισκεφτεί  νέους

τόπους  και  να  γνωρίσει  νέους  πολιτισμούς  και  σε  ένα  επίπεδο

αναζήτησης  λύσεων  στα  όποια  θέματα  υγείας  μπορεί  να  έχει  ή

ευεξίας που θέλει να δημιουργήσει. 

Άρα  λοιπόν,  χαρακτηρίζεται  πλέον  στο  σύγχρονο  άνθρωπο  ο

θεματικός  τουρισμός  και  η  ανάγκη  που  προκύπτει  να  εξυπηρετείται

μέσα  από  τον  τουρισμό  υγείας  και  τον  τουρισμό  ευεξίας,  ώστε  να

γνωρίσει  και  να  γεφυρώσει  άλλους  πολιτισμούς  και  προφανώς  να

βρει λύση σε θέματα υγείας που μπορεί να έχει.  

Επειδή  έχουμε  και  τους  εκλεκτούς  εδώ  καλεσμένους  από  την

Κίνα,  και  χαίρομαι  που  τους  βλέπω και  σήμερα  εδώ κοντά  μας,  θα

έλεγα η Κίνα είναι  μια πρόκληση στο να ενωθούν οι  δύο πολιτισμοί,

να  γεφυρώσει  ο  ανατολικός  πολιτισμός  με  τον  δυτικό  πολιτισμό  και

να  μπορούν  να  φιλοξενούνται  σε  φιλόξενες  περιοχές,  όπου  εκεί  να

ζουν όχι  μόνο τα ζητήματα του πολιτισμού,  αλλά και  τελικά να  είναι
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σε  ένα  σύγχρονο  και  ασφαλή  χώρο φιλοξενίας,  όπως εξάλλου  είναι

και η Ελλάδα μας. 

Η Ελλάδα, όπως κάθε χρόνο, θα μπορούσε να διεκδικήσει  ένα

σημαντικό  μερίδιο  της  μορφής  αυτή  τουρισμού.  Σε  αυτό  το  στόχο

είμαστε  πρόθυμοι  να  συμβάλλουμε  και  εμείς,  αναζητώντας

συνεργασίες,  με  την  εγγύηση  της  επιστημονικής  προφανώς

επάρκειας  του  ιατρικού  μας  προσωπικού,  το  είπαμε  και  χθες,  το

ξέρουμε,  αλλά  και  των  άριστων  υποδομών  υγείας  που  διαθέτει  η

χώρα μας. 

Έτσι  ιδρύσαμε  το   Διεθνές  Κέντρο  Τουρισμού  Υγείας,  για  να

αναδείξουμε  την  Ελλάδα,  την  Ελλάδα μας,  ως αξιόπιστου,  αλλά και

ελκυστικού  προορισμού  τουρισμού  υγείας.  Για  να  υποστηρίξουμε

μάλιστα  την  περιφερειακή  ανάπτυξη,  και  να  ενθαρρύνουμε  τις

επιχειρήσεις,  ώστε  να  παρουσιάσουμε  όλο  το  πλαίσιο  των

δυνατοτήτων που παρέχουμε ως χώρα σε αυτό τον κλάδο. 

Για  αυτό  το  λόγο  κάναμε  παρουσιάσεις,  όπως  ανεδείχθη  και

χθες,  και  από  τον  κύριο  Πάντο,  αλλά  και  από  τις  δικές  μας

εισηγήσεις,  σε  όλες  τις  ηπείρους,  Αμερική,  Αυστραλία  και  Ευρώπη,

και  συνεχίζουμε κερδίζοντας  παντού φίλους,  βάζοντας  ένα  κρίκο σε

αυτή την αλυσίδα της προσπάθειας με συμπαραστάτες. 

Η  Ελλάδα,  όπως  είναι  γνωστό,  κυρίες  και  κύριοι,  εκτός  από

ένα  εξαιρετικό  κλίμα  που  ευνοεί  την  αποκατάσταση,  αλλά  και  την

αποθεραπεία,  έχει  και  άρτιες  υλικοτεχνικές  υποδομές.  Είναι  άστοχο

κατά την άποψή μου, να μεμψιμοιρούμε συνεχώς.  Να λέμε εάν ένας

αγροτικός  ή κάποιος  γιατρός  δεν  υπάρχει  σε  ένα  σημείο  της  χώρας

μας.  Δεν  είναι  αυτός  ο  ιατρικός  τουρισμός.  Βεβαίως  και  χρειάζεται

να  έχει  η  κάθε  περιοχή  της  χώρας  μας  ένα  αξιόπιστο  ιατρικό

προσωπικό,  όμως  δεν  είναι  αυτό  το  προϊόν  το  οποίο  θέλουμε  να

εξάγουμε ή να διαδώσουμε. 

Θεωρούμε  λοιπόν  ότι  υπάρχουν  άρτιες  υλικοτεχνικές

υποδομές,  μέσα από τις  ιδιωτικές  πρωτοβουλίες,  οι  οποίες  μάλιστα

δεν  έχουν  να  ζηλέψουν  τίποτα  από  καμία  χώρα  εγνωσμένης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2  ου   ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

ΚΩΣ   23&24   ΙΟΥΝΙΟΥ   2018 –   KOS INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE

195



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

υγειονομικής  αξίας.  Θα  έλεγα  μάλιστα  ότι  σε  πολλά  ζητήματα

πρωτοπορούμε,  όπως  έχει  αναδειχτεί  εξάλλου  στα  ζητήματα  της

εξωσωματικής γονιμοποίησης, της οδοντιατρικής και αλλού. 

Έτσι  λοιπόν,  έχουμε  υλικοτεχνικές  υποδομές  με  αρκετές

διεθνείς  πιστοποιήσεις,  εξειδικευμένο  ιατρικό,  νοσηλευτικό

προσωπικό,  ποιότητα  στις  παρεχόμενες  υπηρεσίες,  άριστο

ξενοδοχειακό  δυναμικό  και  ανταγωνιστικές  τιμές,  παρά  του  ότι  στη

χώρα  μας  το  ΦΠΑ  είναι  κάτι  το  οποίο  δημιουργεί  ζητήματα

ελκυστικότητας,  όμως  είναι  τόσο  άρτιες  και  τόσο  σημαντικές  οι

υποδομές, που πάλι είναι  ανταγωνιστική η τιμή βάσει  της ποιότητας

προσφοράς  που  δίνουμε  στην  παγκόσμια  κοινότητα.  Ενώ

εξακολουθεί  να  είναι  μια  χώρα  ασφαλής,  και  αυτό  θα  πρέπει  να

γίνει  σαφές. 

Βεβαίως  μεγάλη  ανταγωνίστρια  είναι  η  Τουρκία,  η  γείτονα

Τουρκία,  διότι  έχει  τα  ίδια  κλιματολογικά  περίπου  χαρακτηριστικά,

θερμοκρασίας,  αλλά  και  παραλιών,  που  δεν  συγκρίνονται

προφανώς  με  τις  ελληνικές,  αλλά  δεν  είναι  ασφαλής,  και  το

ξέρουμε, χωρίς να θέλω να αναπτύξω κάτι περισσότερο επί αυτού. 

Επιπλέον  σε  ορισμένες  κατηγορίες  ιατρικών  υπηρεσιών  η

Ελλάδα  έχει  συγκριτικό  πλεονέκτημα,  τόσο  λόγω εξειδίκευσης,  όσο

και  λόγω  ευνοϊκής  νομοθεσίας,  όπως  συμβαίνει  και  πάλι  στην

εξωσωματική γονιμοποίηση. 

Έτσι  λοιπόν  πάρα  πολλές  περιπτώσεις,  που  εκτός  από  την

αρτιότητα  των  υποδομών  και  των  επιστημόνων,  η  νομοθετική

δυνατότητα που δίνεται στην Ελλάδα, σε κάποιες περιπτώσεις, είναι

πολύ ελκυστική και σημαντική. 

Εκτιμάται  ότι  θα μπορούσαμε  να  προσελκύσουμε κάθε χρόνο,

για  την  επόμενη  5ετία,  τουλάχιστον  100.000  ασθενείς  ταξιδιώτες,

συγκεκριμένα  δηλαδή  να  έρθουν  για  το  θέμα  του  ιατρικού

τουρισμού,  επιτυγχάνοντας  καταρχήν  έσοδα  πάνω  από  400

εκατομμύρια ευρώ.
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Τα  νούμερα  έχουν  ενδιαφέρον  ειδικά  για  μια  χώρα  όπως  η

Ελλάδα,  που  προσβλέπει  στον  τουρισμό.  Η  συμβολή  στο  ΑΕΠ,  στο

Ακαθάριστο  Εγχώριο  Προϊόν,  αναμένεται  να  ξεπεράσει  το  2021  τα

43 δις ευρώ. 

Είμαστε  λοιπόν  εδώ  για  να  βρούμε  κοινούς  τόπους,  να

ανταλλάξουμε  απόψεις,  τεχνογνωσία,  να  εργαστούμε  μαζί

συνεισφέροντας  στην  ανάπτυξη  του  συγκεκριμένου  τομέα,  προς

όφελος  τόσο των παροχών αυτών των  υπηρεσιών,  όσο  και  εκείνων

που θα αναζητηθούν. 

Στόχος  μας  είναι  να  ενθαρρύνουμε  τις  συνέργειες  και  να

ανοίξουμε  νέους  ορίζοντες  με  πολλαπλά  οφέλη,  αφού  η  ιδιομορφία

του συγκεκριμένου θεματικού τομέα διασφαλίζει  και  την ταυτόχρονη

άμβλυνση  του  φαινομένου  της  εποχικότητας,  που  αποτελεί

τροχοπέδη  στην  ομαλή  τουριστική  ανάπτυξη.  Δηλαδή  να

διευρύνουμε  την  περίοδο  μέσα  από  την  οποία  μπορούμε  να

δημιουργήσουμε οφέλη για την πατρίδα μας. 

Και  είναι  όντως  τεράστια  τα  περιθώρια  αυτών  των

συνεργειών,  αφού  ο  τουρισμός  υγείας  αφορά  την  πρόληψη,  τη

διατήρηση  της  θεραπείας,  την  ανάρρωση,  την  αποκατάσταση  της

υγείας,  την  ευεξία,  μέσα  από  σύγχρονες  ιατρικές  και  φυσικές

μεθόδους. 

Περιλαμβάνει  λοιπόν  τον  ιατρικό  τουρισμό,  τον  παραδοσιακό

ιατρικό τουρισμό ή θερμαλισμό, και τον τουρισμό ευεξίας. 

Ο  ιατρικός  τουρισμός  αναφέρεται  κυρίως  στον  ιατρικό

τουρισμό επιλογής.  Ο ασθενής  αποφασίζει  δηλαδή να  ταξιδέψει  για

να  λάβει  μια συγκεκριμένη  ιατρική  υπηρεσία.  Έχει  παρακινηθεί  από

παράγοντες  όπως  το  κόστος  της  υπηρεσίας,  η  ποιότητα,  ή  ακόμα

και  η  ευκαιρία  να  συνδυάσει  την  ιατρική  φροντίδα  με  την  αναψυχή.

Είναι αυτό το οποίο το γνωρίζουμε. 

Ο  ιαματικός  τουρισμός,  και  ανεφέρθη  ο  καθηγητής,  κύριος

Κουσκούκης,  χθες  μετ’  επιτάσεως,  στόχο  έχει  την  πρόληψη,  τη
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διατήρηση,  την  αποκατάσταση,  της  σωματικής  και  ψυχικής  υγείας,

με τη χρήση φυσικών ιαματικών πόρων. 

Είναι   σίγουρο  ότι  δεν  επικαλείται  κανείς  ότι  σταματά

οποιαδήποτε  θεραπεία  κάνοντας  ιαματική  θεραπεία,  αλλά  όπως

πολύ σωστά είπε, αποτελεί  συμπληρωματική δυνατότητα σε αρκετές

θεραπευτικές…  φυσικές  δυνατότητες  που  δίνει  ο  ιαματικός…  οι

ιαματικές πηγές.

Ο  τουρισμός  ευεξίας  συνδυάζει  τις  διακοπές  με  υπηρεσίες

πρόληψης,  διατήρησης  ή  βελτίωσης  της  υγείας,  μέσω

προγραμμάτων  ολικής  αναζωογόνησης,  χαλάρωσης  σε  σωματικό,

πνευματικό  και  συναισθηματικό  επίπεδο,  και  είναι  ίσως  θα  έλεγε

κάτι  που εύκολα (…) και οργανωμένα η χώρα μας να αποτελέσει  μία

πηγή  εσόδων  μέσα  από  πάρα  πολλές  ροές  πληθυσμού  από  την

παγκόσμια κοινότητα,  που θα θελήσουν να  έχουν την ευεξία  σε ένα

σύγχρονο, φιλόξενο, αλλά και υγιές περιβάλλον.  

Είναι  συνεπώς  απόλυτα  σαφές,  στο  πεδίο  συνεννόησης  και

της συνεργασίας,   και  το  εύρος των δυνατοτήτων των συμπράξεων,

για  να  μπορέσουμε  να  παρέχουμε  σε  αυτές  τις  δυνατότητες  που  η

χώρα μας πλουσιοπάροχα μας δίνει.  

Και  αναμένουμε  την  αντίστοιχη  ανταπόκριση  και  είμαστε

βέβαιοι  ότι  θα  έρθει.  Χάρη  στη  δική  μας  κατάρτιση,  εννοώ  την

επιστημονική,  την  ιατρική,  χάρη  στη  βούληση  που  υπάρχει  πλέον

από  όλες  τις  πλευρές,  και  σίγουρα  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  κύριε

Δήμαρχε,  και  αγαπητοί  και  αγαπητές  συνάδελφοι,  μαζί  με  την

επιστήμη,  αλλά  και  τις  επιχειρηματικές  δυνατότητες  της  χώρας,

αλλά  και  άλλες  ομογενειακές  οικονομικές  δυνάμεις,  οι  οποίες

υπάρχουν,  και  είναι  πολλές,  αρκεί  να  τους  δώσουμε  τη  δυνατότητα

να  αντιληφθούν  ότι  αυτό  που  λέμε  είναι  σοβαρό,  το  εννοούμε,  το

οργανώνουμε, το συντονίζουμε, και στοχεύουμε για το μέλλον. 

Σας ευχαριστώ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:   Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πατούλη. 
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Το  αποτύπωμα  τελικά  είναι  πολύ  μεγάλο  στην  ελληνική

οικονομία,  το  αποτύπωμα του  τουρισμού υγείας.  100.000 ασθενείς,

ασθενείς  ταξιδιώτες,  για  τα  επόμενα  πέντε  χρόνια,  με  τόνωση  της

οικονομίας  σε  400  εκατομμύρια  ευρώ.  Αρκεί  συλλογικά,

συντονισμένα, με επαγγελματισμό, να προχωρήσουμε. 

Και  τώρα  θα  δώσω  το  λόγο  στον  Πρόεδρο  του  Ιατρικού

Συλλόγου  Σάο  Πάολο  Βραζιλίας,  στον  Doctor Jose Luiz Gomez do

Amaral.

Doctor do Amaral, the floor is yours. 

Dr. JOSE LUIZ GOMEZ DO AMARAL:   Καλημέρα.  Θα ήθελα να σας

ευχαριστήσω  πάρα  πολύ  για  αυτή  την  εισαγωγή.  Θα  ήθελα  να

ευχαριστήσω  πάρα  πολύ  την  οργάνωση  αυτού  του  Συνεδρίου.

Ειδικά  τον  Δόκτορα  Γιώργο  Πατούλη,  διότι  πολύ  ευγενώς  μας

προσκάλεσε  δίνοντας  την  ευκαιρία  να  έρθουμε  στην  πανέμορφη

Ελλάδα  τώρα  επισκεπτόμενοι  την  πόλη  του  κυρίου  Γιώργου

Κυρίτση,  του  Δημάρχου  της  Κω.  Πρόκειται  για  μια  εκπληκτική

εμπειρία και είμαι ευγνώμων για όλα αυτά. 

Ιατρικός τουρισμός λοιπόν.  Ο ιατρικός τουρισμός βασίζεται  σε

περίπου  15  εκατομμύρια  διασυνοριακούς  ασθενείς,  και  μιλάμε  για

μια  δαπάνη,  μέση δαπάνη,  περίπου 5.000 δολαρίων ανά  επίσκεψη,

που αποτελεί  μία αγορά περίπου 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Αυτοί  οι  αριθμοί  σαφώς  είναι  εντυπωσιακοί.  Ο  ιατρικός

τουρισμός  και  η  σφαίρα  αυτού,  έχει  αυξηθεί  πάρα  πολύ  και  σε

κάποιες  άλλες  περιπτώσεις  εκτιμάται  ότι  η  βιομηχανία  του  ιατρικού

τουρισμού είναι πάνω από 100 δις δολάρια. 

Ωστόσο  ποια  είναι  η  σχέση  των  διεθνών  Ιατρικών  Συλλόγων

σε όλο αυτό το πλαίσιο; Για να δούμε. 

Θα  ήθελα  να  σας  μιλήσω  για  τον  ρόλο  της  παγκόσμιας

ιατρικής  κοινότητας  σε  αυτό  το  κομμάτι,  αρχίζοντας  με  μια  μικρή

εισαγωγή.  Θα  ήθελα  να  σας  εισαγάγω  στην  κύρια  δομή  και  στις

κύριες δραστηριότητες που εμείς κάνουμε.  Και  κατόπιν θα ήθελα να

μιλήσω για τα συγκεκριμένα κομμάτια αυτής της συνάντησης. 
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Το  World Medical  Association είναι  η  διεθνής  Ομοσπονδία

των  εθνικών  Ιατρικών  Συλλόγων,  που  εκπροσωπεί  εκατομμύρια

γιατρών ανά τον κόσμο.  Επιπλέον,  δρα εκ  μέρους των ασθενών και

των ιατρών ομού. Έτσι η παγκόσμια αυτή Ένωση αποσκοπεί στο να

επιτύχει  τα  υψηλότερα  πρότυπα  ιατρικής  φροντίδας,  δεοντολογίας,

εκπαίδευσης  και  φυσικά  την  προάσπιση  των  δικαιωμάτων  σχετικά

με την υγεία για όλους. 

Ιδρύθηκε την επαύριον της ανοικοδόμησης της Ευρώπης μετά

τον  Β’  Παγκόσμιο  Πόλεμο  το  1947.  Ιδρύθηκε  από  27  εθνικές

Ενώσεις ιατρών. 

Τώρα  η  Παγκόσμια  Ένωση  έχει  στους  κόλπους  της  114

εθνικούς  Ιατρικούς  Συλλόγους,  που  σημαίνει  πάνω  από  9

εκατομμύρια ιατρούς. 

Το  πεδίο  εφαρμογής  της  Παγκόσμιας  Ένωσης,

συμπεριλαμβάνει  όλες  τις  πτυχές  της  ιατρικής  πρακτικής.

Αποσκοπεί  στο  να  προσφέρει  καθοδήγηση  σχετικά  με  προβλήματα

ιατρικής  δεοντολογίας,  ιατρικών  υποθέσεων,  και  φυσικά

εκπροσωπεί  τους ιατρούς ενώπιον των διεθνών Οργανισμών,  όπως

για παράδειγμα ο ΠΟΥ, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλα.

Επίσης  υποστηρίζει  τις  εθνικές  και  περιφερειακές  Ενώσεις

ιατρών, και φυσικά το αυτοδιοίκητο όπου υπάρχει των ιατρών. 

Η  Παγκόσμια  Ένωση  έχει  μια  συγκεκριμένη   δομή  και  αυτή

αποτελείται  από  τη  Γενική  Συνέλευση,  η  οποία  συνέρχεται  ετησίως

άπαξ,  συνήθως  το  φθινόπωρο,  το  Συμβούλιο  και  Επιτροπές,  το

οποίο  λαμβάνει  χώρα  ανά  διετία,  και  φυσικά  υπάρχει  και  η

Εκτελεστική  Επιτροπή,  η  οποία  συνέρχεται  κατόπιν  αιτήματος

συνήθως άπαξ του μηνός. 

Αυτά  τα  Σώματα  είναι  στρατηγικής  σημασίας  σχετικά  με  τη

διαδικασία  οικοδόμησης  συγκεκριμένων  πολιτικών.  Εδώ  μπορείτε

να  δείτε  κάποιες  από  τις  ιστορικές  πολιτικές  που  υιοθετήθηκαν  και

φυσικά  συνεχώς  αναθεωρήθηκαν  από  τη  διεθνή  Ένωση,  όπως  για

παράδειγμα  η  Διακήρυξη  της  Γενεύης,  ο  πρώτος  Όρκος  άλλωστε
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των  ιατρών  διεθνώς  και  φυσικά  έχουμε  τον  πρώτο  διεθνή  Κώδικα

Δεοντολογίας.  Έχουμε  την  περίφημη  Διακήρυξη  του  Ελσίνκι,

σχετικά  με  τους  κανόνες  δεοντολογίας  για  την  ιατρική  έρευνα  που

θα ενέχει  ανθρώπινα  υποκείμενα,  και  φυσικά  υπάρχουν  και  πολλές

άλλες δηλώσεις, ψηφίσματα και άλλες διακηρύξεις στο μέλλον. 

Συνοψίζοντας  λοιπόν  προς  εσάς  τη  διαδικασία  αυτών  των

διαφορετικών  πολιτικών,  πρέπει  να  πω  ότι  έχουμε  ψηφίσματα,  τα

οποία  είναι  συγκεκριμένα  και  είναι  περιορισμένα…  χρόνου  ή  σε

περιοχή.  Έχουμε  δηλώσεις  που  αναφέρονται  σε  πιο  ευρέα  θέματα

και  φυσικά  έχουμε  διακηρύξεις  που  σχετίζονται  με  πολιτικές  που

άπτονται θεμελιωδών ζητημάτων. 

Πώς  γίνονται  όμως  όλα  αυτά;  Για  να  δούμε.  Συνήθως  η

διαδικασία  σχετίζεται  με  την  Επιτροπή  Δεοντολογίας,  με  την

Επιτροπή  Ιατρικών  (…)  Υποθέσεων  και  φυσικά  η  Επιτροπή  των

Οικονομικών και του Σχεδιασμού έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο.

Για  να  δούμε  σε  αυτό  το  γράφημα  την  πολιτική.  Η  πολιτική

αρχίζει  με  μια  πρόταση.  Πρόταση  από  μία  Ένωση,  που  είναι  μέλη

μας.  Δηλαδή  πρέπει  να  έρθει  μια  πρόταση   από  μία  εκ  των  114

Ενώσεων που έχουμε. 

Αυτό  το  μέλος  λοιπόν,  επιθυμεί  να  μελετήσει  μια  πολιτική,  η

οποία  πρέπει…  προϋποθέτει  μάλλον,  ένα  προσχέδιο.  Αυτό  το

προσχέδιο  αποστέλλεται  στην  Επιτροπή.  Η  Επιτροπή  συζητά  και

κάποιες φορές διανέμει  αυτή την πρόταση σε όλα τα υπόλοιπα μέλη

φυσικά,  σε  όλες  δηλαδή  τις  υπόλοιπες  εθνικές  Ενώσεις  και  ζητά

προτάσεις.  Τούτες  συλλέγονται,  αναλύονται  από  έναν  εισηγητή  ή

από μια ομάδα εργασίας,  και  κατόπιν στέλνονται  στο Συμβούλιο για

διαβούλευση. 

Σε  επίπεδο  Συμβουλίου  το  έγγραφο  μπορεί  να  απορριφθεί,

μπορεί  να  σταλεί  εκ  νέου  πίσω  στην  αντίστοιχη  Επιτροπή  για

περαιτέρω  εργασία,  μπορεί  να  τροποποιηθεί  ή  μπορεί  να  γίνει

αποδεκτό  ως  έχει  και  κατόπιν  να  αποσταλεί  στη  Γενική  Συνέλευση

για τελική έγκριση ή για απόρριψη. 
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Άπαξ  του  έτους  η  Γενική  Συνέλευση  συνέρχεται  και  θεωρεί…

και  μάλλον  θέτει  υπόψη της  όλες  τις  προτάσεις,  υιοθετώντας  αυτές

τις  προτάσεις  ή  απορρίπτοντας  τις  προτάσεις.  Οι  πολιτικές  μπορεί

να  παρουσιάζονται  στη  Γενική  Συνέλευση  από  τα  βοηθητικά  μέλη.

Πρόκειται  για ένα παράλληλο Σώμα της διεθνούς Ένωσης. 

Ιατρικός τουρισμός τώρα.  Ήταν μια πολύ ωραία σύμπτωση να

έχουμε  αυτή  τη  συνάντηση  ακριβώς  τώρα,  σε  αυτή  τη  χρονική

συγκυρία,  διότι  πριν  από  δύο  μήνες  η  Παγκόσμια  Ένωση  συνήρθε

και  συζήτησε  ακριβώς  αυτό  το  θέμα,  του  ιατρικού  τουρισμού.

Δηλαδή  κάποιες  προτάσεις  για  να  υπάρχουν  δηλώσεις  επί  του

ιατρικού τουρισμού. 

Άρα  εσείς  ίσως  είστε  οι  πρώτοι  από  όλα  τα  μέλη  της

Παγκόσμιας  Ένωσης  που  μπορούν  να  σκεφτούν  τα  αποτελέσματα

αυτής  της  συνάντησης  και  που  μπορείτε  να  αφουγκραστείτε

ακριβώς αυτό το ζήτημα. 

Τα  συμπεράσματα  αυτής  της  συνάντησης  δεν  έχουν  ακόμα

δημοσιευτεί,  κάτι  που  θα  γίνει  σε  δύο  μήνες  ελπίζω,  λέει  ο

ομιλητής,  αν  φυσικά  εγκριθούν.   Και  κατόπιν  θα  τύχουν  συζήτησης

από τον Πανελλήνιο Σύλλογο, γιατί  φυσικά ο Πανελλήνιος Σύλλογος

αποτελεί  ένα από τα μέλη μας. 

Αυτή  η  πρόταση  λοιπόν  παρουσιάστηκε  πριν  από δύο  χρόνια

από τους φίλους μας στο Ισραήλ και διανεμήθηκε στα 114 μέλη που

διαθέτουμε.  Δηλαδή  σε  μέλη  από τα  κράτη  του  κόσμου που έχουμε

εμείς στη δική μας φαρέτρα. Κατόπιν αυτές οι προτάσεις θα (…) τον

επόμενο Οκτώβρη. 

Αυτό  που  θα  σας  δείξω  λοιπόν,  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως

οριστικό.  Μπορεί  να  τροποποιηθεί,  μπορεί  να  απορριφθεί,  αλλά

μπορείτε να το έχετε για δική σας χρήση. 

Θα ήθελα λοιπόν να δώσω έμφαση σε κάποια από τα στοιχεία

αυτής  της  πρότασης,  διότι  πρόκειται  για  μια  μακροσκελή  πρόταση,

αλλά  θα  ήθελα  να  μη  μακρηγορήσω,  οπότε  θα  ήθελα  να  (…)  τη

σκέψη σας. 
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Στο  προοίμιο  αυτή  η  πρόταση  υπογραμμίζει  τη  σχετικότητα

του  υποκειμένου  και  ορίζει  τι  ακριβώς  είναι  ο  ιατρικός  τουρισμός.

Επιπλέον,  αποκλείει  κάποιες  καταστάσεις  που  θα  μπορούσαν  να

εκληφθούν κατά λάθος ως ιατρικός τουρισμός.  Δίνεται  έμφαση στην

ανάγκη  ενός  συγκεκριμένου  Κανονισμού  επί  αυτής  της

δραστηριότητας,  που  θα  οδηγεί  σε  αρνητικές  ενδεχομένως

επιπτώσεις. 

Επίσης,  υπογραμμίζει  την  ευαλωτότητα  των  ιατρικών

υπηρεσιών  και  φυσικά  διασφαλίζει  τη  συνέχεια  της  παροχής

φροντίδας,  τη  σπουδαιότητα  των  κανονισμών  των  θεσμικών,  όπου

αυτοί  ασθενείς  υποβοηθούνται,  είτε  στο  δημόσιο,  είτε  στον ιδιωτικό

τομέα. 

Ο  τουρισμός  υγείας  δεν  θα  πρέπει  να  περιορίζει  τη

διαθεσιμότητα  της  φροντίδας  στους  ασθενείς  στις  (…)  τις  χώρες,

αλλά  ταυτόχρονα  δεν  θα  πρέπει  να  περιορίζει  τους  πόρους  που

είναι  διαθέσιμοι για τον τοπικό πληθυσμό στις χώρες υποδοχής.

Ένα  άλλο  σημαντικό  σημείο  σε  αυτή  την  πρόταση  είναι  η

έγκριση  ή  η  πιστοποίηση  όλων  των  θεσμών  που  εμπλέκονται  σε

αυτό το πρόγραμμα. 

Συστάσεις  για  αυτή  την  πρόταση.  Οι  γιατροί  θα  πρέπει  να

δίνουν  στους  ασθενείς  ένα   συγκεκριμένο  πλάνο  θεραπείας  και  να

εκτιμώνται  οι  διαδικασίες  και  το  κόστος  που  θα  ακολουθηθούν.  Θα

πρέπει  να  γνωρίζουν  τους  κινδύνους  και  φυσικά  θα  πρέπει  να

γνωρίζουν  ότι  μπορεί  να  υπάρξουν  συνδυαζόμενες  θεραπείες  και

αυτό  μπορεί  να  ενέχει  συμπληρωματικότητα,  δηλαδή  να

συνδυάζεται  αυτή η θεραπεία με διακοπές ή με πολυήμερη απουσία

από την πατρίδα τους. 

Η  εμπιστευτικότητα  είναι  ένα  σημαντικό  στοιχείο  επίσης.  Η

εμπιστευτικότητα  μπορεί  να  ποικίλει  από  τη  μία  χώρα  στην  άλλη,

και  φυσικά  μπορεί  να  υπάρχουν  διαφορές  μεταξύ  της  χώρας

προέλευσης και της χώρας υποδοχής.
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Πριν  το  ταξίδι  ο  ασθενής  θα  πρέπει  να  ενημερώνεται  για  τον

κίνδυνο  αλλαγών  στις  ιατρικές  συνθήκες.  Θα  πρέπει  να  δίνει  τη

συγκατάθεσή  του  για  την  εναλλαγή  θεραπειών  αν  αυτό  απαιτηθεί,

θα  πρέπει  να  συμφωνεί  στις  αλλαγές  κόστους,  και  να  είναι  έτοιμος

να  παρατείνει  την  παραμονή  στη  χώρα  υποδοχής,  στη  χώρα  όπου

θα ληφθεί η θεραπεία δηλαδή. 

Όλοι  οι  ασθενείς  που  γίνονται  δεκτοί  για  θεραπεία,  είτε  είναι

ντόπιοι,  είτε  είναι  ξένοι,  θα  πρέπει  να  θεραπεύονται  χωρίς  καμία

διακριτική  μεταχείριση.  Θα  πρέπει  να  υπάρχουν  οι  νομικές

δικλείδες, αλλά και ηθικοί κανόνες. 

Οι  ιατροί  θα πρέπει  να  δρουν με  ανεξαρτησία,  σε  συνεργασία

με τους δικούς τους ασθενείς. 

Οι  τελευταίοι  θα  πρέπει  να  έχουν  την  ευκαιρία  να  έχουν  μια

περίληψη της θεραπείας σε μια γλώσσα που κατανοούν πλήρως. 

Αυτά  τα  στοιχεία  σχετίζονται  με  τη  διαδικασία

παρακολούθησης  που  δείχνουν  τη  συνέχεια  της  θεραπείας,  όταν  ο

ασθενής  επιστρέφει  στο  σπίτι  του.  Πέρα  από  μια  αναλυτική

ενδελεχή  αναφορά  για  τη  θεραπεία,  θα  πρέπει  τα  αποτελέσματα

των  εξετάσεων  να  δίδονται  στους  ασθενείς.  Όπου  είναι  εφικτό,  θα

πρέπει να υπάρχει η σκέψη να δημιουργηθεί μια επικοινωνία μεταξύ

των ιατρών της πατρίδας του ασθενούς, και των ιατρών που ελήφθη

η θεραπεία. 

Διαφήμιση.  Η  διαφήμιση  θα  πρέπει  να  συνάδει  με  τις

αποδεκτές αρχές της ιατρικής δεοντολογίας και  να συμπεριλαμβάνει

λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Επίσης,  οι  διαφορετικές  δηλώσεις  σχετίζονται  και  με  την

αντιμετώπιση  της  σύγκρουσης  συμφερόντων,  και  ο  ιατρός  δεν  θα

πρέπει  να  υπάρχει…  να  δέχεται  καμία  άλλη  απολαβή  πέραν  της

αμοιβής για τη θεραπεία που δόθηκε. 

Μεταξύ  των  συστάσεων  υπάρχει  φυσικά  η  διαφάνεια.  Η

διαφάνεια στην πληρωμή και  φυσικά στην αμοιβή του ιατρού. Τούτα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2  ου   ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

ΚΩΣ   23&24   ΙΟΥΝΙΟΥ   2018 –   KOS INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE

204



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

είναι  ζωτικής  σημασίας  και  φυσικά  αν  υπάρχει  κάποια  αλλαγή  θα

πρέπει ο ασθενής να ενημερώνεται  εγκαίρως. 

Θα  έπρεπε  να  σας  υπενθυμίσω  ποια  είναι  η  συγκεκριμένη

πρόταση σε επίπεδο διεθνούς Ένωσης. Αυτή η πρόταση λοιπόν,  θα

τεθεί  ενώπιον  της  Γενικής  Συνελεύσεως  τον  επόμενο  Οκτώβρη  για

υιοθέτηση,  και  φυσικά  ο  Ιατρικός  Σύλλογος  που  συνενώνει  όλους

τους Έλληνες γιατρούς, θα είναι εκεί παρών. 

Θα  ήθελα σε  αυτό  το  σημείο  να  σας  ευχαριστήσω πάρα πολύ

για την προσοχή σας και τη φιλοξενία. 

Ευχαριστώ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ       (      Α      .        ΣΤΑΘΑΚΟΥ      ):   Thank  you  very  much,  Mr.

Gomez.

Κυρίες  και  κύριοι,  καλημέρα σας.  Θα συνεχίσουμε μαζί  γιατί  η

συνάδελφος,  η  Νατάσα  η  Σπαγαδώρου,  έπρεπε  να  προλάβει  την

πτήση της για Αθήνα. 

Έχω λοιπόν την ιδιαίτερη χαρά και  τιμή τώρα να καλωσορίσω

έναν  Έλληνα  επιστήμονα  που  διαπρέπει  στο  εξωτερικό  και  μας

κάνει  περήφανους,  γιατί  οι  Έλληνες  γιατροί  είναι  οι  μεγαλύτεροι

πρεσβευτές της Ελλάδας. 

Θα  ήθελα  λοιπόν  να  καλέσω  στο  βήμα  τον  κύριο  Βασίλη

Ζαννή,  Καθηγητή  ιατρικής  και  Βιοχημείας  στην  Ιατρική  Σχολή  του

Πανεπιστημίου της Βοστώνης και  Ομότιμο Καθηγητή Βιοχημείας της

Ιατρικής  Σχολής  του  Πανεπιστημίου  της  Κρήτης,  που  έχει  όχι  μόνο

ένα  λαμπρό  επιστημονικό  έργο,  αλλά  και  δεν  ξεχνά  να  βοηθά  όσο

μπορεί την πατρίδα του. 

Β.  ΖΑΝΝΗΣ:   Θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τον  Δήμαρχο  κύριο

Πατούλη,  τον  Δήμαρχο  κύριο  Κυρίτση,  την  Αφροδίτη

Παναγιωτοπούλου,  και  την  Βιολέτα  Τσιμίκου,  που  με  κάλεσαν  σε

αυτό το πολύ σημαντικό Συνέδριο. 

Ο  τίτλος  της  ομιλίας  μου…  Καταρχήν  οι  διαφάνειες  είναι  στα

εγγλέζικα,  για  τους  επισκέπτες  μας,  και  η  ομιλία  μου  θα  είναι  στα

ελληνικά.  Ο  τίτλος  της  ομιλίας  είναι:  Η  συμμετοχή  των  Ελλήνων
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επιστημόνων σε ανταλλαγές φοιτητών στην ανωτάτη εκπαίδευση και

στην έρευνα στην Ελλάδα. 

Και  η  ομιλία  μου  έχει  δύο  θεματικές  ενότητες,  με  σκοπό  να

δείξουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης αυτών που περιγράφονται

στον  τίτλο.  Η  πρώτη  θεματική  ενότητα  είναι  το  πρόγραμμα

ανταλλαγών  μεταξύ  φοιτητών  Ιατρικής  του  Πανεπιστημίου

Βοστώνης  και  Κρήτης,  και  το…  ένα  πρόγραμμα  εκπαιδευτικό  που

ονομάζεται  MD PhD Πρόγραμμα  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης.  Και  τα

δύο  αυτά  συνδέονται  και  έχουν  πολλαπλές  ανταλλαγές  τόσο

φοιτητών,  όσο  και  καθηγητών.  Και  το  γενικότερο  θέμα,  το  οποίο

είναι  απόρροια  του  πρώτου,  είναι  η  συμμετοχή  των  Ελλήνων

επιστημόνων του εξωτερικού σε όλες  αυτές  τις  δραστηριότητες  που

περιγράφονται στον τίτλο. 

Το πρόγραμμα ανταλλαγών των Πανεπιστημίων,  πρωτεργάτης

αυτού  του  προγράμματος,  ήταν  ο  Πρύτανης  του  Πανεπιστημίου  της

Βοστώνης,  που  φαίνεται  εδώ,  και  ονομάζεται  Άραμ  Τσομπένιαν,  ο

οποίος  αργότερα  έγινε  και  Πρόεδρος  του  συνόλου  του

Πανεπιστημίου  της  Βοστώνης,  και  σύμβολο αυτών των  ανταλλαγών

είναι  το  πλατανάκι  της  Κω,  το  οποίο  μας  έστειλε  σαν  δώρο  στη

Βοστώνη  ο  Δήμαρχος  τη  Κω  και  το  φυτέψαμε  μπροστά  από  την

Ιατρική  Σχολή  της  Βοστώνης.  Και  εδώ  βλέπουμε  την  προτομή  του

Ιπποκράτη,  που  ήταν  δώρο  του  Δήμου  της  Κω,  και  πίσω  από  τη

φωτογραφία  είναι  η  πρώτη  Ιατρική  Σχολή  που  δημιουργήθηκε  στη

Βοστώνη το 1850. 

Κατά  τη  διάρκεια  των  18  χρόνων  λειτουργίας  του

προγράμματος,  177  φοιτητές  Ιατρικής  της  Κρήτης  ήρθαν  στη

Βοστώνη  για  ένα  ή  περισσότερους  μήνες  κλινικής  ή  εργαστηριακής

άσκησης. 

Εδώ είναι  μια φωτογραφία φοιτητών,  κυρίως Αμερικανών, που

ήρθαν  μια  συγκεκριμένη  χρονιά  στην  Κρήτη.  Και  τα  αποτελέσματα

του  προγράμματος,  η  επιτυχία  θα  έλεγα,  με  βάση  των

αποτελεσμάτων,  είναι  ότι  οι  φοιτητές  οι  Αμερικανοί  που  ήρθαν
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ωφελήθηκαν  από  αυτή  την  επίσκεψη  διότι  εξετέθησαν  σε  ένα

διαφορετικό  σύστημα  εκπαίδευσης,  στην  ελληνική  φιλοξενία,  στον

ελληνικό  πολιτισμό.  Και  είναι  σίγουρο ότι  όταν αυτοί  επιτύχουν σαν

επαγγελματίες,  θα  επανέλθουν  μαζί  με  τις  οικογένειές  τους  να

επισκεφτούν την Κρήτη και την Ελλάδα. 

Τα  αποτελέσματα  είναι  ακόμα  πιο  εντυπωσιακά  για  τους

Έλληνες  φοιτητές.  Ένας  μεγάλος  αριθμός  από  αυτούς  που  ήρθαν

στη  Βοστώνη  ξανά  γύρισαν  ή  για  κλινική  άσκηση,  ή  για  έρευνα,  ή

εντάχθηκαν σε μεταπτυχιακά προγράμματα,  και  αυτή τη στιγμή από

την  πρώτη  ομάδα  φοιτητών  που  ήρθε  στη  Βοστώνη,  δέκα  από

αυτούς  είναι  Επίκουροι  Καθηγητές  σε  πολύ  υψηλής  ποιότητας

Ιατρικές  Σχολές  στην  Αμερική,  ένας  στην  Ευρώπη  και  ένας  στην

Κρήτη. 

Εδώ βλέπουμε μια  φωτογραφία από τους  φοιτητές  αυτούς,  σε

ένα  πάρτι  που  είχα  κάνει  το  2006  για  να  τους  υποδεχτώ  στο  σπίτι

μου. 

Το  συναφές  πρόγραμμα  που  συνδέεται  με  το  πρόγραμμα

ανταλλαγών…  Καταρχήν  ένα  βήμα  πίσω.  Η  μοναδική  υποχρέωση

που  έχουν  οι  φοιτητές  που  έρχονται,  είναι  να  πετύχουν  και  να

βοηθήσουν  άλλους  να  πετύχουν,  και  αυτό  δημιουργεί  μια  αλυσωτή

αντίδραση  που  έχει  σαν  στόχο  την  επιτυχία  του  συνόλου  αντί  την

επιτυχία του ιδιώτου.

Το  συναφές  πρόγραμμα  που  σας  περιέγραψα,  είναι  το

πρόγραμμα  MD PhD της  Κρήτης,  το  οποίο  είναι  μοναδικό  στην

Ελλάδα. 

Καταρχήν  το  πρόγραμμα  χρηματοδοτήθηκε  από το  Υπουργείο

Παιδείας  με  μια  προκήρυξη  που  έγινε  το  2001.  Κατετάγη  πρώτο

στην  αξιολόγηση  προγραμμάτων  μεταπτυχιακών,  και

χρηματοδοτήθηκε από τότε για τα επόμενα πέντε χρόνια. 

Το  πρόγραμμα  είναι  σχεδιασμένο  για  να  δώσει  βασική

εκπαίδευση  σε  γιατρούς  και  βιολόγους.  Οι  γιατροί  παίρνουν  το

δίπλωμα MD PhD στα πρότυπα του προγράμματος που υπάρχει στη
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βόρεια  Αμερική,  που  είναι  MD PhD πρόγραμμα,  που  είναι  η

υψηλότερη  δυνατή  μορφή  εκπαίδευσης  που  μπορεί  να  πάρει  ένας

γιατρός. Οι βιολόγοι παίρνουν το διδακτορικό τους το καθιερωμένο.

Η  έννοια  του  MD PhD προγράμματος,  του  σωστού,  του  καλά

οργανωμένου,  είναι  καινούργια  για  τον  ελληνικό  χώρο  και  σκοπός

του  προγράμματος  είναι  να  δώσει  αυτή  την  έννοια  στις  υπόλοιπες

Ιατρικές Σχολές της χώρας. 

Γιατί  είναι  μοναδικό  το  πρόγραμμα;  Διότι  έχει  κρίσιμη  μάζα

καλά  εκπαιδευμένων  καθηγητών,  από  το  χώρο  της  Κρήτης,  οι

βασικές  επιστήμες,  άλλοι  από  το  χώρο  της  Ελλάδας,  αλλά  κυρίως

επίσης  διεθνείς  συνεργασίες  με  άλλα  πανεπιστήμια  και  άλλα

ερευνητικά κέντρα,  και  το γεγονός ότι  υιοθέτησε από την αρχή αυτό

που  ονομάζουμε  quality culture,  κουλτούρα  ποιότητας  για  τον

ακαδημαϊκό χώρο. 

Καθώς  θα  δούμε,  έχει  πολλαπλές  διεθνείς  συνεργασίες,  έχει

διεθνή  συμβουλευτική  Επιτροπή,  εκδίδει  ένα  φυλλάδιο  νέων

ενημέρωσης για τις δραστηριότητές του κάθε έξι μήνες.

Ένα  μοναδικό  στοιχείο  του  προγράμματος  είναι  ότι  επιτρέπει

στους  φοιτητές,  αφού  πάρουν  τη  βασική  τους  εκπαίδευση  περίπου

δύο  χρόνια,  αν  βρεθεί  κατάλληλο  εργαστήριο  στο  εξωτερικό  που

τους ενδιαφέρει  να  εργαστούν,  να  κάνουν το  υπόλοιπο της  έρευνάς

τους,  περίπου  τρία  χρόνια,  στο  εργαστήριο  αυτό  και  να  πάρουν  το

διδακτορικό από την Κρήτη. 

Το  πρόγραμμα  αξιολογείται  κάθε  χρόνο  εσωτερικό  και  κάθε

πέντε  χρόνια  από  διεθνή  Επιτροπή  Αξιολόγησης.  Και  μάλιστα  μετά

από  αυτή  την  παρουσία  μου  εδώ,  θα  πάω  στην  Κρήτη  για  να

κάνουμε  επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών και  τον  Οκτώβρη να

κάνουμε την αξιολόγηση, την τρίτη αξιολόγηση του προγράμματος.  

Για  να  επανέρθουμε  στις  ανταλλαγές,  το  πρόγραμμα

χρησιμοποιεί  είπαμε εκτός από τους καθηγητές που υπάρχουν στον

ελληνικό  χώρο,  επισκέπτες  καθηγητές,  και  εδώ βλέπουμε  μια  λίστα

καθηγητών  από  το  εξωτερικό,  από  διάφορα  πανεπιστήμια,  όπως
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είναι  το Πανεπιστήμιο  της Βοστώνης,  το Πανεπιστήμιο της Βιργίνια,

το  Πανεπιστήμιο  της  Αγγλίας,   ένα-δύο  Πανεπιστήμια  της  Αγγλίας,

της  Γαλλίας,  και  κάθε  χρόνο  επισκέπτες  καθηγητές  έρχονται  από

διαφορετικά πανεπιστήμια. 

Αυτή είναι  νια  λίστα των φοιτητών οι  οποίοι  έκαναν μέρος της

διατριβής  τους  στο  εξωτερικό  και  βλέπετε  ότι  ανεξάρτητα  με  τα

ονόματα  των  συμμετεχόντων,  τα  πανεπιστήμια  που  πήραν

εκπαίδευση  οι  φοιτητές  είναι  υψηλότατης  ποιότητας,  το  Boston

University,  το  Harvard University,  στην  Αγγλία,  και  Πανεπιστήμιο

UCLA. Μια λίστα πανεπιστημίων στα οποία έκαναν την έρευνά τους

οι φοιτητές.  

Η  πορεία  των  φοιτητών,  γιατί  μας  ενδιαφέρει  τι  θα  κάνουν  οι

φοιτητές  και  πώς  πετυχαίνοντας  αυτή  μπορούν  να  βοηθήσουν

άλλους,  βλέπουμε  ότι  τρεις  τουλάχιστον  από  τους  πρώτους  μας

φοιτητές ήδη είναι  σε θέση βοηθού Καθηγητού σε Πανεπιστήμια της

Αμερικής  και  ένα  στην Ελλάδα,  και  άλλοι  βρίσκονται  σε  ίδια  πορεία

επιτυχίας.

Στο  σύνολό  του,  από  τους  177  φοιτητές  που  ήρθαν  στο

πρόγραμμα, οι  10 πρώτοι είπαμε ότι  είναι  καθηγητές στο εξωτερικό,

μερικοί είναι  στην Ελλάδα. Αυτοί που ήρθαν λίγο αργότερα, είναι  σε

θέσεις  ειδικότητας  σε  κορυφαία  πανεπιστήμια  της  Αμερικής,  και

αυτοί  που  ήρθαν  λίγο  αργότερα  είναι  στην  ίδια  πορεία  επιτυχίας

όπως η πρώτη ομάδα των φοιτητών που ήρθαν. 

Οι  αξιολογήσεις που σας είπα είναι  ότι  η πρώτη και  η δεύτερη

αξιολόγηση είπαν τα εξής σχόλια,  τα οποία είναι  κολακευτικά για το

πρόγραμμα  και  για  την  Ελλάδα.  Ότι  το  πρόγραμμα  είναι  μοναδικό

γιατί  προσπαθεί  να  εξασκήσει  σωστά  γιατρούς  επιστήμονες  και  να

δημιουργήσει  ηγέτες  στο  χώρο  της  ιατρικής  και  στις  βιοϊατρικές

επιστήμες  στο  μέλλον,  και  αν  το  πρόγραμμα  συνεχίσει  να

προοδεύει  με  τον  ίδιο  ρυθμό,  θα  γίνει  πηγή  μιας  μεγάλης

επιστημονικής  ομάδας  που  θα  μπορούν  να  γίνουν  καθηγητές  στις

Ιατρικές Σχολές και σε βιοϊατρικές επιστημονικές δραστηριότητες.
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Και η ελπίδα είναι  ότι  αυτό το πρόγραμμα που έχει  δοκιμαστεί

και  πετύχει,  μπορεί  να  γίνει  παράδειγμα  για  τις  άλλες  Ιατρικές  μας

Σχολές. 

Πιστεύω  προσωπικά  ότι  η  επένδυση  στην  εκπαίδευση  νέων

ανθρώπων  για  να  αξιοποιήσουν  το  δυναμικό  τους,  είναι  ένας  πολύ

σημαντικός  σκοπός,  που  αξίζει  την  υποστήριξή  μας  και  η  ελπίδα

είναι  ότι  επένδυση  λίγων  πόρων  σήμερα,  (…)  δολαρίων

παραδείγματος χάρη, θα δημιουργήσει έναν επιστήμονα καινούργιο,

που  θα  βοηθήσει  την  επιστήμη  και  θα  βοηθήσει  την  κοινωνία  και

την κοινωνική πρόοδο. 

Εδώ  είναι  μερικές  φωτογραφίες  από  το  πρόγραμμα  των

μεταπτυχιακών,  σε  διάφορες  χρονικές  στιγμές,  διάφορες  χρονιές,

περισσότεροι  φοιτητές  του  προγράμματος,  και  εδώ  είναι  μια  πάρα

πολύ  σημαντική  φωτογραφία  από  την  πρώτη  αξιολόγηση,  που

μάζεψε  όλους  τους  φοιτητές  και  όλους  τους  καθηγητές  του

προγράμματος.  Κύριε  Κουμαντάκη,  είστε  εδώ;  Και  οι  δύο  επόμενες

διπλανές  φωτογραφίες,  είναι  πάρα  πολύ  σημαντική  για  τον  εξής

λόγο.  Στην  κάτω  φωτογραφία  βλέπουμε  τον  καθηγητή  Φώτη

Καφάτο, ο οποίος υπήρξε ο πιο λαμπρός επιστήμονας που έβγαλε η

σύγχρονη  Ελλάδα  στις  βιολογικές  επιστήμες.  Μας  έφυγε  πριν  από

μερικούς μήνες.  Δίπλα στον Καφάτο είναι  ο  πρώτος Διευθυντής  του

μεταπτυχιακού  προγράμματος,  Δημήτρης  Μπούμπας,  στενός  φίλος,

που  είναι  καθηγητής  στην  Αθήνα.  Στην  πάνω  φωτογραφία

περιστοιχίζομαι  από  δύο  μαθητές  μου,  ο  Δημήτρης  Καρδάσης,  που

πήρε  διδακτορικό  μαζί  μου  στη  Βοστώνη  και  με  διαδέχτηκε  στην

Κρήτη,  είναι  Καθηγητής  Βιοχημείας,  και  ο  Γιάννης  Ταλιανίδης,  ο

οποίος διαδέχτηκε τον Φώτη Καφάτο σαν Διευθυντή του Ινστιτούτου

Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. 

Αυτοί  που  έτρεξαν  τα  προγράμματα  ανταλλαγών  και  τα

προγράμματα  εκπαίδευσης  των  φοιτητών  στην  Κρήτη,  είναι  εδώ,  ο

Δημήτρης  Καρδάσης,  Ανδρέας  Πλαϊτάκης,  ο  Δημήτρης  Μπούμπας,

καθώς σας είπα. 
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Και  θα  αναρωτιόσαστε  τι  έγινε  το  δεντράκι  που  φυτέψαμε  το

1999,  που είναι  το  σύμβολο του προγράμματος  ανταλλαγών.  Και  το

βλέπετε  μερικά  χρόνια  αργότερα,  το  ’13,  και  την  ομάδα  φοιτητών

που  επισκέφτηκε  το  Πανεπιστήμιο  Βοστώνης  στα  πλαίσια  του

προγράμματος ανταλλαγών εκείνη τη χρονιά. 

Συμπεράσματα.  Ότι  το  μεγαλύτερο  δυναμικό  που  έχει  η

Ελλάδα, αναξιοποίητο, είναι  το ψηλό δυναμικό των νέων ανθρώπων

της.  Και  η  συμμετοχή  των  Ελλήνων  επιστημόνων  που  δουλεύουν

στο  εξωτερικό,  ή  μεμονωμένα,  ή  σαν  σύνολα,  στις  ανταλλαγές,

μπορεί  να ενισχύσει  την εκπαίδευση, την καριέρα,  την επιστημονική

καριέρα των Ελλήνων φοιτητών, και να συμβάλλει στη μεταπτυχιακή

εκπαίδευση στην Ελλάδα, με τα πρότυπα που σας έδειξα. 

Οι  επιστήμονες  που  πετυχαίνουν  σε  αυτό  το  πρόγραμμα,

έχουν  υποχρέωση,  σαν  μοναδική  τους  υποχρέωση,  να  βοηθήσουν

άλλους,  και  αυτό  δημιουργεί  αλυσωτή  αντίδραση.  Και  πιστεύω

προσωπικά  ότι  η  μεγιστοποίηση  στη  χρήση  των  νέων  ανθρώπων,

προσφέρει  την  καλύτερη  ελπίδα  στην  Ελλάδα,  να  ξεπεράσει  τις

δυσκολίες  της  και  να  προχωρήσει  στο  μέλλον,  όπως  είχε  κάνει  και

στο παρελθόν. 

Και  οι  ευχαριστίες  μου πάνε στην οικογένειά  μου, που υπέστη

τις  μακρόχρονες  απουσίες  μου  για  να  μου  δώσει  τη  δυνατότητα  να

επιδιώξω  την  ακαδημαϊκή  μου  καριέρα  και  να  συμβάλλω  στα

προγράμματα ανταλλαγών που σας περιέγραψα. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά για την πρόσκληση.

Υπάρχουν ερωτήσεις; Όχι.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:   Υπάρχει κάποια ερώτηση; Νομίζω στο τέλος.

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Θα  παρακαλέσω…  Καταρχήν  ευχαριστούμε,  κύριε

Καθηγητά.  Προς το τέλος να… για να προχωρήσουμε λιγάκι.  Και  θα

παρακαλέσω,  κυρία  Σταθάκου,  που  έχετε  αναλάβει  τη  διαδικασία,

για να μιλήσουν όλοι,  αλλά και είμαι  σίγουρος ότι  και το μυαλό μετά

το  μεσημέρι  θα  είναι  έξω  από  αυτή  την  αίθουσα,  θα  πρέπει  να

μιλήσουν δέκα λεπτά συγκροτημένα.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:   Θα  είμαι  ιδιαίτερα  αυστηρή  λοιπόν,  σας  δίνω  το

λόγο μου. 

Να  ευχαριστήσω  και  εγώ  θερμά  τον  κύριο  Ζαννή.  Οι  νέοι

βέβαια  είναι  η  ελπίδα  της  Ελλάδας  και  η  εκπαίδευσή  τους  είναι  το

ισχυρό  όπλο  τους  και  ουσιαστικά  θα  είναι  το  ισχυρό  χαρτί  της

χώρας μας τα χρόνια που έρχονται.

Θα  περάσουμε  τώρα σε  μια  ακόμα αξιόλογη επιστήμονα,  που

διαπρέπει  στο  εξωτερικό.  Θα  παρακαλούσα  να  ανέβει  στο  βήμα  η

κυρία  Ζωή  Βλαμάκη,  Γενική  Χειρουργός  και  Χειρουργός  Στήθους,

στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ζ. ΒΛΑΜΑΚΗ:   Καλημέρα σε όλους. 

Θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τον  συνάδελφο  και  Πρόεδρο  του

Ιατρικού  Συλλόγου,  κύριο  Πατούλη,  για  την  πρόσκληση  που  μου

έκανε  ξανά  να  έρθω στο  2 ο Συνέδριο  που  έχει  οργανώσει  και  τόπο

σταθμός  του  ιατρικού  τουρισμού.  Πέρσι  είχαμε  ξεκινήσει  το  ταξίδι

από το σημαντικό νησί, το όμορφο νησί της Ιθάκης. 

Ο  Γιώργος  ο  Πατούλης,  όταν  ανεβαίνω  σε  αυτό  το  βήμα  και

θέλω  να  μιλήσω  με  πρόσκληση  δικιά  του,  δεν  μπορώ  να  μην

αναφερθώ  στον  καιρό  εκείνο  που  μόλις  ειδικευόμενοι,  μας  πότισε

με  τη  φιλοδοξία,  με  το  όραμα,  να  βάλουμε  τα  χρήματα  (…)  τσέπη

μας και  ξεκινήσουμε τα Σαββατοκύριακα,  αντί  για να  κάνουμε  πάρτι

στην Αθήνα, στα μπαρ, να πάμε στα νησιά του Αιγαίου και να δούμε

τον κόσμο που υποφέρει,  να  γνωρίσουμε την  κατάσταση της υγείας

που  επικρατεί  στα  νησιά,  και  να  προσθέσουμε,  να  βάλουμε  το

λιθαράκι  της  γνώσης  που  μόλις  είχαμε  αποκτήσει,  και  που  θέλαμε

να  τις  φέρουμε  και  στον  απομακρυσμένο  κόσμο  από  τις  μεγάλες

πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 

Ήταν…  δεν  μπορώ  να  μην  σας  αναφέρω  ότι  η  εμπειρία  αυτή

σημάδεψε  τις  καρδιές  μας  και  χαίρομαι  που  βλέπω  τον  Γιώργο  να

προχωρεί  με  την  αγάπη του  να  προσφέρει,  να  προσφέρει  όχι  μόνο

σε  εκείνον  που  υποφέρει,  σε  όλο  τον  κόσμο,  να  δει  την  πατρίδα

μας,  την  Ελλάδα,  να  ανεβαίνει,  να  παίρνει  τα  πόδια  της  εκεί  που
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της  αξίζει,  να  προστατεύσει  τον  ιατρικό  κόσμο,  τους  συναδέλφους

του,  που  έχει  νιώσει  τον  πόνο  της  απουσίας  του,  διότι  ερχόμενη

από  την  Αγγλία  θα  ήθελα  να  σας  αναφέρω  ότι  αντιπροσωπεύω  και

τους  γιατρούς  της  Αγγλίας  στο  Global Greek Doctors Institute,  που

ο  κύριος  Πατούλης  με  ανέθεσε.  Τελευταία  καταγραφή  στον  Ιατρικό

Σύλλογος  της  Αγγλίας,  θα ήθελα να  σας δώσω ένα  αριθμό περίπου

που  μου  έδωσε  ο  Ιατρικός  Σύλλογος  πέρσι  περίπου  τέτοια  εποχή,

ήταν 4.000 καταγεγραμμένοι  Έλληνες γιατροί στην Αγγλία. 

Ο  αριθμός  αυτός  είναι  μεγάλος,  και  δεν  είναι  μόνο  η  Αγγλία,

είναι  και  άλλες  χώρες.  Πονάω  και  εγώ  σαν  ξενιτεμένη  που  δεν

κατάφερα  ακόμα  να  γυρίσω,  παρ’  όλο  που  η  νοσταλγία  μου  και  η

αγάπη στην πατρίδα μένει  βαθιά χαραγμένη. 

Δεν  θα  συνεχίσω  περισσότερο.  Θα  προχωρήσω  τώρα  στο

θέμα,   αλλά  πριν  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  και  τον  κύριο  Κυρίτση

για την ωραία οργάνωση,  που μας έφερε στον πατέρα της Ιατρικής,

Ιπποκράτη, που δεν παύω ποτέ σε ότι  ομιλία και αν κάνω, να λέω ο

πατέρας  μου  είναι  ο  Ιπποκράτης,  γιατί  πάντα  με  ρωτάνε  από  πού

έρχεσαι  και  από πού είναι  η καταγωγή σου. Η καταγωγή μου είναι  ο

πατέρας  Ιπποκράτης.  Κατάγομαι  από  την  Κρήτη  παρεμπιπτόντως,

από τα Χανιά. 

Λοιπόν,  με  την  ευκαιρία  αυτή  που  ήρθα  να  σας  μιλήσω,

τυχαίως  μου  έστειλε  μια  φίλη  μου  αυτή  τη  φωτογραφία.  Κάποια

slide από  την  παρουσία  ίσως  μιλήσουν  και  μόνα  τους.  Είναι  μια

εικόνα,  δεν ξέρω αν κανένας  μπορεί  να μαντέψει,  από την Αυστρία.

Μια  φίλη  Ελληνίδα  έκανε  δύο  εβδομάδες  αποτοξίνωσης  σε  ένα

κέντρο  αποτοξίνωσης  στην  Αυστρία.  Μου  έστειλε  αυτή  και  μου

έγραψε αυτές τις κουβέντες επάνω. Τις είδα και τις κοίταξα καλά, το

μυαλό  μου  πήγε  στην  Ιθάκη,  στις  όμορφες  φωτογραφίες  και  λέω

καλά,  ποια  είναι  πιο  δυνατή  εικόνα,  που  θα  παρασύρει  τα

συναισθήματα  και  θα  μας  δώσει  εκείνο  το  κουράγιο;  Βέβαια  εγώ

γνωρίζοντας  και  λίγο  πολύ  την  ψυχολογία  των  χρωμάτων,  κατά

απόδειξη  μπορώ  να  σας  πω  ότι  είναι  το  χρώμα  μπλε  με  τις
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αποχρώσεις  του.  Δεν  παύει  βέβαια  ο  καθένας  να  έχει  τις  επιλογές

του, στις επιλογές του καθενός δεν χωράει λόγος θα μου πείτε. 

Παρ’  όλα  αυτά,  θέλω  εδώ  να  έρθω  στο  σημείο  του  ταξιδιού

που  έχουμε  ξεκινήσει  από  την  Ιθάκη  πέρσι,  το  οποίο  προχωρά  και

θα  προχωρήσει  και  έχει  φιλοδοξίες  και  επιτυχία  στο  δρόμο  του,

γιατί  δύο  πράγματα  θα  αναφέρω  και  εγώ  στην  ομιλία  μου,  που

ίσως,  παρ’  όλο  που  τα  έχουν  αναφέρει,  ίσως  σας  πείσει  ότι  ναι,  η

Ελλάδα  βρίσκεται  σε  πολύ  υψηλό  σημείο  παροχής  ιατρικής

υπηρεσίας,  και  παρ’  όλο  που  θα  δείτε  κάποιες  χώρες  και  κάποιος

προβληματισμός που έχει  δημιουργηθεί  στον Παγκόσμιο Οργανισμό

Υγείας,  σε  ένα  κίνημα  μεγάλο,  γιατί  αυτή  τη  στιγμή  τα  συστήματα

υγείας  πρέπει  να  παραδεχτείτε  ότι  έχουν  αποτύχει.  Δεν

προσφέρουν αυτά που πρέπει να προσφέρουν, αλλά ούτε έχουν την

οικονομική δυνατότητα να φτάσουν εκεί που έχει  φτάσει η επιστήμη,

για να μπορέσουν να παρέχουν τις ιατρικές υπηρεσίες και τη σωστή

θεραπεία στον κάθε ασθενή και στον καθένα. 

Έχει  γίνει…  ο  ιατρικός  τουρισμός  έχει  γίνει  ένα  παγκόσμιο

φαινόμενο  πλέον.  Δεν  υπάρχει  αμφισβήτηση  για  αυτό,  και  αυτή  η

εποχή,  είναι  η  πιο  ζεστή  εποχή  για  το  φαινόμενο  αυτό,  όπως  θα

δείτε,  έχει  εξαπλωθεί και ο συναγωνισμός είναι μεγάλος. 

Βασικοί λόγοι αναφέρουν, ψάχνοντας σε διάφορα εργαλεία για

να  μάθω  λίγο  περισσότερο  τι  συμβαίνει,  βασικοί  λόγοι  όπως  όλοι

γνωρίζετε,  είναι  το  κόστος  και  η  ακρίβεια  που  έχει  φτάσει  η  υγεία

στις  ανεπτυγμένες  χώρες,  αλλά  δεν  είναι  μόνο  αυτό.  Τώρα,  τη

σήμερον  ημέρα  που  μιλάμε,  αυτή  η  λίστα  έχει  προστεθεί  ακόμα

περισσότερο,  γιατί  όπως  σας  είπα,  η  έρευνα  έχει  αποδείξει

καινούργιες  εφαρμογές  στην  ιατρική,  που  τα  κράτη  δυστυχώς  και

εδώ,  κρατικό  σύστημα  δεν  έχει  τη  δυνατότητα  να  τα  προσφέρει.  Ο

κόσμος τα γνωρίζει  διότι  η ενημέρωση είναι  ταχεία,  γνωρίζει  τι  είναι

η  παρούσα  θεραπεία,  η  πιο  αποδοτική,  και  στον  καρκίνο  ακόμα,

στον  καρκίνο  μαστού,  που  είναι  και  η  ειδικότητά  μου,  και  αυτή  η

λίστα  περιλαμβάνει  ακόμα  περισσότερες  θεραπείες  και
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περισσότερους  λόγους  για  να  εξαπλωθεί  η  μεταφορά  κόσμου  σε

άλλες  χώρες  που  μπορούν  να  προσφέρουν  τη  θεραπεία  και  τις

υπηρεσίες αυτές σε ένα μικρότερο κόστος. 

Εδώ  θα  σας  αναφέρω  ότι  το  φαινόμενο  του  παγκόσμιου

ιατρικού  τουρισμού  έχει  εξαπλωθεί  και  έχει  μπει  καλά  μέσα  στους

επιχειρηματικούς  χώρους,  όπου  είναι  καλά  οργανωμένοι,  για  να

οργανώσουν  στρατηγικά  πλέον  τις  γέφυρες  στις  χώρες  που  ίσως

αυτή  τη  στιγμή  λίγο  μονοπωλούνται  και  είναι  ένας  λόγος  που  εδώ

θα πρέπει  να  δώσουμε  κάποια  έμφαση,  γιατί  το  μονοπώλιο  πρέπει

να σταματήσει. 

Αναφέρουν  τη  δύναμη  που  έχει  η  κίνηση  αυτή  σε

δισεκατομμυριούχα έσοδα και  επιχείρηση που θα ανακατεύει  και  θα

πρέπει  να  αφορά  τον  πολίτη,  την  Πολιτεία,  την  Πολιτεία

περισσότερο,  γιατί  οι  χώρες  που  έχουν  ανακαλύψει  την  κίνηση

αυτή,  έχουν  βάλει  κάποια  χρήματα  και  αυτή  τη  στιγμή

πρωτοπορούν.  Και  μια  χώρα  θα   σας  αναφέρω,  τη  Μαλαισία,  που

ακόμα  πουλάει  ο  πρωτόκολλό  της  στρατηγικής  οργάνωσής  της

στον  τουρισμό  υγείας,  και  έχει  καταφέρει  η  Ασία  αυτή  τη  στιγμή  να

πρωτοπορεί σε κίνημα. 

Θα  πρέπει  και  εμείς  λίγο,  να  στραφούμε  λίγο  τα  μάτια,  να

δούμε πού βρισκόμαστε. 

Τελευταίες  ερευνητικές…  σε  ερευνητικά   στοιχεία  που  πήρα,

αναφέρουν  πρόσφατα  ότι  το  2021  οι  ασιατικές  χώρες  παίρνουν  τη

μεγαλύτερη  πίτα  στο  ρεύμα  του  ιατρικού  τουρισμού.  Ο

περισσότερος  ιατρικός  κόσμος θα ταξιδέψει,  θα πάει  Ινδία,  θα  πάει

στην Ταϋλάνδη, θα πάει στη Νότια Κορέα, θα πάει στη Μαλαισία, σε

όλες  αυτές  τις  χώρες  της  Ασίας.  Και  ο  λόγος  είναι  γιατί  είναι  καλά

διοργανωμένες  με  το  σύστημα  ενημέρωσης  και  ο  ενδιαφερόμενος

θα μπει στο σύστημα και θα πάρει πληροφορία, ακούγονται,  κάνουν

περισσότερη  φασαρία  με  άλλα  λόγια,  πάνω  στο  σύστημα

ενημέρωσης,  οπότε  ο  ενδιαφερόμενος  θα  είναι  εύκολο  να

παρασυρθεί και να διαλέξει  πού θέλει να πάει. 
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Επίσης,  σαν  τρίτο  κλειδί  στην  αύξηση,  αναφέρει  στο

παγκόσμιο  φαινόμενο  αυτή  τη  στιγμή  της  παχυσαρκίας,  με  όλα  τα

επακόλουθα που έχει,  που ακολουθούν.  Είναι  μεγάλο θέμα και  είναι

μεγάλο κίνημα για τον τουρισμό υγείας. 

Όλα  αυτά  είναι  έρευνες  από  εργαλεία,  faci l i tator,  το

συγκεκριμένο από… Technavio,  που είναι  ένα  σύστημα έρευνας,  το

τι γίνεται στον ιατρικό τουρισμό. 

Ψάχνοντας  και  εγώ,  όπως  οι  προκάτοχοί  μου  εδώ  ανέφεραν

πολλές  φορές,  ψάχνοντας,  ψάχνοντας  εργαλεία,  προσπάθησα  να

δω  πού  βρίσκεται  η  Ελλάδα,  πόσοι  είναι  στα  website και  στο

internet, πόσο εύκολα μπορεί να παρουσιάζεται.  Μπορώ να σας πω

ότι πολύ λίγα ονόματα, συγκεκριμένες κλινικές,  ανακάλυψα.  

Αναφέρω  εδώ  στο  τέλος  το  ΕΛΙΤΟΥΡ  Organization,  που

χαίρομαι  για  την  ίδρυση  και  την  πρωτοπορία  πάλι  του  κυρίου

Πατούλη, γιατί  δεν είναι  μόνο ένα website, αλλά είναι μια αρχή στην

πορεία  και  στο  ταξίδι  που  κάνουμε  για  την  προσπάθεια  να

αναδείξουμε  και  εμείς  την  Ελλάδα  σαν  δύναμη  μέσα  στον  τουρισμό

υγείας. 

Όπως  θα  δείτε,  ψάχνοντας  βλέπω  εδώ…  βλέπετε  τα  πιο

συνηθισμένα  και  τα  πιο  επιθυμητά.  Εδώ  θα  δείτε,  αυτό  είναι

σημαντικό  νομίζω,  να  βάλετε  την  προσοχή  σας,  διότι  όπως  σαν

ανέφερα,  ο  κύριος  παράγοντας  είναι  η  οικονομία  και  το  κόστος  της

υγείας.  Δεξιά  παρουσιάζονται  οι  χώρες  με  τη  μείωση  του  κόστους

που  προσφέρουν  και  το  ποσοστό.  Αν  δείτε  την  προσοχή  σας  εδώ,

θα  πάει  το  βλέμμα  στην  Ινδία,  που  δίνει  ένα  90%  φτηνότερης

υγείας.  Αυτό  νομίζω ότι  θα πρέπει  να  δημιουργεί  ερωτήματα  και  να

απασχολεί τον κόσμο.

Επίσης θα δείτε  τη γειτονική όπως την αναφέρετε  Τουρκία,  να

παίρνει,  να είναι μέσα στις πρώτες πέντε θέσεις. 

Υπάρχουν,  όπως  ανέφερε  και  ο  πρώτος  μας  ομιλητής,

υπάρχει  μεγάλο  πρόβλημα  στο  safety και  transparency,  στη

διαφάνεια,  το  τι  γίνεται  πίσω  από  αυτό  το  μεγάλο  κίνημα,  τι
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θεραπείες  προσφέρονται  και  πώς  προσφέρονται,  διότι  δεν  υπάρχει

πρόσβαση να διευκρινιστεί  ακριβώς τι  γίνεται  σε αυτό το κίνημα του

ιατρικού  τουρισμού.  Και  έρχεται  το  World Health Organization,  το

World Medical  Association που  αναφέρθηκε  νωρίτερα  είναι

ξεχωριστή  οργάνωση  από  το  World Health Organization,  που

έρχεται  και  αναφέρει,  μπαίνει  στο  θέμα,  γιατί  απασχολεί  πλέον  σε

θέματα  ασφάλειας,  σε  θέματα  που  πώς…  τι  προσφέρεται,  τι

ακριβώς  θεραπείες  γίνονται  και  πώς  γίνονται.  Επίσης  το  θέμα

οικονομίας  και  νομικής  προστασίας.  Κάποιος  που  πάει  στη

Ταϋλάνδη και  κάνει  μια  πλαστική  χειρουργική,  γυρνάει  πίσω με ένα

παραμορφωμένο πρόσωπο,   δεν  μπορεί  να  κάνει  τίποτα.  Έδωσε τα

λεφτά,  έκανε  το  ταξίδι,  γυρνάει  πίσω  παραμορφωμένος,

χαλασμένος,  δεν  έχει  τη  δυνατότητα  να  κάνει  απολύτως  τίποτα.

Έρχεται  λοιπόν  το  Health Organization και  σύντομα  θα  βάλει

κανόνες  και  αποκλεισμούς,  και  θέμα  που  θα  πρέπει  να

απασχολήσει  όλους,  αλλά  όπως  ανέφερε  και  ο  κύριος  Πατούλης,

ήδη  το  έχει  λάβει  αυτό  υπόψη,  αλλά  θα  πρέπει  να  σας  πω  ότι  η

Ελλάδα  σε  αυτό  το  θέμα,  όπως  ανέφερε  και  ο  κύριος  Πατούλης,

βρίσκεται  σε  πολύ  καλύτερη  κατάσταση.  Είναι  πιο  εμφανής  η

θεραπεία που γίνεται,  έχουμε αποδείξει  ασφάλεια, έχουμε αποδείξει

έμπειρους  γιατρούς,  με  χέρια  δυναμικά,  και  βρισκόμαστε  σε  πολύ

καλύτερη  κατάσταση  από  κάποιες  χώρες  που  δυστυχώς  δεν

ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς γίνεται.  

Αν  προχωρήσω,  θα  αναφερθώ,  θα  πάω  στο  φιλόσοφο

Ηράκλειτο,  που  αναφέρει  ότι  τα  πάντα  τρέχουν,  τίποτα  δεν  μένει

στάσιμο. Προχωράν συνέχεια τα πάντα. 

Ο  Ιπποκράτης  δεν  θα  παρεξηγήσει  που  αναφέρω  τον

φιλόσοφο,  γιατί  θεωρούσε  πάντα  τον  γιατρό  και  φιλόσοφο.  Η  δε

Ιατρική  όπως  βλέπετε,  όσο  προχωρεί  και  προχωρεί,  πλησιάζει,

αγγίζει  την  επιστήμη  του  Ιπποκράτη.  Και  θα  πρέπει  να  σας

αναφέρω το μεγάλο κίνημα των Αμερικανών, το 92, που ξεκίνησε το

A4M,  που  τι  είναι;  Είναι  μια  καινούργια  ειδικότητα  Ιατρικής,  που
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στηρίζεται  στις  ιπποκρατικές  αρχές.  Αυτή  τη  στιγμή  κατάφεραν  οι

Αμερικάνοι  να  τη  βάλουν  σαν  άλλη  ειδικότητα  σε  κάποια

πανεπιστήμια.  Ακόμα  δεν  έχει  γίνει  στην,  Αμερική  σε  όλη  την

Αμερική,  αλλά ήδη έχει  μπει  σαν ειδικότητα πλέον,  Well Being Anti-

Ageing Medicine, στα πανεπιστήμια και διδάσκεται κανονικά. 

Το  επάνω  που  σας  ανέφερα,  τα  πάντα  αλλάζουν,  τίποτα  δεν

μένουν σταθερά και  έτσι  είναι  η  ζωή,  το  αναφέρει  και  ο  Πλάτων και

ο  Αριστοτέλης  και  ας  μην  του  ξεχνάμε  τους  αρχαίους  μας,   η  ρίζα

και το αίμα μας. 

Στην  Ιατρική,  όπως  ανέφερα,  τα  πάντα  έχουν  αλλάξει.  Η

Ρομποτική Ιατρική έχει  εισχωρήσει…

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:   (εκτός μικροφώνου)

Ζ. ΒΛΑΜΑΚΗ:   Θέλετε να σταματήσω; 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:   (εκτός μικροφώνου)

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Ζ. ΒΛΑΜΑΚΗ:   Ο.Κ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Σε δύο λεπτά τελειώνει η κυρία Βλαμάκη. 

Ζ. ΒΛΑΜΑΚΗ:   Τελειώνω πολύ γρήγορα. 

Θα  ήθελα  εδώ  να  αναφέρω  ότι  τα  πάντα  στην  Ιατρική  έχουν

αλλάξει.  Η  Ρομποτική  έχει  μπει  για  τα  καλά.  Αυτό  προσφέρεται

εκτενώς  στην  Αμερική,  είναι  μια  πανάκριβη  χειρουργική  επέμβαση,

δεν  την  προσφέρουν  όλοι,  παρ’  όλα  αυτά  ιδιωτικά  δεν  έχουμε  να

στερηθούμε στην προσφορά του service της Ρομποτικής Ιατρικής. 

Υπάρχει  μεγάλη εξέλιξη στην τεχνολογία.  Το  IBM Watson,  δεν

ξέρω αν  πολλοί  το  γνωρίζετε,  είναι  ο  γιατρός  ρομπότ,  που  αυτή  τη

στιγμή  τελευταία  μελέτη  που  έχει  βγει  έξω,  δείχνει  ότι  έκανε  μια

διάγνωση  σε  λέμφωμα  στην  Ιαπωνία,  σε  πολύ  σύντομο  χρονικό

διάστημα, ενώ ο γιατρός προσπαθούσε να διαγνώσει  τρεις μήνες με

εξετάσεις και έρευνα. 

Ολόκληρος  ο  πλανήτης  είναι  δικτυωμένος  καλά  και

οργανωμένος  και  η  πληροφορία  μεταφέρεται  πολύ  γρήγορα,  η

επιστήμη προχωρά. 
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Όλα  αυτά  πρέπει  να  τα  προλάβουμε.  Δεν  έχουμε  όμως  να

στερηθούμε  τίποτα  στην  Ελλάδα  από  όλα  αυτά.  Νομίζω  ότι

βρισκόμαστε  σε  αρκετά  καλό  επίπεδο,  και  αν  και  φαίνεται  το

competit ion,  ο  αγώνας,  με  συννεφάκι,  το  ταξίδι  είναι  ομαλό,  η

θάλασσα είναι ήρεμη.

Και  αυτό  τι  είναι;  Αν  μπορεί  κανένας  να  καταλάβει.  Είναι  το

δέντρο της ζωής που το έχω πάντα πάνω στο γραφείο μου και  όταν

κανένας το ρωτά, λέω είναι η Ελλάδα. 

Ευχαριστώ. 

Όλοι,  πάντα  ακούω από τους  ξένους,  στην Ελλάδα υπάρχει  η

πιθανότητα  για  ιατρικό  τουρισμό,  υπάρχει… ναι,  έχει   δυνατότητες,

έχει  δυνατότητες.  Δεν  έχει  όμως  δυνατότητες,  έχει  γίνει

πραγματικότητα και πρέπει να το καταλάβουμε. 

Το δέντρο της ζωής,  η Ελλάδα,  και  κάθε νησί,  πρέπει  να γίνει

ένας  σταθμός,  μια  ανάπτυξη.  Δεν  είναι  μόνο  να  προσφέρει  την

ευεξία.  Ο  κύριος  Πατούλης  πάλι  στην  πρωινή  του  ομιλία  του

ανέφερε,  ότι  είναι  και  πρόληψη.  Αυτές  οι  κλινικές  που  μπορούν  να

διασκορπιστούν  εύκολα  σε  κάθε  νησί  στην  Ελλάδα,  ευεξίας  και

πρόληψης,  θα  μπορούσαν  να  βάλουν  και  ένα  ιατρικό  προσωπικό

και να δώσουν δουλειά και μια προώθηση σε ένα γιατρό, ένα γιατρό

που  πιθανώς  να  έχει  εγκαταλείψει  την  Ελλάδα  και  που  έχει

δυνατότητα  να  έρθει  έστω  και  για  λίγους  μήνες  προς  το  παρόν,  να

προσφέρει  τις  υπηρεσίες  του,  πρόληψης  και  αντιγήρανσης,  ή  μη

επεμβατικών  διαδικασιών,  που  μπορούν  να  γίνουν  εύκολα  σε

χώρους τέτοιους. 

Ύστερα  θα  πρέπει  να  ξέρετε  ότι  πεντάστερα  ξενοδοχεία

υπάρχουν,  ο  χώρος  είναι  τέλειος  για  ανάπτυξη.  Εδώ  στην  Αφρική

πάμε, σε υποδομή μηδέν, και μπορούμε να προσφέρουμε έργο. 

Όπως  καλά  έχει  ξεκινήσει  το  κίνημα  αυτό,  οι  Έλληνες  του

εξωτερικού θα πρέπει  και  αυτοί  να βάλουν το λιθαράκι  τους και  ήδη

ο κύριος Πατούλης το έχει  ξεκινήσει και το προχωρά. 
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Ένα  σημείο  εδώ.  Δεν  είδα  στην  όλη  συνάντηση  έναν

αντιπρόσωπο  του  αερομεταφορέα  του  ελληνικού.  Μιλάμε  για

ελληνικό  τουρισμό,  για  τον  κόσμο  που  θα  φέρουμε  από  το

εξωτερικό,  θα  τον  φέρουμε  ασφαλή  στην  πατρίδα  μας,  και  θα  τον

γυρίσουμε  ασφαλή.  Με  την  έννοια,  αυτό  που  θέλω  να  επισημάνω,

ότι  ο ελληνικός αερομεταφορέας θα μπορούσε να βάλει σαν επιλογή

μέσα  στο  εισιτήριο  και  να  ενδείξει  τον  ιατρικό  τουρισμό  στην

Ελλάδα, και ο Έλληνας ή ο ξένος να έχει κάποια επιλογή και κάποιο

τρόπο  να  επικοινωνήσει.  Αυτό  νομίζω  ότι  θα  μπορούσε  εύκολα  να

γίνει  με μια βοήθεια του ελληνικού αερομεταφορέα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Ζ. ΒΛΑΜΑΚΗ:   Απεβίωσε;

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Η Aegean βασικά είναι αερομεταφορέας…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Όχι, λέω είναι,  αν όχι εθνικός, ο ελληνικός μας. 

Ο ιδιωτικός  τομέας,  από τη  στιγμή που  έχει  έδρα  την  Ελλάδα

μας,  είναι  εθνικός.  Να  τελειώσουμε  δημόσιος  και  ιδιωτικός.  Όλοι

φορολογούνται  και πληρώνουν τον ελληνικό λαό. Τέλος. 

Ζ.  ΒΛΑΜΑΚΗ:   Επίσης  θα  μπορούσε  η  αερογραμμή  κάλλιστα  να

πρωτοπορήσει  με  το  να…  ξέρετε,  τα  υπερατλαντικά  ταξίδια  είναι

σχεδόν  ένα  μικρό  χωριό  που  ταξιδεύει  από  μεγάλες…  σε  μεγάλους

δρόμους, μεγάλα… πολλές ώρες.  Αν υπήρχε ένας  γιατρός μέσα στο

αεροπλάνο,  ακόμα  θα  ήταν   μια  δυνατότητα  εργασίας  σε  κάποιον

που έχει  τη  δυνατότητα  και  έχει  την  εμπειρία  για  αερομεταφορές.  Η

ασφάλεια  που  θα  νιώθει  ένας  ταξιδιώτης  που  θα  μπει  στο

αεροπλάνο  για  δέκα-έντεκα  ώρες  να  ταξιδέψει,  όταν  μπει  ο

καπετάνιος  να  του  πει,  ξέρετε,  έχουμε  και  ένα  γιατρό,  ανοίγει  μια

θέση δουλειάς και δίνει  τόσο χαρά και ασφάλεια στον κόσμο. 

Αυτό  το  έχω  ονομάσει  Uber,  την  καινούργια,  μοντέρνα  λέξη.

Create,  Innovate,  Cooperate,  I l luminate,  αυτό  το  αφήνω  σε  εσάς,

για μια όμορφη δημιουργία που στο τέλος η φύση μας προσφέρει. 
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Βάσει  της  ιπποκρατικής  ιατρικής,  θέλω  να  σας  συστήσω  τη

Biovital i ty (…),  που  την  έχω  δημιουργήσει  και  έχει  κάνει  την

έναρξη,   με…  όπως  βλέπετε,  τις  αρχές…  Βασικός  κλάδος  η

ειδικότητά μου, ακολουθεί Mental Health και Nutrit ion. 

Το  όμορφο  ταξίδι  της  επιστροφής  στην  πατρίδα  του

Ιπποκράτη,  μου έδωσε και την πιο όμορφη εικόνα που θα πάρω για

να  τη  στείλω  στην  αγαπημένη  μου  φίλη  που  μου  έστειλε  από  την

Αυστρία  τη  φωτογραφία,  και  σας  ευχαριστώ.  Ευχαριστώ,  κύριε

Πατούλη. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:   Να  ευχαριστήσουμε  θερμά  την  κυρία  Βλαμάκη,

που  μας  ταξίδεψε  στην  Ελλάδα  της  ανάπτυξης  και  της

εξωστρέφειας,  και  επειδή  τα  πάντα  αλλάζουν,  ελπίζω  να

προλάβουμε να δούμε και εμείς αυτή την αλλαγή. 

Λοιπόν,  τώρα  η  επόμενη  ομιλήτριά  μας  είναι  μια  αξιόλογη

επιστήμονας  που  έχει  επιδείξει  σημαντικό  έργο  και  μάλιστα  έχει

ταυτίσει  το  όνομά  της  με  τον  τομέα  της,  έναν  τομέα  γένους

θηλυκού,  αφού  ίδρυσε  την  Ελληνική  Μαστολογική  Εταιρεία  πριν

από περισσότερα νομίζω από 40 χρόνια.

Θα  παρακαλούσα  λοιπόν  τώρα  να  ανέβει  στο  βήμα  η

Καθηγήτρια  κυρία  Λυδία  Ιωαννίδου-Μουζάκα,  Πρόεδρος  της

Ελληνικής  Εταιρείας  Μαστολογίας,  εκπρόσωπος  πολλών  φορέων

στο εξωτερικό.  Ένα πλούσιο βιογραφικό,  κυρία Μουζάκα,  δεν θα τα

πω όλα. 

Ο λόγος σε εσάς.

Λ.  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΜΟΥΖΑΚΑ:   Αξιότιμο  Προεδρείο,  κυρίες  και  κύριοι,

καλημέρα σας, dear guests, good morning, bom dia, νι  χάο. 

Θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  καταρχήν  τον  Πρόεδρό  μας,  εγώ

τον  έχω  πιο  πολύ  γιατί  είναι  γιατρός  μας,  τον  Πρόεδρό  μας,  τον

κύριο  Πατούλη,  για  την  ευγενική  του  πρόσκληση,  και  να  πω με  δύο

κουβέντες  ότι  είναι  ο  κατάλληλος  άνθρωπος  στην  κατάλληλη  θέση,

διότι  από  την  εμπειρία  μου  τόσα  χρόνια  κοντά  του  ξέρω  πως  ότι

πιάσει το φέρνει εις πέρας. 
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Να   ευχαριστήσω  τον  Δήμαρχο,  τον  κύριο  Κυρίτση,  για  την

ωραία παραμονή μας εδώ. 

Αλλά  δεν  θα  ξεχάσω  να  ευχαριστήσω  και  τον  φίλο  μου,  τον

κύριο  Παυλίδη,  για  τη  χθεσινοβραδινή  πολύ  όμορφη  βραδιά  που

περάσαμε μαζί του. 

Δεν είμαι  άσχετη με την Κω, ο κύριος Κυρίτσης το ξέρει,  αφού

τρεις  χρονιές  κάναμε  στην  Κω,  με  την  Ελληνική  Εταιρεία

Μαστολογίας,  την  Πορεία  για  τη  Ζωή,  δηλαδή  περπάτημα  για  να

φωνάξουμε ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 

Εγώ  από  την  πλευρά  μου  θα  σας  παρουσιάσω  το  πετραδάκι

που  μπορεί  να  βάλει  η  Ελληνική   Εταιρεία  Μαστολογίας  στον

τουρισμό  υγείας,  στο  χώρο  της  μαστολογίας,  και  στο  τέλος  θα  σας

παρουσιάσω  τις  διεθνείς  δυνατότητες  που  μπορούμε  να

προσφέρουμε. 

Το  θέμα  μου  θα  είναι  λίγο  πολύ  επιστημονικό.  Λέγοντας  τις

δυνατότητες  που  έχει  η  Ελλάδα  να  προσφέρει  στις  παθήσεις,  στη

διάγνωση  και  αντιμετώπιση  των  παθήσεων  του  μαστού,  από  το

άλφα  έως  το  ωμέγα,  θα  πω  ότι  είμαστε  και  διαπιστευμένοι  από  το

ISO. Ο τουρισμός υγείας στην Ελλάδα υπερτερεί  από πολλά σημεία

σε  σχέση  με  άλλες  χώρες  που  επιδίδονται  σε  αυτόν  και  ήδη  η

ομιλήτρια πριν από εμένα ανέφερε μερικά προβλήματα,   και  έχει  να

προτάξει  μόνο  πλεονεκτήματα  έναντι  των  άλλων  χωρών,  και  στα

δύο πόδια που αποτελούν τον τουρισμό υγείας, διότι ναι  μεν έχουμε

τον ιατρικό,  αλλά δεν θα πρέπει  να ξεχνάμε  και  τον τουριστικό,  στο

οποίο  αν  η  γυναίκα  δεν  μείνει  ευχαριστημένη,  μάλλον  όποιος

έρχεται  δεν  μείνει  ευχαριστημένος,  τότε  μας  χαλάει  και  το  ιατρικό

μας κομμάτι.  Και εδώ είναι το πιστοποιητικό ISO. 

Θα  ήθελα  λοιπόν  να  πω  ως  χειρουργός  μαστολόγος,  και  για

ότι  άπτεται  την  ειδικότητά  μου,  ότι  στη  μαστολογία  έχουμε  από

πολλά  χρόνια  συγκεντρώσει  πολλές  διεθνείς  περγαμηνές  και

διακρίσεις,  βραβεύσεις,  και  προεδρεία  σε  διεθνείς  εταιρείες  για  τον

μαστό. 
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Εδώ  είναι  έτσι  πολύ  συνοπτικά,  η  Προεδρεία  στη  Διεθνή

Εταιρεία  Μαστολογίας,  στην  Ευρωπαϊκή  Εταιρεία  για  τον

πληθυσμιακό  έλεγχο  του  καρκίνου  του  μαστού,  και  στη  Διεθνή

Εταιρεία της Έρευνας του καρκίνου του μαστού. 

Εκπροσωπώ  την  Ελλάδα  σήμερα  και  έχω  αυτή  την  τιμή,  ότι

αφορά  τον  καρκίνο  του  μαστού,  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  είμαι

εκπρόσωπος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου  στη  UMS, για τις

ανάγκες  στην  εκπαίδευση  στη  χειρουργική  του  καρκίνου  του

μαστού. 

Κάποια από τα διπλώματα. 

Έχουμε  φέρει  στην  Ελλάδα  το  1 ο  Ευρωπαϊκό  Συνέδριο

Μαστολογίας  στην  Αθήνα  το  ’88,  το  7 ο Παγκόσμιο  Συνέδριο

Μαστολογίας  στη  Ρόδο  το  ’92,  και  το  22 ο  Διεθνές  Συνέδριο  της

Έρευνας του καρκίνου του μαστού στην Αθήνα το ’98.

Πήραμε  για  το  2020,  με  τη  βοήθεια  του  Θεού,  το  Παγκόσμιο

Συνέδριο  Μαστολογίας,  το  21 ο,  και  πραγματικά  πρόθεσή  μας  ήταν

να το φέρουμε στην Κω,  εδώ στο ξενοδοχείο  του  κυρίου Κυπριώτη,

αλλά  δυστυχώς  λόγω  ΕΟΦ  το  πάμε  στην  Αθήνα.  Χθες  όμως  ο

κύριος  Τζιάλλας  μας  είπε,  κύριε  Δήμαρχε,  ότι  αναλαμβάνει  εκείνος

προσωπικά  το  θέμα  να  το  δει,  μήπως  μπορέσουμε  να  το  φέρουμε

στην Κω, θα είναι ιδιαίτερη χαρά και για εμάς. 

Κάποιες  από  τις  βραβεύσεις  εδώ,  δεν  θα  σας  κουράσω.  Και

από  την  κυρία  Βαρδινογιάννη,  από  την  Ογκολογική  Μονάδα

Παίδων,  διότι  μαζί  με  τις  εκδηλώσεις  που  κάνουμε  ανά  την  Ελλάδα

για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και  τις  δωρεάν εξετάσεις

μαστού,  προσφέρουμε  και  μετάγγιση  αίματος,  τα  οποία  δίνουμε

στην Ογκολογική Μονάδα. 

Και  γυρνάω  ξανά  στη  μαστολογία.  Διαθέτουμε  μεγάλη

εμπειρία  στην  κλινική  εξέταση  και  τη  διαχείριση  των  ασθενών,  στη

γνώση  και  τον  προσδιορισμό  του  κινδύνου  για  την  ανάπτυξη

καρκίνου  του μαστού,  στην εκτέλεση ή και  την  παραπομπή σε όλου

του είδους τις παρακλινικές εξετάσεις. 
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Έχουμε  γράψει  αρκετά  συγγράμματα  στα  ελληνικά  και  στα

ξένα,  και  θέλουμε  να  βρίσκουμε  τον  καρκίνο  του  μαστού  σε  αυτό

εδώ  το  μέγεθος,  που  δεν  χρειάζεται  από  μικρή  επέμβαση

χειρουργική  τίποτε  περισσότερο,  σε  σχέση  με  μια  καλοήθεια,  που

είναι  αυτή  εδώ,  αλλά καταλαμβάνει  ο  όγκος  ολόκληρο  το  μαστό  και

δυστυχώς η γυναίκα θα υποστεί  μαστεκτομή χωρίς λόγο και αιτία. 

Έχουμε,  μπορούμε  να  κάνουμε  την  πλήρη  εκτίμηση  των

αποτελεσμάτων,  γιατί  δεν  είναι  μόνο  να  στείλεις  μια  γυναίκα  να

κάνει  μια  μαστογραφία  ή  έναν  υπέρηχο  ή  μια  μαγνητική

μαστογραφία.  Θα πρέπει  να γίνει  η εκτίμηση και  ο  συνδυασμός των

αποτελεσμάτων για να μπορέσουμε να έχουμε σωστή διάγνωση. 

Προσφέρουμε  ολοκληρωμένη  χειρουργική  κάλυψη,  με

ογκολογικά κριτήρια, αλλά και με αισθητική συμπαράσταση. 

Διαθέτουμε πλήρως οργανωμένο Ογκολογικό Συμβούλιο με  τη

συμμετοχή  χειρουργού  μαστολόγου,  παθολόγου,  ογκολόγου,

ακτινοθεραπευτού  ογκολόγου,  πλαστικού  χειρουργού,

παθολογοανατόμου,  αλλά και  σε  μερικές  ειδικές  καταστάσεις,  όπως

είναι  ο  καρκίνος  του  μαστού  στη  διάρκεια  της  εγκυμοσύνης,  με  τη

συμμετοχή  του  γυναικολόγου  της  γυναίκας,  παιδιάτρου,  αλλά  και

ψυχολόγου,  διότι  είναι  μια  πολύ  δυσάρεστη  κατάσταση  την  οποία

θα πρέπει η γυναίκα να αντιμετωπίσει.  

Διαθέτουμε  πλήρη…  στην  Ελλάδα,  πλήρη  κάλυψη  στην

παθολογική  ογκολογία,  δηλαδή  για  τη  χημειοθεραπεία,  και  πλήρη

κάλυψη στην αντινοθεραπεία.

Εδώ  είναι  η  ομάδα  με  πλαστικούς  χειρουργούς,

χημειοθεραπευτή, ακτινοθεραπευτή και ψυχολόγους. 

Έχουμε  οργανωμένη  παρακολούθηση  των  γυναικών  με

καρκίνο του μαστού. 

Παρέχουμε  δωρεάν  ψυχολογική  υποστήριξη  των  γυναικών

μέσω του Κέντρου Έλλη Λαμπέτη που ιδρύσαμε εδώ και  15 χρόνια,

και  παρέχει  δωρεάν  τις  υπηρεσίες  του  τόσο  κατά  τη  διάρκεια  της

διάγνωσης,  όσο  κατά  τη  διάρκεια  της  θεραπείας,  αλλά  καμιά  φορά
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και  στην αποθεραπεία,  διότι  ξέρετε  οι  γυναίκες  όταν καταλαβαίνουν

ότι  τελειώνουν τη  θεραπεία  και  θα απομακρυνθούν  από την  ιατρική

ομάδα,  πολλές  φορές  εκεί  τους  δημιουργείται  ένα  άλλο  ψυχολογικό

πρόβλημα της αβεβαιότητας. 

Το  Κέντρο  Έλλη  Λαμπέτη  σήμερα  στεγάζεται  στο  1 ο  Δημοτικό

Ιατρείο  του Δήμου Αθηναίων,  για να γλιτώσουμε ενοίκια,  τηλέφωνα,

ΔΕΗ και τα λοιπά, λόγω καταστάσεων οικονομικών. 

Στη  διαγωνιστική  προσέγγιση  μπορούμε  να  προσφέρουμε

ψηφιακή  μαστογραφία,  ψηφιακή  τομοσύνθεση,  τρισδιάστατο

υπερηχογράφημα,  ελαστογραφία,  μαγνητική  τομογραφία,

παρακέντηση  και  κυτταρολογική  εξέταση  ή  βιοψία  με  κόπτουσα

βελόνη ή (…). 

Αν  θελήσουμε  να  κάνουμε  συμπληρωματικές  εξετάσεις  για  τη

σταδιοποίηση της γυναίκας,  διαθέτουμε αξονική τομογραφίας άνω –

κάτω  κοιλίας,  θώρακος  και  μεσοπνευμονίου,  σπινθηρογραφήματα

οστών, pet scan και μαγνητική τομογραφία. 

Και  μπορούμε  να  αντιμετωπίσουμε  όλες  τις  καλοήθεις

παθήσεις,  όπως  ινοαδενώματα,  λιπώματα,  θηλώματα,

γυναικομαστία,  συγγενείς  ανωμαλίες  των  μαστών,  μεγαλομαστία,

μικρομαστία. 

Αισθητική  χειρουργική  επέμβαση  με  μείωση  των  μαστών,

ανόρθωση  των  μαστών,  αυξητική  μαστών,  στους  σωληνώδεις

μαστούς ή την ασυμμετρία των μαστών. 

Να  παρέμβουμε  στις  προκαρκινικές  καταστάσεις  του  μαστού,

στον  κληρονομικό  καρκίνο,  παράδειγμα  Αντζελίνα   Τζολί.  Σε

περιπτώσεις  που  διαπιστώνεται  ατυπία  στη  βιοψία.  Και  στη

χειρουργική  προφύλαξη  του  άλλου  μαστού,  με  την  υποδόρια

αφαίρεση του μαζικού αδένα. 

Θα ήθελα να  ξέρετε  όσοι  δεν  είστε  γιατροί  και  δεν  ασχολείστε

με  το  αντικείμενο  ιδιαίτερα,  ότι  η  επιλογή  του  είδους  της

χειρουργικής  επέμβασης  σήμερα,  δεν  είναι  one size επέμβαση.

Πρέπει  να  είναι  τελείως  εξατομικευμένη  για  την  κάθε  μία  γυναίκα
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ξεχωριστά,  και  δίνω  έτσι  ένα  παράδειγμα  οπτικό,  όπως  μια  εικόνα

είναι  χίλιες  λέξεις,  ότι  ένα  πουκάμισο,  το  ίδιο  πουκάμισο  δεν

μπορούν  να  το  βάλουν  όλα  τα  μεγέθη  των  αντρών.  Σε  άλλον  θα

έρθει  στενό,  σε  άλλον  θα  έρθει  κανονικό  και  σε  άλλον  θα  έρθει

φαρδύ. 

Άρα  η  επιλογή  της  χειρουργικής  επέμβασης  θα  πρέπει  να

γίνεται  με  αυστηρά  ογκολογικά  αισθητικά  κριτήρια,  τα  οποία  να

δώσουν ένα αποδεκτό καλό αποτέλεσμα για τη γυναίκα οπτικά. 

Στη  χειρουργική  αντιμετώπιση  έχουμε  τη  συντηρητική

επέμβαση,  όπου  δεν  αφαιρείται  ο  μαστός.  Σήμερα  δεν  αφαιρούμε

και  τους  λεμφαδένες  στη  μασχάλη  και  πρώτα  κάνουμε  τον  φρουρό

λεμφαδένα  για  να  δούμε  εάν  τυχόν  ο  πρώτος  λεμφαδένας  στον

οποίο υπάγεται  η λέμφος είναι  θετικός ή όχι και μετά προχωράμε αν

είναι.  

Και  στη  ριζική  αντιμετώπιση,  που είναι  η  απλή μαστεκτομή,  η

τροποποιημένη  ριζική  μαστεκτομή,  πάλι  συν  πλην  λεμφαδένα

φρουρό,  αν  είναι  θετικός  λεμφαδενικό  καθαρισμό,  και  οπωσδήποτε

εφόσον  η  ογκολογική  κατάσταση  της  ασθενούς  μας  το  επιτρέπει,

την  ίδια  στιγμή  του  χειρουργείου  κάνουμε  και  την  αποκατάσταση

του μαστού. 

Εδώ  είναι  σχηματικά  ο  λεμφαδένας  φρουρός,  πώς  γίνεται,

πώς φαίνεται, και πώς εξαιρείται.  

Αλλά μην ξεχνάμε  ότι  καρκίνος  του  μαστού παρουσιάζεται  και

στον  άντρα και  άρα θα πρέπει  και  οι  άντρες  να  έχουν την  προσοχή

τους. 

Η  αποκατάσταση  του  μαστού  μπορεί  να  γίνει  ή  άμεσα,  όπως

είπα  προηγουμένως,  ή  απώτερα  αν  η  γυναίκα  πρέπει  να  κάνει

άλλες  συμπληρωματικές  θεραπείες,  όπως είναι  η  χημειοθεραπεία  ή

η  ακτινοθεραπεία,  και  η  αποκατάσταση  μπορεί  να  γίνει  ή  με

ενθέματα  σιλικόνης  ή  με  αυτόλογο  τοπικό…  τοπικούς  κρημνούς,  ή

με ελεύθερους κρημνούς, ή με αυτόλογη μεταφορά λίπους από άλλα

σημεία του οργανισμού της γυναίκας. 
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Και εδώ είναι κάποια παραδείγματα. 

Ήθελα  λοιπόν  να  πω  ότι  η  Ελλάδα  μας,  τα  είπαν  όλοι  οι

προηγούμενοι,  θα  σας  πω και  εγώ  δυο  κουβέντες,  σήμερα  διαθέτει

όλων των ειδών και  επιπέδων ξενοδοχειακές  υποδομές  και  είναι  σε

θέση να ικανοποιήσει  όλα τα γούστα.  Υπάρχουν ειδικά οργανωμένα

γραφεία,  όπως  ανέφερε  και  ο  κύριος  Πατούλης,  που  μπορούν  να

καλύψουν τις ανάγκες αυτές σήμερα στην Ελλάδα. 

Δυο κουβέντες  τώρα.  Η Ελλάδα παραμένει ,  για  όσους  θέλουν

να  επωφεληθούν,  ότι  είναι  ο  καλύτερος  προορισμός.  Είναι

φτηνότερος,  έχει  ένα φιλικό περιβάλλον.  Η καλοκαιρία  μας είναι  για

εννιά  μήνες  το χρόνο και  όλη αυτή η καλοκαιρία  προδιαθέτει  σε  μια

θετική ενέργεια από μία ηλιόλουστη χώρα. 

Αυτό  που  μπορεί  να  προσφέρει  η  Ελληνική  Εταιρεία

Μαστολογίας  στην  προσπάθεια  του  κυρίου  Πατούλη,  είναι  ότι

έχουμε  στη  Διεθνή  Εταιρεία  Μαστολογίας,  της  οποίας  χρημάτισα

Πρόεδρος,  αλλά  είναι  και  μέλος  Διοικητικού  Συμβουλίου  σήμερα,

έχουμε  128  εταιρείες  μέλη,  όχι  άτομα,  εταιρείες  μέλη  σε  όλο  τον

κόσμο, που έχουν άμεση σχέση με τη Διεθνή Εταιρεία Μαστολογίας,

και  ασφαλώς  υπάρχει  ένα  διεθνές  επιστημονικό  δίκτυο  για  το

μαστό, 464 φορέων ανά τον κόσμο. 

Υπάρχει  η  Διεθνής  Εταιρεία  Μαστολογίας  που  έχει  ιδρύσει  τη

Διεθνή  Σχολή  Μαστολογίας.  Η  πρώτη  εκδήλωση  με  τη  συνέντευξη

τύπου  που  έγινε  στο  Μονακό,  μας  τίμησε  και  η  πριγκίπισσα

Καρολίνα με την παρουσία της. 

Εμείς  ήδη  εδώ  και  δέκα  χρόνια  έχουμε  κάνει  την  Ελληνική

Σχολή  Μαστολογίας  υπό  την  αιγίδα  της  Διεθνούς  Εταιρείας

Μαστολογίας, και σήμερα η Διεθνής Εταιρεία Μαστολογίας κάνει  και

το  International  Accreditation Program,  τη  διεθνή  διαπίστευση  των

κέντρων μαστού ανά τον κόσμο. 

Ο  τουρισμός  στην  Ελλάδα  δίνει  ευκαιρία  να  συνδυάσουν  οι

ασθενείς που θέλουν να την επιλέξουν, μαζί με τη θεραπευτική τους

αγωγή,  μια  παράλληλη  διασκέδαση,  να  κάνουν  τουρισμό,  και  να
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έρθουν  σε  επαφή  με  ανθρώπους  φιλόξενους,  όπως  είναι  οι

Έλληνες. 

Ο καλύτερος  τρόπος για  την οικονομική στήριξη της Ελλάδος,

είναι  ο τουρισμός υγείας, και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πατούλη

που έχει  αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία, να βοηθήσει την Ελλάδα

οικονομικά. 

  Να  ευχαριστήσω  όλους  εσάς  και  να  πω για  τους  φίλους  μου

το obrigado, για τους Βραζιλιάνους, και το xiexie για τους Κινέζους.

Ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:   Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Μουζάκα. 

Ο  επόμενος  ομιλητής  μας  συνδυάζει  την  εμπειρία  από  την

Ιατρική  με  την  εμπειρία  από την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  και  για  αυτό

φυσικά είναι  ο ιδανικός για να μας μιλήσει για τον ιατρικό τουρισμό.

Το  λόγο  έχει  ο  κύριος  Γιώργος  Κοπάδης,  Αγγειοχειρουργός

και Διευθυντής Κλινικής στο Γενικό Κρατικό Αθηνών.

Γ.  ΚΟΠΑΔΗΣ:   Κύριε  Πρόεδρε,  ευχαριστώ  για  την  τιμητική

πρόσκληση να συμμετέχω σήμερα στο Συνέδριο. 

Κυρίες  και  κύριοι,  δεν  θα  σας  μιλήσω  σαν  γιατρός

αγγειοχειρουργός,  Διευθυντής  στο  Κρατικό  Αθηνών.  Δεν  θα  σας

δείξω  ούτε  ανευρύσματα,  ούτε  καρωτίδες,  ούτε  φλεβικά  και

αρτηριακά μοσχεύματα που είδαμε χθες. 

Θα σας μιλήσω πιο πολύ σαν αυτοδιοικητικός,  μάλλον πρώην

αυτοδιοικητικός, με μια πρόταση που έχω να κάνω με την εφαρμογή

του  ιατρικού  τουρισμού  σε  περιφέρειες,  με  πυλώνα  εφαρμογής  την

Τοπική Αυτοδιοίκηση, και με άμεσο όφελος στην τοπική κοινωνία. 

Πρώτα  από  όλα  θα  ξεκινήσω  για  τον  ιατρικό  τουρισμό

λέγοντας  ότι  δυστυχώς  στην  Ελλάδα  μοιάζει  να  είναι  με  ένα  παιδί

που  δεν  μπορεί  να  μεγαλώσει.  Ίσως  γιατί  πολλοί  το  κρατούν

αγκαλιά  και  δεν  το  αφήνουν  να  περπατήσει.  Μάλλον  αυτό  είναι  το

κράτος. 

Θα  κάνω  έναν  διαχωρισμό  λέγοντας  ότι  ο  κύριος  άξονας  του

ιατρικού  τουρισμού  είναι  ο  τουρισμός…  ιατρικός  τουρισμός
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επιλογής,  που  αφορά  τους  ασθενείς  που  επιλέγουν  να  πάνε  σε

κάποιο  τόπο,  σε  κάποιο  μέρος,  για  μια  συγκεκριμένη  ιατρική

υπηρεσία,  λαμβάνοντας  υπόψη  το  κόστος  της  υπηρεσίας,  την

ποιότητα  της  υπηρεσίας,  και  ακόμη  και  την  ευκαιρία  να  συνδυάσει

την ιατρική φροντίδα με ένα ταξίδι, με ψυχαγωγία. 

Και  μια  άλλη ομάδα τουριστών,  που έρχονται  σε  κάποιο νησί,

για  παράδειγμα  στην  Κω,  για  να  απολαύσουν  την  Κω,  και  για

κάποιο  λόγο  γίνονται  επείγοντα  περιστατικά  ή  έχουν  κάποιες

χρόνιες  τακτικές  υγειονομικές  ανάγκες,  όπως  παράδειγμα  ασθενείς

που χρειάζονται αιμοκάθαρση. 

Δεν  θα αναφερθώ,  αναφέρθηκε  από προηγούμενους,  για  τους

εμπλεκόμενους στον τουρισμό υγείας φορείς. 

Θέλω να  πω ότι  δυστυχώς στην  Ελλάδα έχουμε  ή  το  μαύρο  ή

το  άσπρο,  ή  το  ναι  ή  το  όχι.  Και  έτσι  διαχρονικά  έχει   γίνει  ένας

άστοχος διαχωρισμός μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής υγείας. 

Θα είμαι σύντομος. 

Όσον αφορά την ιδιωτική υγεία,  υπάρχει  επάρκεια στα μεγάλα

αστικά  κέντρα  και  υπάρχει  ευτυχώς  και  σχετική  επάρκεια  στην

περιφέρεια.  χρειάζεται  όμως κεντρικά από το κράτος να αλλάξει  την

αντίληψη,  τη  νοοτροπία  που  έχει,  όσον  αφορά  την

επιχειρηματικότητα  και  την  ιδιωτική  πρωτοβουλία,  με  ευκολότερη

αδειοδότηση,  ειδικά  στην  περιφέρεια,  ευέλικτων  μονάδων  παροχής

υγείας, και μάλιστα θα έλεγα σε συγκεκριμένο είδος παροχής (…). 

Όσον  αφορά  τη  δημόσια  υγεία,  τα  πράγματα  εδώ  είναι  λίγο

διαφορετικά,  γιατί  ναι  μεν  υπάρχει  κάποια  σχετική  επάρκεια  στα

μεγάλα  αστικά  κέντρα,  στην  περιφέρεια  όμως  λείπουν  κατά  πολύ,

όχι  μόνο  υποδομές,  αλλά  και  το  ανάλογο  προσωπικό.  Και  βασικά

βέβαια δεν υπάρχει και το ανάλογο θεσμικό πλαίσιο. 

Βλέπουμε  λοιπόν  ότι  ο  κύριος  πυλώνας  ανάπτυξης  πρακτικά

και τελικά είναι η ιδιωτική υγεία. 

Τι   γίνεται  τώρα  στην  περιφέρεια  και  στις  νησιωτικές  ή

τουριστικές  περιοχές.  Θέλω  να  προτείνω  ένα  νέο  μοντέλο
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ανάπτυξης  τουρισμού  υγείας,  με  ταυτόχρονο  όφελος  της  τοπικής

κοινωνίας. 

Τα  χαρακτηριστικά  του.  Πρέπει  να  είναι  και  είναι  η

επιχειρηματικότητα,  οι  κοινωνικές  παροχές  και  το  κέρδος.  Έχουμε

διασφάλιση  κοινωνικού  ελέγχου,  έχουμε  εκμετάλλευση,  είναι  πολύ

σημαντικό  αυτό,  των  τοπικών  δυνάμεων,  και  των  τοπικών

δυνάμεων.  Δηλαδή  των  γιατρών  ή  νοσηλευτών  που  ζουν

παράδειγμα  στην  Κω.  Έχουμε  προστασία  των  ασθενών  τουριστών

με  αναβαθμισμένες  παροχές  υγείας,  υπηρεσίες  υγείας.  Και  ένα

παράλληλο  όφελος,  κοινωνικό  όφελος,  παροχές  υγείας  στην τοπική

κοινωνία. 

Έχουμε  πρακτικά  ένα  συνδυασμό,  μια  σύμπραξη,  μια

συνέργεια,  μια  συνεργασία,  του  δημοσίου  με  την  ιδιωτική

πρωτοβουλία. 

Υπάρχουν  στην  Ελλάδα  πάρα  πολλές  δομές  του  Δημοσίου,

που  είτε…  και  των  Δήμων,  που  είτε  είναι  αναξιοποίητες,  είτε

υπολειτουργώντας,  ή  δεν  λειτουργούν  καθόλου.  Χρειάζεται

συνεργασία  με  τους  Οργανισμούς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  Α’  ή   Β’

Βαθμού. 

Πολύ  σημαντική  είναι  η  συνεργασία  με  τους  ξένους

τουριστικούς  οργανισμούς  και  τα  πρακτορεία.  Χρειάζεται

συνεργασία  επίσης  και  με  τους  τοπικούς  φορείς.  Παράδειγμα,

Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων, Ένωση Ξενοδόχων. 

Κάποιος  θα  μου πει,  πώς  θα πάρουμε,  ο  Δήμος,  μια  δημόσια

περιουσία;  Αυτό  είναι  λυμένο  νομοθετικά,  διότι  το  κράτος,  και

μάλιστα  το  Υπουργείο  Υγείας,  δύναται  να  εκχωρήσει  κατά  χρήση

περιουσία  του  σε  Οργανισμούς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  Α’  και  Β’

Βαθμού  και  δεν  χρειάζεται  καμία  προσθήκη  στην  υπάρχουσα

νομοθεσία. 

Όλα αυτά πώς γίνονται;  Γίνονται  με συμπράξεις.  Θα ξεκινήσω

με  έναν  όρο  δικό  μου,  δεν  (…)  ασφαλής.  ΣΔΟΤΑ,  σύμπραξη

δημοσίου  και  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  Οργανισμών  Τοπικής
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Αυτοδιοίκησης. Μπορεί  να γίνει  είτε  με κοινοπραξίες,  είτε  ακόμη και

εκμεταλλευόμενοι  την  κοινωνική  οικονομία,  με  κοινωνικές

επιχειρήσεις. 

Πώς  θα  δουλέψουν  αυτές  οι  επιχειρήσεις.  Χρειάζεται

συγκρότηση,  τεκμηρίωση,  ενός  επιχειρησιακού  σχεδίου  ανάπτυξης.

Σίγουρα  χρειαζόμαστε,  όπως  σε  οποιοδήποτε  νοσοκομείο,  έναν

οργανισμό  εσωτερικής  λειτουργίας,  χρειάζεται  ένα  σχέδιο

ανάπτυξης  μηχανισμών  σύνδεσης  με  κοινωνικούς  ασφαλιστικούς

φορείς,  και  ανάπτυξη  πολιτικών  που  έχουν  να  κάνουν  με  τη

φροντίδα,  την  ιατρική  φροντίδα,  χρονίων  νοσημάτων,  όσο  και

επειγόντων περιστατικών. 

Πολύ  σημαντικό  είναι  τα  διακριτά  τιμολόγια.  Είναι  ειδική  και

σωστή  τεκμηριωμένη  τιμολόγηση  για  τα  ξένα  ασφαλιστικά  ταμεία.

Πρόσβαση  της  τοπικής  κοινωνίας,  όπως  ακριβώς  στο  Εθνικό

Σύστημα  Υγείας.  Σίγουρα  δωρεάν  παροχές  στους  απόρους,  και  αν

είμαστε  και  αν  θέλουμε,  μέρος  του  κέρδους  θα  διατίθεται  για  τις

ανάγκες των Τοπικών Μονάδων Υγείας, του ΕΣΥ δηλαδή. 

Διάφορα  ερωτήματα  που  αφορούν  τις  τοπικές  κοινωνίες.

Στηρίζουν  τα  παραπάνω  σχήματα;  Ωφελούνται  από  τα  παραπάνω

σχήματα;  Μπορούν  να  μετέχουν  ή  πρέπει  να  μετέχουν  στα

παραπάνω σχήματα; 

Φαντάζει  σαν  μια  βαρκούλα  μέσα  στον  ωκεανό.  Ναι  και

πρέπει,  διότι  όλα  αυτά  τα  project,  όλα  αυτά  τα  μοντέλα  ανάπτυξης

του  ιατρικού  τουρισμού,  στηρίζονται  στην  επιχειρηματικότητα.  Ναι

μεν  έχουν  σκοπό  το  κέρδος,  κέρδος  γιατί;  Γιατί  πρέπει  να  είναι

οικονομικά  βιώσιμες.  Δημιουργούν  παράταση  στην  τουριστική

περίοδο,  υπάρχει  κοινωνική  συμμετοχή  και  έλεγχος,  είναι  πολύ

σημαντικό  αυτό,  όπως  επίσης  εξίσου  σημαντικό  είναι  ότι  υπάρχει

ανάδειξη  υπηρεσιών  υγείας  και  από  τους  ντόπιους  γιατρούς  και

νοσηλευτές. Και δεν χρειάζεται  να πω, υπάρχει  και τεράστιο όφελος

για την τοπική κοινωνία όσον αφορά τις θέσεις εργασίας,  ακόμα και

τις παροχές υγείας. 
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Αυτή  η  εκχώρηση  κατά  χρήση  που  είπα  προηγουμένως,  δεν

πρέπει  να  θεωρηθεί  σαν  εκχώρηση  προς  ιδιώτες.  Είναι  εκχώρηση

κατά  χρήση  στην  τοπική  κοινωνία,  η  οποία  σε  συνδυασμό  με  τη

βοήθεια,  με  τη  σύμπραξη,  με  την  επιχειρηματικότητα  των  ιδιωτών,

μπορεί  να  αναβαθμίσει  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  τόσο  στους

τουρίστες  επισκέπτες,  όσο  και  τους  ντόπιους,  και  τους  κατοίκους

της περιοχής. 

Ο τουρισμός υγείας δηλαδή,  πέρα από το  όφελος που μπορεί

να  δώσει  στους  τουρίστες  επισκέπτες,  μπορεί  να  συμπληρώσει  και

πάρα πολλά κενά ή δυσλειτουργίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Και  πρέπει  επιτέλους  όλοι  μας  να  καταλάβουμε  ότι  και  η

ιδιωτική πρωτοβουλία  μπορεί να παρέχει δημόσια υγεία. 

Θα  τελειώσω  κλείνοντας  ότι  δυστυχώς,  είπα  και  στην  αρχή,

στην Ελλάδα είμαστε ή του ναι ή του όχι, ή μαύρο, ή άσπρο. Πρέπει

να καταλάβουμε ότι υπάρχουν πλέον και υβριδικές λύσεις. 

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:   Να  ευχαριστήσουμε  θερμά  τον  κύριο  Κοπάδη  για

την εξαιρετικά εμπεριστατωμένη ομιλία του. 

Και  να  ταξιδέψουμε  τώρα  μακριά,  σε  μια  χώρα  που  κάνει

αποτελεσματικά  τουρισμό  υγείας,  αλλά  οι  κάτοικοί  της  είναι  και

χρήστες αυτών των υπηρεσιών σε άλλες χώρες.

Μιλάμε για την Κίνα, που τα τελευταία χρόνια έχει  γνωρίσει  το

τουριστικό  προϊόν  της  Ελλάδας  και  φαίνεται  ότι  το  προτιμά

σημαντικά.  

Θα  παρακαλούσα  λοιπόν  να  έρθει  στο  βήμα  ο  κύριος  John

Xing.

J      .        XING      :   Ξέρετε  από  πού  είμαι;  Για  να  σας  αποδείξω  ότι  είμαι

Κινέζος θα σας κάνω την ομιλία μου στα κινεζικά. 

Καλημέρα  σας  αξιότιμοι  επισκέπτες,  αξιαγάπητε  κύριε

Πατούλη,  Πρόεδρε  της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  Ελλάδος,

αξιαγάπητε  Δήμαρχε  της  Κω,  αγαπητοί  επισκέπτες,  αγαπητοί

Σύνεδροι, καλημέρα σας. 
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Θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  για  αυτή  την  εξαιρετική  επίσκεψη

και  την εξαιρετική ευκαιρία που μου έδωσε η Οργανωτική Επιτροπή

να  συμμετάσχω  σε  αυτό  το  2 ο  Διεθνές  Συνέδριο  για  τον  τουρισμό

υγείας.   

Είμαι  ο  John Xing,  είμαι  Γενικός  Γραμματέας  του

Προγράμματος  Ανάπτυξης  της  Οργανωτικής  Επιτροπής  για  το  (…)

Project,  ένα πρόγραμμα για τη διασυνοριακή συνεργασία και  για τις

σχέσεις  μεταξύ  Κίνας  και  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  καθώς  και  για  τη

διεθνή  συνεργασία  της  Κίνας  με  όλους  τους  υπόλοιπους  εταίρους,

και  θα  ήθελα  να  προχωρήσω  σε  μια  εποικοδομητική  ανταλλαγή

απόψεων  με  όλους  τους  παρευρισκόμενους  σε  αυτό  το  εξαιρετικής

σημασίας  διήμερο  Συνέδριο  για  τον  τουρισμό  υγείας  και  την

ανάπτυξη. 

Η  Ελλάδα  είναι  το  λίκνο  του  δυτικού  πολιτισμού  και  η

γενέτειρα  των  Ολυμπιακών  Αγώνων.  Ο  Σωκράτης,  ο  Πλάτωνας,  ο

Αριστοτέλης,  έθεσαν  τα  θεμέλια  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς  της

Ευρώπης  και  έδωσαν  μεγάλη…  τα  φώτα  τους  για  να  συμβάλλουν

στην ανάπτυξη και την πρόοδο παγκοσμίως. 

Είμαι  πραγματικά  ενθουσιασμένος  που  βρίσκομαι  εδώ  στην

Ελλάδα  και  στην  Κω  και  ζω  και  βιώνω  από  κοντά  αυτή  την

εξαιρετική  τουριστική  περιοχή  και  είμαι  στα  ίδια  χώματα  που

πάτησε  και  ο  Ιπποκράτης  και  παρακολουθώ  αυτές  τις  εξαιρετικές

εισηγήσεις από όλους τους ομιλητές αυτές τις δύο μέρες. 

Έρχομαι  και  εγώ  από  τον  τομέα  του  τουρισμού  υγείας.  Αυτό

είναι  το υπόβαθρό μου. 

Ο  τουρισμός  υγείας  βασίζεται  στις  κλιματικές  συνθήκες,  στον

γενικότερο  τουρισμό,  αλλά  και  στην  πολιτιστική  κληρονομιά,  και

όπως  έχει  ειπωθεί  πολλάκις  όλες  αυτές  τις  ώρες  και  μέρες  εδώ

πέρα,  ο  τουρισμός  υγείας  υποδιαιρείται  σε  διάφορες  άλλες

κατηγορίες,  όπως  ο  τουρισμός  ευεξίας,  ο  τουρισμός  ιαματικών

πηγών και τα λοιπά. 
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Στην  Κίνα  υπάρχει  μια  βασική  ιδέα  που  θεμελιώνεται  στις

ψυχές  μας.  Ο  άνθρωπος  αποτελεί  ένα  αναπόσπαστο  κομμάτι  της

γης  και  υπό  αυτή  την  έννοια  η  αρμονία  μπορεί  να  επιτευχθεί  μόνο

όταν  υπάρχει  αρμονία  μεταξύ  του  ανθρώπου  και  του  φυσικού

περιβάλλοντος στο οποίο ζει και αναπτύσσεται ο άνθρωπος. 

Στην  Κίνα  η  φύση  αποτελεί  τις  ρίζες  όλων  των  επίγειων

πραγμάτων.  Για  αυτό  το  λόγο  είμαστε  οι  βασικοί  θεμελιωτές  μίας

θεωρίας  που  λέει  ότι  όλοι  πρέπει  να  ζούμε  συνεχώς  σε  ισορροπία

με τη φύση και  αυτό βρίσκεται  και  στην καρδιά της στρατηγικής μας

για  τον  τουρισμό  υγείας  και  την  ανάπτυξη  αυτού  του  εξαιρετικής

σημασίας για τον άνθρωπο τομέα. 

Θα  σας  αποκαλύψω  ένα  μυστικό.  Ο  τουρισμός  υγείας  στην

Κίνα  είναι  ανοιχτός  για  όλο  τον  κόσμο,  και  η  αγορά  μας  είναι

ορθάνοιχτη  και  περιμένει  οποιαδήποτε  πρωτοβουλία  από  όπου  και

αν αυτή προέρχεται,  από όλες τις γωνιές του πλανήτη. 

Η  Κίνα  έχει  1,3  δισεκατομμύρια  ανθρώπους  πληθυσμό.

Μπορείτε  λοιπόν  να  αντιληφθείτε  τις  διαστάσεις  αυτής  της

επιταχυνόμενης  αγοράς,  η  οποία  θα  μπορούσε  να  προσδώσει

τεράστια  οφέλη  σε  όλες  τις  ευρωπαϊκές  χώρες  και  φυσικά  στην

Ελλάδα  ως  προς  τους  Κινέζους  που  αναζητούν  υπηρεσίες  υγείας

στο εξωτερικό. 

Ο  τουρισμός  υγείας  στην  Κίνα  έχει  λοιπόν  μια  τεράστια

ζήτηση  και  ένα  τεράστιο  δυναμικό  ανάπτυξης  και  βασίζεται  σε

πολλές και διαφορετικές παραμέτρους. 

Η  πρώτη  παράμετρος  είναι  ότι  η  Κίνα  έχει  μπει  στη  δυτική…

στο  δυτικό  τρόπο  ζωής,  και  αυτό  σημαίνει  ότι  έχουμε  ολοένα

περισσότερους  ανθρώπους  που  γηράσκουν  και  για  αυτό

δημιουργούνται  όλο  και  μεγαλύτερες  ανάγκες  ως  προς  τις

υπηρεσίες  τουρισμού  υγείας,  τόσο  στην  Κίνα,  όσο  και  στο

εξωτερικό. 

Δεύτερο  στοιχείο  είναι  οι  πολλές χρόνιες  παθήσεις.  Αυξάνεται

πολύ  ο  αριθμός  των  ασθενών  με  χρόνιες  παθήσεις,  που  έχει
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ξεπεράσει  τα  260  εκατομμύρια  ανθρώπους.  Άρα  λοιπόν,  ένας  από

τους ...  η επιμήκυνση της ζωής και  η αύξηση του προσδόκιμού της,

αποτελεί  ένα βασικό στόχο για όλο και περισσότερους Κινέζους. 

Τώρα θέλω  να αναφερθώ και δύο αρνητικές πτυχές, μετά από

τις  θετικές πτυχές του τουρισμού υγείας, ως προς την Κίνα. 

Τρίτο  είναι  η  αύξηση  της  αγοραστικής  δύναμης  που  συνεχώς

επιταχύνεται  και  αυτό  θα  συνεχιστεί  πολύ  τις  επόμενες  δεκαετίες,

και  έτσι  το  προσδόκιμο  ζωής  θα  αποτελέσει  μια  τεράστια  αγορά  με

ότι  αυτό  συνεπάγεται  για  όλους  τους  δυνάμει  επιχειρηματίες  που

θέλουν  να  δραστηριοποιηθούν  σε  αυτόν  τον  τομέα  και  να

σχετιστούν με την κινεζική αγορά. 

Βιώσιμες  και  αειφόρες  πολιτικές  ακολουθούνται  πολύ

επικεντρωμένα στην Κίνα τα τελευταία χρόνια, και έτσι έχουμε κάνει

πολύ  μεγάλες  επενδύσεις  στον  τομέα  της  υγείας.  Αυτές  οι

επενδύσεις  θα  συνεχιστούν  και  στο  μέλλον  με  ακόμα  πιο  γοργούς

ρυθμούς. 

Ο Πρόεδρός μας, ο Τσιν Πινγκ, θεωρεί το Δρόμο του Μεταξιού

μια  πρόσβαση  από  τις  ανατολικές  αγορές  και  μία  συγχώνευση  των

ανατολικών  με  τις  δυτικές  αγορές  και  αυτό  μπορείτε  να  καταλάβετε

ότι  συνεπάγεται  τεράστιες  ευκαιρίες  για όλους.  Είναι  μια κατάσταση

που αποκαλούμε win win, αμοιβαίας επωφέλειας. 

Τι  εννοούμε  όμως ενεργές  ανατολικές  αγορές.   Οι  ανατολικές

αγορές  είναι  οι  πιο  ενεργές  αυτή  τη  στιγμή  στην  παγκόσμια  αγορά

του  καπιταλισμού  και  νομίζω  ότι  εσείς  στη  δύση  έχετε   μια  πολύ

υψηλή  ιατρική  κοινότητα  από  την  οποία  εμείς  μπορούμε  να

επωφεληθούμε.  Άρα  μιλάμε  για  αυτή  τη  συγχώνευση  δύο

διαφορετικών αγορών και δύο διαφορετικών πλεονεκτημάτων. 

Ελπίζουμε  πολύ  ότι  στο  μέλλον  θα  μπορέσουμε  να

επωφεληθούμε  αμοιβαίως  από  αυτό  το  εξαιρετικό  κεφάλαιο  που

τόσο εσείς, όσο και εμείς, έχουμε στη διάθεσή μας. 

Εμείς  από  την  αρχή  έχουμε  εμπλακεί  ενεργά  στην  ανταλλαγή

τόσο  πολιτιστικών  πρακτικών,  όσο  και  επαγγελματικών,  καθώς  και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2  ου   ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

ΚΩΣ   23&24   ΙΟΥΝΙΟΥ   2018 –   KOS INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE

235



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

επιστημονικών  πρακτικών,  και  είμαστε  ανοιχτοί  στη  διεθνή

κοινότητα  ως  προς  την  περαιτέρω  διεθνή  και  οικονομική

συνεργασία. 

Τον  Οκτώβριο  του  2013  η  Οργανωτική  μας  Επιτροπή

διοργάνωσε  το  Φόρουμ  ανάπτυξης  και  αναψυχής,  παγκόσμιο

Φόρουμ,  όπου  συμμετείχαν  87  Υπουργοί,  Δήμαρχοι  και  πολιτικοί,

αξιωματούχοι από 45 χώρες, διπλωμάτες από 67 χώρες, και από τις

πέντε ηπείρους της γης μας. 

Έχω  μια  ταπεινή  πρόταση  να  κάνω  σε  όλους  σας.  Αυτό  το

επόμενο  Διεθνές  Συνέδριο  Τουρισμού  Υγείας,  να  διεξαχθεί  στην

Κίνα,  το επόμενο Διεθνές  Συνέδριο Τουρισμού Υγείας.  Να διεξαχθεί

στην  Κίνα.  (…)  από  αυτό  το  Συνέδριο  Τουρισμού  Υγείας,  όλοι  να

μπορέσουν να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν την Κίνα. 

Εξαιρετικά  νερά,  εξαιρετικά  τοπία,  καταπληκτικό  πολιτισμό,

τρομερές  δραστηριότητες,  τόσο  σε  επίπεδο  αναψυχής,  όσο  και

τουρισμού,  και  μπορούμε  να  προσφέρουμε  διάφορες…  να

καλύψουμε  όλες  τις  ανάγκες  ανθρώπων  ως  προς  τα  διαφορετικά

στιλ ζωής και  φιλοσοφίες.  Πιστεύω ότι  αυτό είναι  πλήρως συνεκτικό

με  το  σκοπό  αυτού  του  Συνεδρίου  που  λαμβάνει  χώρα  εδώ  στην

Κω. Εξ ου και η πρότασή μου.

Κυρίες  και  κύριοι,  πιστεύουμε  ότι  θα  συνεχίσουμε  να  έχουμε

διευρυμένες  ανταλλαγές  μεταξύ  των  επιχειρήσεών  μας,  μεταξύ  των

πολιτιστικών  μας  οργανισμών,  αλλά  και  μεταξύ  των  λαών  και

ανθρώπων  μας,  στο  εγγύς  μέλλον,  αλλά  και  στο  παρόν.  Το  παρόν

και το μέλλον μας ανήκει.    

Μέσα από πολλές διάφορες… μέσα από πολλές πτυχές αυτών

των  ανταλλαγών,  μέσα  από  επιχειρηματικές  δραστηριότητες,

ανταλλαγές,  μπορούμε  να  δώσουμε  τρομερές  δυνατότητες  στους

τουρίστες  που  αναζητούν  υπηρεσίες  υγείας,  υπηρεσίες  φροντίδας,

αλλά  ταυτόχρονα  ένα  εξαιρετικό  περιβάλλον  για  την  ψυχαγωγία και

την αναψυχή τους. 
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Έτσι  λοιπόν,  η  δεύτερή  μου  πρόταση στον  Πρόεδρο  είναι  την

επόμενη..  το  επόμενο  Συνέδριο… το  επόμενο  Συνέδριο  το  πρωί  να

έχουμε ακαδημαϊκές  παρεμβάσεις,  αλλά το βράδυ,  το  απόγευμα και

το  βράδυ  να  έχουμε  επιχειρηματικές  δραστηριότητες,  διότι  είναι

πολύ  καλή  η  ακαδημαϊκή  διάσταση,  αλλά  και  η  επιχειρηματική

διάσταση  είναι  εξίσου  σημαντική.  Έτσι  θα  χωριστεί  το  Συνέδριο  σε

δύο πτυχές. Πρωινή και  απογευματινή.  Πρωί ακαδημαϊκή κοινότητα,

βράδυ επιχειρηματική κοινότητα. 

Ίσως είστε πολύ περίεργοι  για ποιο λόγο έχω κάνει  αυτόν τον

μακροσκελή  λόγο.  Θεωρούμε  όμως  ότι  αυτές  οι  δυνατότητες  της

Κίνας  δεν  υπάρχουν  μόνο  στο  εγχώριό  της  περιβάλλον,  αλλά

μπορούν  να  προσφερθούν  και  από  άλλες  χώρες  προς  επ’  ωφελεία

των Κινέζων πολιτών. 

Έχουμε  επενδύσει  στην  συντήρηση  και  τη  διατήρηση  του

περιβάλλοντος,  στη  Γερμανία,  στην  Τυνησία,  στη  Σουηδία,  στην

Ισπανία,  στην  Πορτογαλία,  και  σε  πάρα  πολλές  άλλες  χώρες.  Και

ελπίζουμε ότι  μπορούμε  να  συνεργαστούμε  στο  ίδιο  επίπεδο  και  με

την  Ελλάδα  και  να  δημιουργήσουμε  διάφορα  resort και   διάφορα

συγκροτήματα  και  στην  Ελλάδα,  όπως  πράξαμε  σε  όλες  αυτές  τις

χώρες που σας προανέφερα. 

(…)  να  δημιουργήσουμε  μια  κοινή  τουριστική  βιομηχανία,  η

οποία θα είναι  αλληλένδετη μέσα από τις ουμανιστικές,  πολιτιστικές

και  τουριστικές  ανταλλαγές.  Όλα  αυτά  τα  έχουμε  ήδη  πράξει  σε

άλλες  χώρες,  το  πράττουμε  και  στην  Ελλάδα,  και  θεωρούμε  ότι  ο

συνδυασμός  του  τουρισμού  υγείας,  του  τουρισμού  του  ιατρικού,

καθώς  και  όλων  των  άλλων  ψυχαγωγικών  δραστηριοτήτων,  μέσα

από την ακαδημαϊκή κοινότητα και  τις  επιχειρήσεις,  θα μπορέσει  να

δώσει  τους  καρπούς  της  και  να  είναι  επωφελής  τόσο για  εμάς,  όσο

και για εσάς. 

Για  αυτό  θα  ήθελα  να  σας  προτείνω  μια  τρίτη  πρόταση  στον

κύριο  Πρόεδρο.  Η τρίτη  πρότασή μου στον  κύριο  Πρόεδρο  είναι  ότι

την  επόμενη  φορά  που  θα  κάνουμε  το  3 ο  Διεθνές  Συνέδριο
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Τουρισμού  Υγείας,  μπορούμε  ίσως  να  έχουμε  συμμετέχοντες  από

πολλές  χώρες,  οι  οποίοι  συμμετέχοντες  θα  μπορέσουν  να  φέρουν

και  τουριστικές  εταιρείες,  τουριστικούς  επενδυτικές,  διότι  ο

τουρισμός  αποτελεί  τη  γέφυρα  που  γεφυροποιεί  τη  βιομηχανία  της

ιατρικής με τον τουρισμό. Εξ ου και οι συμμετέχοντες από τον τομέα

του  τουρισμού,  θα  έρθουν  σε  σύζευξη  με  τους  υπόλοιπους

πολιτικούς  και  ακαδημαϊκούς  συμμετέχοντες  και  έτσι  θα

δημιουργήσουμε  με  έναν  επαγγελματικό  και  πολύ  ισχυρό  δεσμό

μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ το 2 ο  Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού

Υγείας να στεφθεί από απόλυτη επιτυχία. 

Σας   ευχαριστώ  πάρα  πολύ  για  το  χρόνο  και  την  προσοχή

σας. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Mr.  Xing,  ευχαριστούμε  πάρα  πολύ  για  τη

συνεισφορά  σας.  (…)  τον  Πρόεδρο  της  ΚΕΔΕ  να  δώσει  ένα

αναμνηστικό δώρο στον προσκεκλημένο μας.  

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΩΡΩΝ

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Να  ευχαριστήσουμε  καταρχήν  τον  αξιότιμο  και

αξιοσέβαστο  επισκέπτη  μας  από  την  Κίνα,  τον  John Xing,  όπου

σίγουρα  μας  έδωσε  χαρά  με  τα  λεγόμενά  του  και  προφανώς  θα

έλεγα  ότι  οι  δύο  πολιτισμοί  είναι,  ο  ανατολικός  πολιτισμός  που

αφορά  την  Κίνα,  και  η  απαρχή  του  δυτικού  πολιτισμού  που  αφορά

την  Ελλάδα.  Μπορούμε  να  γεφυρώσουμε  αυτούς  τους  δύο

πολιτισμούς. Εξάλλου οι δύο λαοί είναι  πάρα πολύ φιλικοί ο ένας με

τον  άλλον,  και  νομίζω  ότι  ήρθε  η  ώρα  των  επενδύσεων  και  των

συνεργασιών με την Ελλάδα και την Κίνα. 

Προφανώς  η  δική  μας  θέση  είναι  ότι  θα  ενισχύσουμε  αυτή  τη

συνεργασία,  και  γιατί  όχι,  το  3 ο  Συνέδριο  του  International  Health

Tourism Center,  να  γίνει  στη  μακρινή,  αλλά  συγχρόνως  φιλόξενη

και όμορφη Κίνα. 

Σας ευχαριστούμε πολύ.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:   Και  τώρα  επόμενος  σταθμός  μας  είναι  η  Αμερική.

Θα  παρακαλούσα  τον  κύριο  Alan Mehrez,  Πρόεδρο  και  ιδρυτή  της

Crossflix.com, να έρθει στο βήμα.

Α.      MEHREZ      :   Ονομάζομαι  Alan Mehrez,  President του  Crossflix,  που

είναι  ένας  τηλεοπτικός  σταθμός,  που  είναι  η  εναλλακτική  του

Netfl ix. 

Η  γυναίκα  μου  η  Αϊλίν,  ήμασταν  ασθενείς  του  κυρίου  Πάντου

σε τεχνητή γονιμοποίηση και είμαστε από το Λόντερντεϊλ Φλόριντα. 

Θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τον  αξιοσέβαστο  κύριο  Γιώργο

Πατούλη,  τον  Καθηγητή  Πάντο,  και  φυσικά  τον  κύριο  Πέτρο

Μαμαλάκη,  για  την  πρόσκληση  που  μας  απηύθυναν  σε  αυτό  το

πανέμορφο,  παραδεισένιο  νησί  της  Κω,  που  μάλιστα  τυγχάνει  να

είναι  και το σπίτι του Ιπποκράτη. 

Θα ήθελα να μοιραστώ με εσάς τη δική μας εμπειρία τεχνητής

γονιμοποίησης. 

Η  σύζυγός  μου  και  εγώ  ήμασταν  μαζί  για  είκοσι  χρόνια  και

αρχίσαμε  το  δικό  μας  κοινό  ταξίδι  στην  τεχνητή  γονιμοποίηση  το

2014.  Αυτό  ξεκίνησε  σε  μια  από  τις  καλύτερες  κλινικές  της  ΗΠΑ,

στο  UCLA.  Εγώ  τυχαίνει  να  πηγαίνω  εκεί  ως  προπτυχιακός

φοιτητής και η κλινική ήταν νούμερο ένα στις ΗΠΑ γενικά. 

Θυμάμαι  ότι  είχαμε  δύο  κύκλους  τεχνητής  γονιμοποίησης,  ή

μάλλον  η  γυναίκα  μου  καλύτερα  να  το  θέσω,  είχε   δύο  κύκλους

τεχνητής   γονιμοποίησης.  Ήταν  εξαιρετικά  οδυνηρό  για  εκείνη.

Αμφότεροι  οι  κύκλοι  ήταν  μη  επιτυχημένοι.  Κατόπιν  εκείνη  ήταν

καταρρακωμένη. 

Μετά  από  πολλή  σκέψη,  αλλά  και  έρευνα,  ανακαλύψαμε  κάτι

που  θα  σήμαινε…  κάτι  που  φάνηκε  να  είναι  ένας  πολύ  καλός

γιατρός,  Κινέζος  γιατρός,  στο  Μανχάταν,  στη  Νέα  Υόρκη.  Πολύ

διάσημος,  ο  Δόκτωρ  Σιάνγκ,  που  ήταν  υπεύθυνος  για  κέντρο

γονιμότητας.  Είχε  κλινικές  στο  Μακάο,  στο  Μανχάταν,  και  στο

Μεξικό,  στην  πόλη  του  Μεξικού.  Και  ο  ίδιος  ήταν  υπεύθυνος  για

κάποιες  πρωτοπόρες  έρευνες  και  ήταν  υπεύθυνος  για  την  πρώτη
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μεταμόσχευση  μήτρας  στην  Κίνα.  Επίσης,  είχε  ανακαλύψει  ένα

σύστημα χρήσης του DNA. 

Η  γυναίκα  μου  νομίζω  ότι  πραγματικά  ήθελε  να  κάνει  τη

διαδικασία  με  το  δικό  μου  σπέρμα  και  το  δικό  της  DNA.  Ο  γιατρός

Σιάνγκ  μας  είπε  ότι  μπορεί  να  είμαστε  επιτυχημένοι.  Έτσι  λοιπόν

πήγαμε εκεί  δώδεκα φορές. 

Συνολικά μιλάμε για 14 συνεδρίες τεχνητής γονιμοποίησης. Το

κόστος  ήταν  εκατοντάδες  χιλιάδες  δολάρια  και  στο  τέλος  όλων

αυτών των προσπαθειών,  δεν είχαμε καμία επιτυχία.  Δεν μπορούσε

να  είναι  σε  ενδιαφέρουσα  η  γυναίκα  μου.  Ήταν  φυσικά

καταστροφικό. 

Κατόπιν  δοκιμάσαμε  κάποιες  άλλες  θεραπείες,  ξέρετε,

συμπεριλαμβανομένου  του  βελονισμού,  αλλά  μετά  από  κάποια

έρευνα  στο  διαδίκτυο  και  μετά  από  σύσταση  από  φίλους  μας,

ακούσαμε  για  τον  Δόκτορα  Πάντο,  ο  οποίος  είχε  καταφέρει

πραγματικά  θαυμαστά  πράγματα  στην  Αθήνα,  στην  Ελλάδα,

συμπεριλαμβανομένων  των  βλαστοκυττάρων,  της  αναζωογόνησης

των  βλαστοκυττάρων,  που  πιστέψαμε  ήταν  πάρα  πολύ  καλό,  γιατί

κάτι  τέτοιο  δεν  επιτρεπόταν  στις  ΗΠΑ.  Δεν  επιτρεπόταν  να  γίνει

αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φυσικά. 

Άρα  αποφασίσαμε  να  κάνουμε  το  ταξίδι.  Συναντήσαμε  τον

Δόκτορα  Πάντο  και  εκείνος  ήταν  στο  ιατρείο.  Την  πρώτη  φορά που

ήρθαμε  στην  Ελλάδα  εκείνος  έκανε  τις  εγχύσεις  και  στη  συνέχεια

πήγαμε  πίσω  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες,  ξανά  ήρθαμε  μετά  στην

Ελλάδα,  και  έτσι  έκανε  έναν  πλήρη  κύκλο  IVF.  Είτε  το  πιστεύετε,

είτε  όχι,  πήγαμε  στις  ΗΠΑ και  η  γυναίκα  μου  ήταν  έγκυος  και  ήταν

έγκυος  σε  δίδυμα.  Το κοιτάξαμε  αυτό  το  αποτέλεσμα  με  θαυμασμό.

Δυστυχώς αυτό που έγινε όταν πήγαμε πίσω στις ΗΠΑ, ήταν ότι δεν

υπήρχε  η  σωστή  παρακολούθηση  στις  ΗΠΑ.  Ο  γιατρός  στις

Ηνωμένες  Πολιτείες  της  Αμερικής  που  είχε  επιλέξει  η  γυναίκα  μου,

αποδείχτηκε ότι  ήταν μια πλήρης καταστροφή,  διότι  αρνήθηκε μέχρι

και  να  μιλήσει  στο  τηλέφωνο  με  τον  Καθηγητή  Πάντο,  να
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συνεργαστεί  μαζί  του,  και  έτσι  αρνήθηκε  να  μας  δώσει  τα

απαραίτητα  φάρμακα  τα  οποία  είχε  συνταγογραφήσει  ο  Καθηγητής

Πάντος.  Ο  Καθηγητής  Πάντος  φυσικά  εξαγριώθηκε  και  στο  τέλος  τι

κάναμε;  Πήγαμε  στις  Μπαχάμες  για  να  αγοράσουμε  τα  απαραίτητα

φάρμακα πριν φυσικά να αλλάξουμε γιατρό. Αλλά βεβαίως τότε ήταν

πολύ αργά. Μετά από εννέα εβδομάδες η ίδια είχε αποβολή. 

Και  θα  επιτρέψω  την  ίδια  να  λάβει  το  λόγο  και  να  πει  λίγα

λόγια  από  τη  δική  της  εμπειρία,  διότι  εκείνη  πέρασε  όλες  αυτές  τις

απώλειες και όλο αυτόν τον πόνο. 

Ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ πολύ. 

ΣΥΖΥΓΟΣ       A      .        MEHREZ      :   Είμαι λίγο πιο κοντή από τον άντρα μου, για

αυτό φτιάχνω το μικρόφωνο. 

Λοιπόν,  πρώτα  από  όλα  θα  ήθελα  να  σας  ευχαριστήσω  για

την  πρόσκληση  και  θα  ήθελα  να  πω  πως  εγώ  πράγματι  είμαι  ο

τουρίστας  για  τον  οποίο  όλοι  εσείς  μιλάτε.  Είμαι  η  τουρίστρια

υγείας.  Είμαι  η  Αμερικανίδα  τουρίστρια  στην  Ελλάδα,  για  θεραπεία

γονιμότητας,  και  όπως προείπε ο σύζυγός μου, 14 φορές στις ΗΠΑ,

δεν  κάνουμε  λάθος,  14  φορές  στους  καλύτερους  γιατρούς,  αλλά

δυστυχώς,  είτε  το  πιστεύετε,  είτε  όχι,  ως  Αμερικανίδα  που

γεννήθηκε  στη  Washington DC και  μεγάλωσε  στη  Washington DC,

πρέπει  να  σας  πω  ότι  ήταν  ένα  σοκ  για  εμένα  να  κατανοήσω  την

πραγματικότητα. 

Δηλαδή  στις  ΗΠΑ,  όχι,  δεν  είμαστε  τέλειοι,  μην  αφήσετε  την

προπαγάνδα  στα  media να  σας  ξεγελά.  Υπάρχουν  πολλά  λάθη,

υπάρχουν  πολλά  σφάλματα  και  στις  ΗΠΑ.  Και  ξέρετε,  γνωρίζετε,

μαθαίνετε τα λάθη μόνο όταν κάτι συμβεί σε εσάς. 

Εδώ  στην  Ελλάδα  ο  Καθηγητής  Πάντος  εργάστηκε  σε  τρία

πράγματα  που  πραγματικά  έκαναν  τη  διαφορά  μεταξύ  των  14

αποτυχημένων  προηγουμένων  προσπαθειών  και  της  μιας  εδώ.

Έδωσα στον  Δόκτορα  Πάντο  μια  ευκαιρία  για  να  αποκτήσω δίδυμα

και σε αυτή τη κατάφερε. 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2  ου   ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

ΚΩΣ   23&24   ΙΟΥΝΙΟΥ   2018 –   KOS INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE

241



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το  πρόβλημα  ποιο  ήταν;  Όταν  γύρισα  στις  ΗΠΑ  δεν  με

επέβλεψαν με κατάλληλο τρόπο. Απέτυχαν να δουλέψουν γιατί  ήταν

αλαζόνες,  δεν  ήθελαν  να  συνεργαστούν  με  έναν  Έλληνα  γιατρό.

Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η αλήθεια. 

Ήμουν  στο  Λόντερντεϊλ  στη  Φλόριντα,  από  όπου  κατάγομαι,

σε  μια  αίθουσα  εκτάκτων  περιστατικών.  Ο  γιατρός  μου  είπε  εδώ

είναι  η  Αμερική,  κυρία  μου,  δεν  ακολουθούμε  το  δικό  σου

πρωτόκολλο,  δεν  μας  νοιάζει  τι  λέει  ο  Έλληνας  γιατρός.  Δεν

επρόκειτο  να  μου  δώσουν  τα  οιστρογόνα  και  τα  υπόλοιπα

συστατικά για να διατηρήσω την εννιάμηνη κύησή μου για τα δίδυμά

μου. Την εννιά εβδομάδων κύησή μου. 

Σε  εμένα  λοιπόν  ήρθε  κλαίγοντας  μια  γυναίκα  νοσοκόμος,  και

ξέρετε,  εμείς  οι  γυναίκες  τα  καταλαβαίνουμε  αυτά,  μία  νοσοκόμος

ήρθε  σε  εμένα  με  δάκρυα και  μου  είπε  φύγε,  δεν  θα  σε  βοηθήσουν

εδώ.  πήγαινε  στις  Μπαχάμες  και  πήγαινε  πάρε  τα  φάρμακά  σου

εκεί.  Πήγα στις  Μπαχάμες  και  αρνήθηκαν να με  χρεώσουν ούτε  καν

ένα  δολάριο,  διότι  σοκαρίστηκαν  που  (…)  σε  ένα  νοσοκομείο  στο

Λόντερντεϊλ  στην  κυριολεξία  δεν  με  βοήθησε.  Αυτό  συνέβη  σε

εμένα. 

Τούτο  λεχθέντος,  μπορείτε  να  φανταστείτε  την  αγωνία  που

είχα,  και  φυσικά  οι  άνθρωποι  συχνά  με  ρωτούν,  λοιπόν  Αϊλίν,  πώς

είχες  το  σθένος  να  συνεχίσεις  την  προσπάθειά  σου;  Ήδη  είχες  15

προσπάθειες.  Η  15 η ήταν  επιτυχημένη,  ευχαριστώ,  Δόκτορα  Πάντο,

για αυτό,  αλλά πώς μπορώ εγώ να συνεχίσω,  κυρίες  και  κύριοι;  Θα

σας πω πώς.  Χρειάζεται  θάρρος,  και  οι  Έλληνες  ξέρουν τι  σημαίνει

θάρρος.  Οι  Έλληνες  πολίτες  ξέρουν  ότι  απαιτείται  θάρρος  για  να

συνεχίσουμε μια προσπάθεια. 

Επιτρέψτε  μου  να  σας  πω ότι  όλα  ξεκινούν  με  τη  νοοτροπία.

Όταν  ξυπνάτε  το  πρωί,  εξαρτάται  από  τον  καθένας  μας  ξέρετε  να

λάβουμε  την  απόφαση  πώς  θα  είμαστε  εκείνη  την  ημέρα.  Η

απόφαση είναι  τα πάντα.  Το ίδιο ισχύει  για τους Έλληνες ως έθνος,

διότι  πρέπει  να  ξυπνήσετε,  πρέπει  να  ξυπνήσετε  με  τη  σωστή
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νοοτροπία, να είστε ατρόμητοι και να έχετε πίστη. Να το θυμάστε. Η

πίστη  κινεί  βουνά,  είναι  τεράστια,  και  μου  έχει  μάθει  πάρα  πολλά

κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της  θεραπείας  τεχνητής  γονιμοποίησης.  Και

φυσικά  η  πίστη  σας  είναι  οι  ρίζες  σας,  και  το  δέντρο,  το  δέντρο

είναι  δυνατό  μόνο  αν  οι  ρίζες  είναι  βαθιές.  Μην  ξεχνάτε  ποτέ  τις

ρίζες σας, αγαπημένοι μου Έλληνες. Μην το ξεχνάτε ποτέ.  

Και τέλος, η επιμονή είναι  σημαντική.  Κανείς δεν έχει  επιζήσει

εάν  δεν  είναι  επίμονος  ανά  τη  διάρκεια  των  αιώνων  και  κανείς  δεν

έχει  επιζήσει  στους αιώνες  όσο οι  Έλληνες.  Πιστέψτε  το,  φίλοι  μου.

Η  κουλτούρα  σας,  ο  πολιτισμός  σας,  και  ούσα  εδώ  ως  τουρίστρια,

μου  έδωσε  θάρρος  και  μου  έδωσε  το  προσωπικό  σθένος  για  να

είμαι  επίμονη  και  να  συνεχίζω  τον  αγώνα  μου.  Οι  Έλληνες  έχουν

επιζήσει,  είστε  επιζώντες,  είστε  survivor,  και  είστε  οι  ήρωες  μου

λόγω  της  δική  σας  ιστορίας.  Μπορώ  εγώ  να  μάθω  για  τη  δική  σας

ιστορία,  να  κλάψω  από  αυτήν  και  πιστεύω  ότι  και  εσείς  ποτέ  δεν

πρέπει να την ξεχνάτε. 

Επιτρέψτε  μου να σας θέσω ένα  ερώτημα ως τουρίστρια.  Πού

θα θέλατε εσείς να μείνετε;  Σε ένα μέρος που είναι  καταθλιπτικό, με

κακή  νοοτροπία  και  πολύ  κακό  περιβάλλον  ή  μήπως  θα  θέλατε  να

μείνετε  σε  ένα  μέρος  όπου  υπάρχει  θετική  ενέργεια  και  ένα

εκπληκτικό  περιβάλλον;  Ήδη  η  Ελλάδα  είναι  μπροστά.  Με  το  δικό

σας  περιβάλλον  είστε  πολύ  μπροστά.  Έχετε  ένα  από  τα

καταπληκτικότερα  τοπία  που  έχω  δει  ποτέ,  και  έχω  δουλέψω  και

έχω  εργαστεί  και  ταξιδέψει  παντού  στον  κόσμο.  Είμαι  ευλογημένη

που μπορώ να ταξιδέψω ανά τον κόσμο και πρέπει  να σας πω ότι  η

Ελλάδα  έχει  εκπληκτικό  τοπίο  και  περιβάλλον.   Άρα  ήδη  είστε  λίγο

μπροστά από τους υπόλοιπους, έχετε πολύ ωραίο περιβάλλον. 

Ας  δουλέψουμε  λοιπόν.  Και  πάλι  λοιπόν,  πρέπει  να

δουλέψουμε  όλοι  μαζί.  Πρέπει  να  δράτε  προληπτικά,  στα  πιο  απλά

πράγματα που μπορείτε  όλοι  να  κάνετε  και  να  ελέγξετε.  Και  αυτό  τι

είναι;  Είναι  η  ελληνική  θετική  νοοτροπία.  Αυτό  αποτελεί  το  θεμέλιο
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των  ιδεών.  Ναι,  ναι,  σωστά  ακούσατε.  Οι  ιδέες.  Γιατί  οι  ιδέες

χρειάζονται μια θετική νοοτροπία. Από εκεί  ξεκινούν τα πάντα. 

Βλέπετε  λοιπόν,  φίλοι  μου,  ότι  με  αυτή  τη  θετική  νοοτροπία,

αυτό είναι  το  νούμερο ένα,  και  μπορείτε  όλοι  να το κάνετε αυτό.  και

νούμερο  δύο,   θετική  νοοτροπία  θα  δημιουργήσει  ιδέες  και  όνειρα.

Όπως  έγινε  με  εμένα.  Μου  έδωσε  την  ιδέα  και  το  όνειρο  ότι  ναι,

μπορώ  να  γίνω  σπουδαία  μαμά  μια  μέρα.  Φανταστείτε  το  εξής.  Η

Ελλάδα  μπορεί  να  γίνει  ένας  εκπληκτικός  προορισμός  για  τον

τουρισμό υγείας. Αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ, πιστέψτε με,  γιατί  κάνω

την έρευνά μου και κάνω τα μαθήματά μου. 

Με  αυτή  τη  θετική  νοοτροπία  πιστεύω  ότι  θα  έχετε  το

απαραίτητο  περιβάλλον  για  να  δημιουργήσετε  τρομερές  ιδέες  και

για  αυτό  αυτή  η  ομάδα  βρίσκεται  εδώ,  για  τρομερές  ιδέες.  Για  να

ξεκινήσουν  αυτές  οι  ιδέες  και  τα  όνειρα  πρέπει  να  είστε

οραματιστές.

Για  αυτό  το  λόγο  εγώ  συνεργάζομαι  με  τον  Δόκτορα  Πάντο,

γιατί  είναι  ένας  πραγματικός  οραματιστής  και  είναι  μπροστά  από

όλους τους υπολοίπους στο πεδίο του. 

Νούμερο  τρία.  Μιλήστε,  παρακαλώ  μιλήστε  πολύ,  γιατί  η

συζήτηση είναι  αυτό  που είναι  το  σημαντικότερο.  Το  brainstorming,

ο συγκερασμός ιδεών, είναι πολύ σημαντικό. 

Την  προηγούμενη  φορά  που  ήμουν  εδώ,  υπήρχαν  κάποιοι

άνθρωποι  στο  πάνελ  από  την  ελληνική  κυβέρνηση.  Μιλούσαν  τότε

περί  ανέμων  και  υδάτων.  Αλλά  τα  πάντα  αρχίζουν  με  μια  ιδέα  και

μετά  τη  συζητάμε.  Ακόμα  και  η  επινόηση  του  ηλεκτρισμού,  του

ηλεκτρικού  ρεύματος.  Τα  πάντα  ξεκίνησαν  από  συζήτηση.

Συζητείστε με τους ομοτίμους σας. 

Ευχαριστώ πολύ και πάλι, Δόκτορα Πατούλη, ευχαριστώ πάρα

πολύ  για  όλη  αυτή  την  προσπάθεια.  Είναι  πολύ  σημαντική

προσπάθεια. πρέπει όλοι μαζί να βρισκόμαστε και να συζητάμε. 

Και  τέλος,  μιλάμε  για  σχεδιασμό.  Δείξτε  ποια  είναι  τα  σχέδια,

δείξτε  το  πλαίσιο,  και  αυτό  προέρχεται  από  τη  συζήτηση,  για  να
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έχουμε  ένα  σχέδιο.  Τότε  πρέπει  να  περάσεις  στην  εκτέλεση  και  το

κάνεις  μια  πραγματικότητα,  αλλιώς  δεν  θα  ήμασταν  εδώ  σήμερα.

Όταν  οι  άνθρωποι  λοιπόν  σας  λένε,  κύριε  Πατούλη,  όταν  σας  λένε

ότι  αυτό  είναι  μόνο  μια  ιδέα,  αυτό  που προσπαθείτε  να  κάνετε  εδώ

για  τον  τουρισμό  υγείας,  είναι  μια  ιδέα  απλώς,  όταν  σας  το  λένε

αυτό,  τότε  θυμηθείτε…  και  όταν  σας  λένε  ότι  είναι  απλά  λόγια,

θυμηθείτε,  φίλοι  μου,  το εξής.  Τα πάντα,  τα πάντα στον κόσμο,  είτε

μιλάμε  για  αεροναυπηγική,  που  είναι  το  δικό  μου  υπόβαθρο,  είτε

μιλάμε για τον ηλεκτρισμό, οτιδήποτε και  αν είναι,  ξεκινά ή ξεκίνησε

από  μια ιδέα. Ξεκίνησε από συζήτηση. 

Ποτέ  μη  σταματάτε  να  ονειρεύεστε  και  κυνηγήστε  τα  όνειρά

σας. 

Ο Θεός να  σας ευλογεί  και  ο  Θεός να  ευλογεί  την  Ελλάδα και

το λαό της. 

Ευχαριστώ πολύ. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Θα μου επιτρέψετε,  κυρία Σταθάκου, να πω ότι μετά

από την ομιλία την οποία ακούσαμε από μια ωφελούμενη στη χώρα

μας,  εγώ  θα  κάνω  μια  πρόταση  και  πιστεύω  το  Διοικητικό

Συμβούλιο…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ναι, αλλά αφήστε τη να ακούσει λιγάκι παρακαλώ. 

Λέω  λοιπόν,  μετά  από  τη  θερμή  και  το  θερμό  τρόπο  με  τον

οποίο  σήμερα  ακούσαμε  δύο  φιλέλληνες  εγώ  θα  έλεγα,  οι  οποίοι

ήταν  ωφελούμενοι  από  ζητήματα  που  σχετίζονται  με…  όχι  με  την

υγεία,  αλλά  σχετίζονται  με  το  να  φέρουν  ανθρώπους  στον  κόσμο,

που  ακούσαμε  τον  τεχνοκρατικό  τρόπο  αντιμετώπισης  από  τη

μεγάλη  χώρα  του  κόσμου,  την  οποία  τιμούμε,  αλλά  επιστημονικά

επιτρέψτε  μου  να  πω  ότι  τιμώ  τη  χώρα  μου  στην  Ιατρική,  που

λέγεται  Ελλάδα.  Και  χαίρομαι  ότι  αυτό προέκυψε και  από τον θερμό

λόγο  τον  οποίο  ακούσαμε,  που  ήταν  ένας  θερμός  λόγος  που  μας

έκανε όλους να συγκινηθούμε. 
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Και  εγώ  θα  έλεγα  με  την  άδειά  σας  σήμερα  να  πούμε  ότι  η

οικογένεια,  αλλά  σίγουρα  ο  θερμός  λόγος  ο  οποίος  ακούστηκε  από

τη  σύζυγο,  θα  μας  έλεγε  ότι  θα  είστε  πρέσβειρα  του  International

Health Tourism Center,  διότι  μεταλαμπαδεύετε  τα πάντα και  νομίζω

ότι  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  θα  το  προκρίνει,  εφόσον  ήδη  το

πρόκρινε η ομήγυρη μέσα από το χειροκρότημα και την επιφώνηση.

Συγχαρητήρια. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:   Και  μετά  από  αυτή  την  πολύ  όμορφη  και

συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή του Συνεδρίου μας,  τώρα κυρίες

και  κύριοι,  θα  ήθελα  να  περάσουμε  στην  επόμενη  θεματική  μας

ενότητα,  στην  οποία  θα  μιλήσουμε  για  τις  ευκαιρίες  ανάπτυξης  σε

τοπικό  επίπεδο,  και  θα  δούμε  παραδείγματα  καλών  πρακτικών,

δηλαδή  παραδείγματα  Δήμων  που  έχουν  καταφέρει  να  κάνουν  τη

διαφορά. 

Θεματικός Κύκλος:

Τουρισμός  Υγείας.  Ευκαιρίες  ανάπτυξης  σε  τοπικό  επίπεδο.

Παραδείγματα καλών πρακτικών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:   Είναι  σίγουρο  ότι  στην  ενίσχυση  του  τουρισμού

υγείας,  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  μπορεί  και  πρέπει  να  συμβάλλει

καθοριστικά. Για να γίνει  όμως αυτό, χρειάζεται  να έχουμε ισχυρούς

Δήμους, σύμφωνα με την αρχή της εγγύτητας, όπως γίνεται εξάλλου

σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου. 

Και  επειδή η ισχύς  είναι  εν  τη  ενώσει,  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση

συστρατεύεται  με  τους  επιστημονικούς  φορείς  και  το  επιχειρείν,  για

το κοινό στόχο. 
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Και  είναι  καθοριστική  ιστορική  συγκυρία,  ο  Πρόεδρος  της

Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  Ελλάδος  να  είναι  και  Πρόεδρος  του

Ιατρικού  Συλλόγου  Αθηνών,  και  παράλληλα  να  είναι  ένας  πολιτικός

που έχει  μάθει μόνο να κερδίζει  τους στόχους που βάζει. 

Για  το  μεγάλο  του  λοιπόν  αυτό  προσωπικό  στοίχημα,  θα  μας

μιλήσει  ο  Πρόεδρος  του  ΙΣΑ,  της  ΚΕΔΕ,  του  ΕΛΙΤΟΥΡ  και  του

Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας, κύριος Γιώργος Πατούλης. 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:   Θέλετε να…

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Εγώ  λέω  να  προηγηθούν  και  εγώ  θα  κάνω  στην

αποφώνηση…

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:   Ας  πάμε  λοιπόν  στον  επόμενο  ομιλητή  μας,  που

είναι  ο  Δήμαρχος  που  μας  φιλοξενεί.  Έχουμε  ήδη  πάρει  μια  καλή

γεύση  των  καλών  πρακτικών  που  ακολουθεί  στο  πανέμορφο  αυτό

νησί,  και  θα  τον  καλέσουμε  τώρα  να  μας  ξεναγήσει  και  σε  άλλες

πρωτοβουλίες που έχει  πάρει  για να ενισχύσει  το τουριστικό προϊόν

της Κω. 

Το  λόγο  έχει  λοιπόν  ο  Δήμαρχος  της  Κω,  κύριος  Γιώργος

Κυρίτσης.

Γ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ:   Σας ευχαριστώ πολύ. 

Κύριε  Πρόεδρε,  πραγματικά  αυτό  εδώ  το  Συνέδριο  στη

γενέτειρα  του  Ιπποκράτη  εξελίσσεται  κατά  τον  καλύτερο  τρόπο,  όχι

μόνο επ’  ωφελεία  των εργασιών του Συνεδρίου,  και  φαντάζομαι  στο

τέλος  συμπτύσσοντας  τα  συμπεράσματα  θα  δώσετε  και  την

κατεύθυνση  για  τα  επόμενα  βήματα,  όμως  η  πρόκληση  του  κυρίου

Xing για  να  γίνει  το  Συνέδριο  στην  Κίνα,  είναι  μια  πολύ  ισχυρή

πρόκληση,  και  νομίζω  ότι  δεν  θα  την  αφήσετε  αναπάντητη.  Λίγο

μακρινό το ταξίδι βέβαια, αλλά είναι  ιδιαίτερα σημαντικό. 

Κυρίες  και  κύριοι,  σε  μια  χώρα  η  οποία  βιώνει  μια  δύσκολη

περίοδο και  μακρά μάλιστα  δύσκολη περίοδο,  ο  ρόλος  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης  σε  πάρα  πολλά  πράγματα  είναι  και  σημαντικός  και

καθοριστικός.  Έχει  όμως  τη  δυνατότητα  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  να
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διαδραματίσει  το  ρόλο  και  να  υλοποιήσει  αυτά  τα  οποία  έχει

σχεδιάσει  επ’  ωφελεία  των  τοπικών  κοινωνιών  και  αθροιστικά  το

σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να λειτουργήσει επ’ ωφελεία της

χώρας;

Θα πρέπει  λοιπόν  να  δούμε  σε  τι  περιβάλλον  λειτουργεί  αυτή

εδώ  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  σε  αυτή  τη  χώρα,  και  ιδιαίτερα  στο

νησιωτικό  χώρο,  που  είναι  ένας  ιδιαίτερος  χώρος,  για  τον  οποίο

έχουμε  νομοθετήσει  και  συνταγματικά  κατοχυρώσει  κάποια

πράγματα,  πράγματα  όμως  που  μέχρι  τώρα  δεν  τα  έχει  δει  καμία

Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  διαχρονικά,  όχι  την  περίοδο  μόνο  αυτήν,  και

κανένας Δήμαρχος δεν τα έχει  αντιληφθεί για να τα αξιοποιήσει. 

Το  ερώτημα  που  μπαίνει  πολύ  απλά  στον  καθένα  είναι,

έχουμε  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  στην  Ελλάδα;  Η  απάντηση  από όλους

τους  αυτοδιοικητικούς,  παλαιούς  και  νέους,  είναι  ένα  ξεκάθαρο  όχι.

Δεν  υπάρχει  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  ουσιαστικά  στη  χώρα,  ενώ

αντιθέτως  υπάρχει  μια  αυστηρή  ετεροδιοίκηση  και  ο  κάθε  Δήμος,  ο

κάθε  Δήμαρχος,  υπόκειται  καθημερινά  σε  ένα  ασφυκτικό,  όχι  απλά

έλεγχο,  που  για  εμάς  είναι  επιθυμητός,  αλλά  σε  ένα  απαράδεκτο

μπαράζ  πιέσεων  και  πολλές  φορές  παρεμβάσεων  στις  αποφάσεις.

Παρεμβάσεις  οι  οποίες  δεν  έχουν  να  κάνουν  μόνο  με  το  αν  είναι

νόμιμη μια  απόφαση,  αλλά ακόμα και  ως προς τη  σκοπιμότητα που

ένας Δήμος αποφάσισε κάτι.  

Το  δεύτερο  που  πρέπει  να  δούμε  σε  αυτό  το  περιβάλλον  που

δρα  και  λειτουργεί  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  στη  χώρα,  είναι  το

οικονομικό  περιβάλλον.  Γνωρίζουμε  όλοι  ότι  η  οικονομία  είναι  αυτή

που  κινεί  τα  πάντα,  και  η  οικονομία  στη  χώρα  εδώ  και  αρκετά

χρόνια  δυστυχώς,  όχι  απλά  χειμάζεται,  αλλά  περνά  μια  πάρα,  μα

πάρα  πολύ  δύσκολη  καμπή,  και  κατά  τη  γνώμη  μου  χωρίς  ορατό

φως  στην άκρη του τούνελ. 

Έχουμε  λοιπόν  μια  δυσμενή  οικονομική…  ένα  δυσμενές

οικονομικό  περιβάλλον  και  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση μέσα σε  αυτό  το
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περιβάλλον  καλείται  να  υλοποιήσει  δράσεις  που  έχουν  ανάγκη  οι

τοπικές κοινωνίες. 

Μια  μικρή  σημείωση  μόνο,  και  αν  κάνω  λάθος  θα  με

διορθώσει  φαντάζομαι  και  ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΕ,  και  ο  Πρόεδρος

της  ΠΕΔ,  αλλά  και  οι  συνάδελφοι  αυτοδιοικητικοί.  Οι  περικοπές

στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  από  την  αρχή  της  εφαρμογής  των

οικονομικών μέτρων στη  χώρα,  από τους  κεντρικούς  πόρους και  τη

χρηματοδότηση,  έχει  ξεπεράσει  το  ποσοστό  του  60%.  Τα  έσοδα

δηλαδή που εισπράττονται  από τους πολίτες  της κάθε περιοχής και

θα  έπρεπε  να  επιστρέφουν  στον  κάθε  Δήμο,  έχουν  περικοπεί  τα

χρόνια που μας πέρασαν σε ένα ποσοστό πάνω από 60%. 

Δεν  θέλω  να  προχωρήσω  σε  μια  γενικότερη  ανάλυση,  θέλω

όμως να μιλήσω για  την Κω και  για  το τι  μπορούμε ή τι  κάναμε  ή τι

πρέπει να κάνουμε στο επόμενο διάστημα. 

Θεωρώ  πως  εμείς  εδώ  στο  νησί  έχουμε  μια  πλεονεκτική,  σε

σχέση  με  άλλους  Δήμους,  κατάσταση.  Και  είναι  πολύ  σημαντικό  να

πω  ότι  το  πλεονέκτημα  της  Κω  δεν  είναι  μόνο  η  γεωγραφική  της

θέση,  δεν  είναι  το  καταπληκτικό  φυσικό  ή  το  ιστορικό  περιβάλλον

μέσα  στο  οποίο  εξελίχθηκε  η  ζωή  και  η  ανάπτυξη  στο  νησί,  αλλά

είναι  πάνω  από  όλα  η  ίδια  η  δυναμική  των  ανθρώπων,  που

προσδίδουν  στα  πλεονεκτήματα  της  Κω,  και  για  αυτό

δημιουργήθηκε  το  επιχειρηματικό  θαύμα  που  ζούμε  και

απολαμβάνουμε  στο  νησί,  και  βεβαίως  ζουν  και  απολαμβάνουν  και

οι  επισκέπτες,  και  που  είδατε  φαντάζομαι  αυτές  τις  μέρες  και  εσείς

εδώ. 

Και  βέβαια ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρτί  για την Κω και για

το  Δήμο  της  Κω,  είναι  η  οικονομική  ευρωστία  την  οποία  έχει  ο

Δήμος  της  Κω.  Οικονομική  ευρωστία  που  σε  σχέση  με  άλλους

Δήμους  είναι  πολύ  ζηλευτή,  αλλά  που  προήλθε  μέσα  από  μια

ιδιαίτερα  προσεκτική  διαχείριση,  με  σεβασμό  στο  κάθε  σεντς  που

εισπράττει  ο Δήμος της Κω από τους πολίτες της Κω. 
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Και  βεβαίως  το  πλεονέκτημα,  αλλά  όχι  το  τελευταίο

πλεονέκτημα,  είναι  ο  Ιπποκράτης.  Η  πατρίδα  του  Ιπποκράτη  έχει

και  το  βαρύ  φορτίο  να  διαδώσει  την  ιπποκρατική  ιδέα,  να  περάσει

το  μήνυμα  της  ηθικής  στην  Ιατρική  σε  όλο  τον  κόσμο,  και  να

περάσει  το  μήνυμα  ότι  ο  άνθρωπος  είναι  πάνω  από  όλα.  Ο

άνθρωπος ο οποίος είναι  υγιής, αλλά και  ο άνθρωπος ο οποίος δεν

έχει  το πλεονέκτημα του να είναι  υγιής όπως οι συνάνθρωποί του. 

Ας  έρθουμε  τώρα  στο  ζητούμενο.  Η  ανάπτυξη  της  Κω  στον

τομέα του  τουρισμού κυρίως κινήθηκε,  κατευθύνθηκε,  σε   αυτό που

λέμε  mass tourism,  μαζικό  τουρισμό.  Μαζικός  τουρισμός  ο  οποίος

έδωσε  τη  δυνατότητα  σε  πάρα  πολύ  κόσμο  να  αυξήσει  τα

περιουσιακά του στοιχεία,  έδωσε και  δίνει  πάρα πολλές  εργασιακές

σχέσεις,  αλλά  που  πλέον  είναι  ένα  μοντέλο  το  οποίο  ξεπερνιέται  ή

έχει  ξεπεραστεί  ήδη  και  εμείς  θα  πρέπει  να  αναζητήσουμε  τους

νέους  δρόμους  προς  τον  τουρισμό,  στην  ανάπτυξη  του  τουρισμού,

στους  νέους  τρόπους  ανάπτυξης  της  Κω,  και  αν  θέλετε,  στους

νέους τρόπους διαχείρισης των πλεονεκτημάτων της Κω. 

Μπορούμε  λοιπόν  να  περάσουμε  από  τον  μαζικό  τουρισμό

στα  εξειδικευμένα  ρεύματα  τουρισμού  και  συγκεκριμένα  στον

τουρισμό  υγείας  ή  κάποιος  άλλος  θα  έλεγε  στον  πολιτιστικό

τουρισμό  ή  αν  θέλετε  στην  αγωνία  κάποιων  για  τον  αθλητικό

τουρισμό, ή όποιο άλλο σύγχρονο ρεύμα τουριστικό υπάρχει; 

Αν  ρωτήσουμε  τους  επιχειρηματίες  της  Κω  που  είναι  σήμερα

εδώ, και  βλέπω τον κύριο Δρόσο, έναν από τους επιχειρηματίες  του

τουρισμού  στην  Κω,  θα  σας  απαντήσει  ναι,  μπορούμε  να

περάσουμε  από  τον  μαζικό  τουρισμό  σε  ένα  άλλο  επίπεδο

τουρισμού.  Και  ήδη,  χωρίς  να  γίνεται  ιδιαίτερη  προβολή,  αναφορά,

στον  αγαπητό  Γιώργο,  αλλά  επειδή…  δεν  ξέρω  αν  αδικώ  κάποιον

άλλον,  αν  δεν  τον  βλέπω,  ήδη  οι  ξενοδοχειακές  μονάδες…

προχωρεί  σε τέτοιους είδους αλλαγές,  η απάντηση λοιπόν είναι  ένα

ηχηρό  ναι.  Μπορεί  η  Κως να  προχωρήσει  και  στα  επόμενα  χρόνια,

στα σύγχρονα ρεύματα τουρισμού. 
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Κάποιος  θα  αναρωτηθεί  γιατί  μέχρι  τώρα  δεν  έχει  γίνει  αυτό,

και  γιατί  πιστεύετε  ότι  από  εδώ  και  πέρα  αυτό  θα  γίνει.  Μέχρι

σήμερα  δεν  έγινε  γιατί  δυστυχώς  σε  αυτή  τη  χώρα  σε  πάρα  πολλά

πράγματα  έχουμε  μείνει  πίσω.  Μέχρι  τώρα  δεν  υπάρχει  ή  υπάρχει

ένα  πολύ  θολό  τοπίο,  νομοθετικό,  για  τη  στήριξη  αυτού  που  λέμε

τουρισμός υγείας. Και δεν εννοούμε να φέρουμε ανθρώπους εδώ να

κάνουν  μια  βόλτα,  να  πάνε  στο  Ιπποκράτειο  Ίδρυμα,  να  πάνε  στο

Ασκληπιείο, να πάνε στους αρχαιολογικούς χώρους, όπου πέρασε ή

δίδαξε  ο  Ιπποκράτης  ή  οι  άλλοι  πρόγονοί  μας,  αλλά  ένα  θεσμικό

πλαίσιο,  στο οποίο να κατοχυρώνονται  και  να  δίνεται  η δυνατότητα

να  επενδύσει  κάποιος,  και  ταυτόχρονα  να  κατοχυρώνονται  όλες  οι

παροχές  που  μπορεί  να  προσφέρει  μια  ξενοδοχειακή  μονάδα  ή  μια

δομή υγείας. 

Είναι  ένα  τελείως  θολό  τοπίο,  που  αν  με  ρωτήσετε  και  ως

επαγγελματία με την ιδιότητά μου ως πολιτικό μηχανικό, θα σας πω

ότι  δεν  μπορώ  να  προτείνω  κάτι  ή  δεν  μπορώ  να  θεμελιώσω  μια

τέτοια  πρόταση  ή  δεν  ξέρω  πώς  θα  προχωρήσει  η  χρηματοδότηση

μιας  τέτοια  επένδυσης  αφού  δεν  υπάρχει  το  ανάλογο  νομοθετικό

πλαίσιο. 

Για  αυτό  ζητούμε  επίμονα  από  την  κεντρική  κυβέρνηση  εδώ

και  πάρα  πολλά  χρόνια,  το  σύνολο  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  να

ξεκαθαρίσει  και  να  οριοθετήσει  νομοθετικά  δράσεις  που  έχουν

ανάγκη  οι  τοπικές  κοινωνίες,  τόσο  ώστε  να  επιβιώσουν,  αλλά  όσο

και στην ανάπτυξη. 

Γιατί  δεν  φτάνει  να  φτάσεις  σε  ένα  επίπεδο  οικονομικής

ευμάρειας  ή  ανάπτυξης.  Να  μπορέσεις  να  διατηρηθείς,  να

εκσυγχρονιστείς και να προχωρήσεις. 

Εάν  δεν  καταφέρουμε  να  αλλάξουμε,  είναι  δεδομένο  ότι  θα

υποχωρήσουμε.  Θα  υποχωρήσουμε  απέναντι  σε  ανταγωνιστικούς

προορισμούς  ή  απέναντι  σε  κάποιες  άλλες  χώρες,  οι  οποίες  ήδη

έχουν αντιληφθεί το τι πρέπει να γίνει.  
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Είπα  χθες  ότι  σήμερα  μπορεί  το  ένα  πέμπτο  του  πληθυσμού

της γης να είναι  άνω των 60, αλλά σε μερικά χρόνια το ένα τρίτο θα

είναι  άνω των 60.  Και  όλοι  απαιτούμε μια  ποιότητα ζωής,  υγιείς  και

μη  υγιείς,  μια  ποιότητα  ζωής  που  μπορούμε  να  την  έχουμε  μέσα

από  τις  καθημερινές  μας  επιλογές  για  το  πού  θα  πάμε,  τι  θα

απολαύσουμε, και πώς θα βελτιώσουμε το επίπεδο της ζωής μας. 

Δεν έγινε  επίσης η αλλαγή όλα αυτά τα χρόνια,   γιατί  ξέρετε  ο

νεοέλληνας  όταν  κάνει  μια  επιλογή,  ακόμα  και  όταν  αντιληφθεί  ότι

είναι  λάθος  η  επιλογή,  πολύ  δύσκολα  αναλαμβάνει  την  ευθύνη  να

πάει  στην  αυτοκριτική  και  να  πει  ναι,  έκανα  λάθος,  πρέπει  να

αλλάξω. 

Αυτό  είναι  ένα  μεγάλο  ζητούμενο,  γιατί  αλλαγή  σημαίνει

ανανέωση, ανανέωση σημαίνει  ζωή, ζωή σημαίνει  δύναμη.  Και εμείς

πρέπει  αυτές  τις  αλλαγές  να  τις  κάνουμε  καθημερινά  προκειμένου

να μπορέσουμε  να  επιβιώσουμε σε αυτή  τη  δύσκολη ανταγωνιστική

περίοδο. 

Είναι  λοιπόν  πάρα  πολύ  δύσκολο  να  προχωρήσουν  οι

αλλαγές,  γιατί  πέραν  της  λογικής  του  να  αλλάξουμε  στο  μυαλό  μα

κάποια  πράγματα,  απαιτούνται  και  άλλες  παράμετροι,  κυρίως  οι

οικονομικές  παράμετροι,  στις  οποίες  θα  πει  κάποιος  ότι  ναι,  έχω

κάπου να ακουμπήσω προκειμένου να προχωρήσω σε αλλαγές  που

έχει  ανάγκη η επιχείρησή μου για να επιβιώσει. 

Τι  πρέπει  να κάνουμε  τώρα και  τι  κάνουμε.  Για  όλες  αυτές  τις

αλλαγές  αν  δεν  υπάρχει  μια  πλατειά  κοινωνική  συμφωνία,  μια

μεγάλη κοινωνική συμμαχία,  δεν μπορεί  να προχωρήσει  τίποτα.  Και

σε  αυτή  τη  μεγάλη  κοινωνική  συμμαχία  και  τη  μεγάλη  κοινωνική

συμφωνία,  ο  Δήμος  της  Κω  παλεύει  καθημερινά  να  τη  κτίσει  μέρα

με  τη  μέρα,  λιθαράκι-λιθαράκι,  με  όλο  τον  κόσμο.  Με  την  κεντρική

διοίκηση,  με  τους  πολίτες,  με  τους επιχειρηματίες,  και  βέβαια  με  το

δίκτυο των άλλων Δήμων στον Α’  Βαθμό,  αλλά και  στο  επίπεδο της

Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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Το  δεύτερο.  Η  Πολιτεία  οφείλει  και  πρέπει  πολύ  σύντομα  να

ξεκαθαρίσει  το  θεσμικό  πλαίσιο  το  οποίο  έχουμε  ανάγκη.  Ένα

θεσμικό  πλαίσιο  το  οποίο  δειλά ξεκίνησε  τώρα με  διαβούλευση,  και

ελπίζω  ότι  οι  προτάσεις  που  θα  κατατεθούν,  οι  αναφορές  που  θα

γίνουν  από  μεμονωμένους  επιχειρηματίες  ή  ανθρώπους  που

ενδιαφέρονται  για  την  ανάπτυξη  της  χώρας,  ή  την  Τοπική

Αυτοδιοίκηση,  να  ακουστούν,  να  κρατηθούν  έστω  και  σε  μια

υποσημείωση  και  αυτή  η  υποσημείωση  κάποια  στιγμή  να

μετουσιωθεί σε απόφαση. 

Είναι  πολύ  εύκολο  κάποιος  από  καθέδρας  να  μιλάει,  να

γράφει,  να  συγγράφει  νόμους  και  να  αποφασίζει.  Όμως  αυτός  ο

οποίος  βιώνει  το  πρόβλημα  καθημερινά,  είναι  αυτός  ο  οποίος

μπορεί  να  δώσει  και  μια  πρόταση,  και  πολλές  φορές  να  κατευθύνει

και σε μια διέξοδο που κάποιος άλλος δεν τη βλέπει. 

Όσο  ταπεινός  και  αν  είναι  αυτός  ο  οποίος  προτείνει  κάτι,

οφείλουμε  να  τον  ακούμε.  Οφείλει  να  ακούσει  η  Πολιτεία  ακόμα και

τον  μικρότερο  Δήμο  της  χώρας  στο  τι  θεωρεί  ότι  πρέπει  να  γίνει

στην  περιοχή του  για  να  υπάρξει  ανάπτυξη.  Εάν δεν  το  κάνει  αυτό,

σημαίνει  ότι  δεν  θέλει  τη  συμμετοχή  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,

δεν  θέλει  εν  τέλει  τη  συμμετοχή  της  τοπικής  κοινωνίας,  στο

σχεδιασμό της χώρας, της πατρίδας, του μέλλοντός μας. 

Η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  μπορεί;  Η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  και

θέλει  και  μπορεί,  φτάνει  να  μας  λύσουν  τα  χέρια.  Φτάνει  να  μας

αφήσουν  να  σχεδιάσουμε  και  να  υλοποιήσουμε  αυτά  τα  οποία

θέλουν  οι  πολίτες.  Και  τα  θέλω  των  πολιτών  οφείλουμε  εμείς  οι

πολιτικοί,   οι  εντός  εισαγωγικών ή  εκτός  εισαγωγικών πολιτικοί,  να

τα  μετουσιώνουμε  σε  πρέπει.  Τα  θέλω όμως  που  έχουν  μια  ουσία,

και  όχι  το  θέλω για  το  μικροσυμφέρον ή  για  την  εξυπηρέτηση  ή για

το  να  έχουμε  την  ψήφο και  στις  επόμενες  εκλογές,  να  εκλεγόμαστε

και να επανεκλεγόμαστε.  Γιατί  έχω πει πάρα πολλές φορές ότι  εμείς

οι  πολιτικοί  έχουμε  πάντα  ένα  πάρα  πολύ  καλό  σχέδιο  για  το  πώς

θα εκλεγούμε και θα επανεκλεγούμε, αλλά πολλές φορές δεν έχουμε
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σχέδιο  για  την  επόμενη  μέρα.  Και  είναι  και  ένα  από  τα  μεγάλα

ζητούμενα  της  χώρας,   ότι  κεντρικά  πάντα  όλοι  είχαν  σχέδιο

εκλογής και  επανεκλογής στην κυβέρνηση,  αλλά ποτέ δεν είχαν ένα

σχέδιο  σε  βάθος  χρόνου  για  το  πώς  η  χώρα  θα  βγει  από  το  τέλμα

και θα σηκωθεί πιο ψηλά. 

Στον αγώνα και στην προσπάθεια αυτή όμως, δεν μπορούν να

μένουν  αμέτοχοι  οι  επιχειρηματίες.  Οι  επιχειρηματίες  οι  οποίοι

οφείλουν  να  αντιληφθούν,  και  έχουν  αντιληφθεί,  λέω  εγώ  για  εδώ

στην  Κω,  το  τι  αλλαγές  πρέπει  να  κάνουν.  Το  πώς  πρέπει  πολύ

γρήγορα  να  ξεφύγουμε  από αυτό  το  οποίο  γνωρίζουμε  μέχρι  τώρα,

και να πάμε στο επόμενο βήμα, στο βήμα παραπέρα και πιο ψηλά. 

Και  τέλος,  στην  προσπάθεια  αυτή  οφείλουν  και  πρέπει  να

συστρατευτούν  και  οι  πολίτες,  ανεξάρτητα  της  επαγγελματικής,

πολιτικής,  κοινωνικής  ή  οικονομικής  ιδιότητας  ή  αν  θέλετε

επιπέδου. 

Ο  Δήμος  της  Κω  λοιπόν,  εδώ  και  πάρα  πολλά  χρόνια  κάνει

μια  μεγάλη  προσπάθεια  να  περάσει  το μήνυμα τόσο στους  πολίτες,

όσο  και  εκτός  χώρας,  της  Κω,  και  στην  υπόλοιπη  χώρα,  αλλά  και

εκτός  χώρας,  για  τη  μεγάλη  Ιπποκρατική  ιδέα.  Για  την  ηθική  στην

Ιατρική,  για  την  ιστορία  και  την  πρόταξη  από  τον  Ιπποκράτη  του

ανθρώπου  ως  άνθρωπο  και  μετά  ως  αν  θέλετε,  συγχωρήστε  με

ιατροί,  ως  πελάτη.  Γιατί  και  εμείς  οι  πολιτικοί  τους  πολίτες  τους

βλέπουμε  ως  πελάτες  πολλές  φορές.  Και  βέβαια  αυτή  η

προσπάθεια  μέχρι  τώρα  οφείλω  να  ομολογήσω  ότι  παρά  το  ότι

γίνεται  από  τη  δεκαετία  του  ’90,  γίνεται  πολλές  φορές,  ή  γινόταν,

αποσπασματικά, με έναν ενθουσιασμό ο οποίος ξαφνικά υπήρχε και

μετά  υποχωρούσε,  και  βεβαίως  πολλές  φορές,  τις  περισσότερες

φορές,  μετά  από  πρόσκληση  των  πανεπιστημίων  ή  των  ιατρικών

σχολών, των ιατρικών σχολών ή των νοσοκομείων του εξωτερικού. 

Η  Κως  έχει  τοποθετήσει  προτομή  σε  ειδική  τελετή,  του

Ιπποκράτη,  από το Πανεπιστημιακό Καρολίνσκα στη Σουηδία,  μέχρι

τη  Βοστώνη,  που  είπε  ο  εξαίρετος  συμπατριώτης  μας,  Καθηγητής,
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από  τη  Βοστώνη.  Στο  Τορόντο,  στο  Σάο  Πάολο  έχουμε  στείλει

πλάτανο  του  Ιπποκράτη.  Στο  Ρίο  Ντε  Τζανέιρο  είχα  την  τιμή

προσκεκλημένος  από  την  πανεπιστημιακή  σχολή  του

Πανεπιστημίου του Ρίου Ντε Τζανέιρο, που συμπλήρωνε 300 χρόνια

το  2010,  και  πήγα  με  αποστολή  εκεί  για  να  φυτέψουμε,  για  να

τοποθετήσουμε,  να  φυτέψουμε  τον  πλάτανο  του  Ιπποκράτη.  Και

βεβαίως  μια  σειρά  από  δράσεις,  οι  οποίες  γίνονταν  και  ξαφνικά

σταματούσαν. 

Από το  2007 λοιπόν,  που έχω την  τιμή  να  είμαι  Δήμαρχος  σε

αυτήν  την  πόλη  και  στη  συνέχεια  στον  ενιαίο  Δήμο  του  νησιού,  ο

Δήμος της Κω έχει  και λειτουργεί συνεχώς Γραφείο Αξιοποίησης και

Προβολής  της  Ιπποκρατικής  Ιδέας.  «Στελεχωμένο;»  θα  ρωτήσετε.

Θα με  ρωτήσει  ο  συνάδελφος,  ο   Δήμαρχος της Μήλου,  που θα τον

ακούσουμε  σε  λίγη  ώρα  και  θα  πει  την  αγωνία  του  σε  λίγο,  έχεις

προσωπικό;  Μα  εδώ  είναι  το  μεγάλο  στοίχημα.  Το  ότι  δεν

επιτρέπουν  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  να  αξιοποιήσει  το

επιστημονικό  και  το  προσωπικό  το  οποίο  έχει  στην  κάθε  περιοχή,

μέσα  από  δαπάνες  ή  αν  θέλετε  κάλυψη  των  μισθοδοτικών

υποχρεώσεων,  μέσα  από  τον  ίδιο  το   Δήμο.  Και  είμαστε  συνεχώς

στραγγαλισμένοι  στο αν θα πρέπει  να προσλάβουμε,  να μην έχουμε

τη δυνατότητα να προσλάβουμε έναν εξειδικευμένο συνεργάτη. 

Παλεύουμε  λοιπόν.  Είτε  μέσω  του  Γραφείου  που  έχει

στελεχώσει  ο  Δήμαρχος,  το  Γραφείο  Δημάρχου,  είτε  μέσω  του

Γραφείου  Προβολής  της  Ιπποκρατικής  Ιδέας,  είτε  μέσω  του

Γραφείου  Τουρισμού,  που  όλα  αυτά  έχουν  μαζί,  αν  έχουν,  τρεις  ή

τέσσερις  υπαλλήλους,  προκειμένου  να  κρατήσουμε  ζωντανή  και  να

οργανώσουμε τα επόμενα βήματά μας. 

Τι  οργανώσαμε λοιπόν από το ’14 και μετά, ως ενιαίος Δήμος.

Αλλάζουμε  πλήρως  τις  δράσεις  μας  και  έχουμε  περάσει  σε  ένα

μεγάλο,  μια  μεγάλη προσπάθεια,  ένα  μεγάλο  project αν  θέλετε,  στα

οποία η Κως πλέον συμμετέχει  ενεργά και με συνεχή παρουσία. 
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Έχουμε  λοιπόν  καταρχήν  στο  Γραφείο  Δημάρχου  το  ιδιαίτερο

γραφείο  αποκατάστασης  της  επαφής  με  όλα  αυτά  τα  πανεπιστήμια

στα  οποία έχουμε έρθει  για  πρώτη  φορά σε επαφή και  ταυτόχρονα

σχεδιάζουμε τις επόμενες δράσεις. 

Δημιουργήσαμε  και  έχουμε  ενεργή  συμμετοχή  σε  μια  σειρά

από  δίκτυα,  από  την  Άπω  Ανατολή  μέχρι  την  Ευρώπη.

Συμμετέχουμε  στο  Δίκτυο  SUN,  είναι  η  αντίστοιχη…  το  αντίστοιχο

μονοπάτι  του  μεταξιού,  Δρόμος  του  Μεταξιού,  με  πρωτοβουλία  του

Πανεπιστημίου…  την  Ιατρική  Σχολή  στο…  Πανεπιστημίου  Χάνγκοκ

της  Σεούλ.  Και  μια  σειρά  από Πανεπιστήμια  από την  Άπω Ανατολή

μέχρι  την Ευρώπη,  που ασχολούμαστε μόνο με την προβολή και τη

διάδοση της Ιπποκρατικής ιδέας. 

Και  επειδή  η  τεχνολογία  μας  φέρνει  πιο  κοντά,  ήδη  την

προηγούμενη  εβδομάδα,  σε  ειδική  τελετή  και  σε  σύνδεση  μέσω του

διαδικτύου,  ο  ομιλών  παρουσίασε  την  Κω,  τον  Ιπποκράτη  και  τα

πλεονεκτήματα  της  Κω,  στα  αποκαλυπτήρια  της  προτομής  του

Ιπποκράτη  στο  συγκεκριμένο  Πανεπιστήμιο,  παρουσία  των  Αρχών

της πόλης, και βεβαίως της Πρέσβειρας της Ελλάδος στη Σεούλ.

Το ίδιο  δίκτυο αναπτύσσουμε  στην Ισπανία και  στην Ευρώπη,

με τα Πανεπιστήμια της Βαρκελώνης και  της Μάλαγα,  και  βεβαίως η

μεγάλη  δράση  με  το  Δίκτυο  πόλεων  με  Ασκληπιεία,  που

περιλαμβάνει  την κοινή συμφωνία που υπογράψαμε,  οι  τρεις  Δήμοι,

Κω,  Τρικάλων  και  Επιδαύρου,  Δίκτυο  στο  οποίο  συμμετέχει  το

Υπουργείου  Πολιτισμού,  το  Διεθνές  Ιπποκράτειο  Ίδρυμα,  το

Πανεπιστήμιο  Αθηνών,  και  ένα  Δίκτυο  το  οποίο  φιλοδοξούμε  να  μη

μείνει  μόνο στα  ελληνικά… στις  ελληνικές  πόλεις  και  τις  κυπριακές,

αλλά σε όλες τις  ευρωπαϊκές πόλεις,  τις  πόλεις της Μεσογείου,  που

υπάρχουν Ασκληπιεία. 

Την  ίδια  περίοδο  συμμετέχουμε,  συνδιοργανώνουμε,  ή

καλούμε  σε  συνέδρια  στην  Κω,  συνέδρια  που  όπως  ακούσατε  δύο

φορές  από  την  Πρόεδρο  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Μαστολογίας,

δυστυχώς λόγω των οδηγιών του ΕΟΦ, στην Κω δύσκολα έρχονται.  
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Όμως  περάσαμε  και  σε  πιο  πρακτικές  λύσεις.   Η  ευεξία  δεν

αφορά  μόνο  αυτόν  ο  οποίος  μπορεί  να  πάρει  το  ποδήλατό  του  και

να κυκλοφορήσει  σε όλους τους ποδηλατόδρομους της Κω ή μπορεί

να πάει  να αθληθεί  σε ένα από τα γήπεδα της Κω, ή να πάει  σε μια

καταπληκτική  παραλία  και  να  κάνει  κολύμπι  ή  να  διασκεδάσει.  Η

ευεξία  αφορά  και  τα  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες  και  ιδιαίτερα

προβλήματα στην κίνηση. 

Ένα μεγάλο σχέδιο λοιπόν έχει  ξεκινήσει  και  υλοποιείται   εδώ

και χρόνια στην πόλη της Κω και στο ’19 θα επεκταθεί και σε όλα τα

οικιστικά σύνολα, για τη διευκόλυνση της προσπέλασης των ατόμων

με  προβλήματα  κινητικά,  σε  όλους  τους  δημόσιους  χώρους,  τα

δημόσια κτίρια και τις επιχειρήσεις της Κω. 

Αυτό  δεν  αρκεί  όμως.  Οφείλει  και  ο  επιχειρηματίας  να  κάνει

ένα  βήμα  μπροστά  και  να  μπορεί  ο  οποιοσδήποτε  άνθρωπος  να

επισκεφτεί  το  κατάστημά του  ή την  επιχείρησή του  και  να  μπορέσει

εκεί  να παραμείνει  όσες ώρες θέλει  να παραμείνει  και να απολαύσει

αυτό που θέλει  να απολαύσει. 

Η αναγνώριση των ιαματικών πηγών της Κω  ήταν ένα μεγάλο

ζητούμενο που μετά από μεγάλη προσπάθεια έγινε και  στο επόμενο

διάστημα,  αφού  ολοκληρωθεί  η  οικονομοτεχνική  μελέτη,  θα

κατατεθεί  στο  Υπουργείο,  προκειμένου  να  οριστικοποιηθεί  και  να

προχωρήσουμε στην επένδυση. 

Συμμετέχουμε  σε  μια  μεγάλη  σειρά  τουριστικών  θεματικών

εκθέσεων, και  βεβαίως στο επόμενο διάστημα και  με την προώθηση

του  νομοθετικού  πλαισίου,  στο  Δήμο  της  Κω,  όπως  είπα  και  χθες

στην  εναρκτήρια…  στον  χαιρετισμό  μου,  θα  δημιουργηθεί  γραφείο

μιας  στάσης,  προκειμένου  να  εξυπηρετούνται  οι  επιχειρηματίες  και

οι  πολίτες  που  θέλουν  να  κάνουν  επενδύσεις  και  κινήσεις  στην

ανάπτυξη αυτού του συγκεκριμένου τουριστικού ρεύματος. 

Θέλω  κλείνοντας  να  ευχαριστήσω  για  άλλη  μια  φορά  τον

Πρόεδρο  της  ΚΕΔΕ  για  την  επιλογή  της  Κω.  Το  είπα  δύο  φορές

χθες,   ότι  σηματοδοτεί  για  την  Κω  της  επόμενης  μέρας  μια  μεγάλη
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πορεία,  και  η  μεγάλη  πορεία  αυτή  έγινε  με  το  συνέδριο  αυτό  τα

πρώτα  βήματα  ξεκίνησαν.  Σας  διαβεβαιώ  δε  ότι  δεν  πρόκειται  να

σταματήσουν.  Στο  σχεδιασμό  για  την  Κω  του  2023,  η  ανάπτυξη

κατέχει  πρωτεύοντα,  έχει  πρωτεύοντα  ρόλο  και  σημασία  και  αυτή

την  ανάπτυξη  θα  υπηρετήσουμε  με  όλες  μας  τις  δυνάμεις,  σε

συνεργασία  σε  όλα  τα  επίπεδα,  με  τους  πολίτες,  τους

επιχειρηματίες  και  τους  συναδέλφους  μας  στην  Τοπική

Αυτοδιοίκηση και στην κυβέρνηση. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.

Θα  ήθελα  κλείνοντας  να  καλέσω  τον  κύριο  Xing,  ο  οποίος

ήρθε  από πολύ μακριά  στην Κω.  Έχουμε  ήδη υπογράψει  συμφωνία

με  τη  Διεύθυνση  Υγείας,  τον  Τομέα  Υγείας  του  Δήμου  του  Πεκίνο,

για  συνεργασία  στα  επόμενα  χρόνια,  τόσο  σε  επίπεδο  Ιατρικών

Σχολών,  όσο  και  σε  πολιτιστικές  ανταλλαγές,  και  είμαστε  σε  μια

πάρα  πολύ  καλή  συζήτηση  με  τους  παράγοντες  τους  πολιτικούς,

αλλά  και  τους  επιχειρηματικούς,  του  Πεκίνο,  αλλά  και  της  Σαγκάη,

να  προχωρήσουμε  στο  επόμενο  διάστημα  σε  ακόμα  καλύτερη

συνεργασία  και  προώθηση  των  σχέσεων  και  της   φιλίας  των  δύο

χωρών.

Εκ  μέρους  λοιπόν  του  Δήμου  της  Κω,  αν  και  μη  γιατρός  ο

κύριος Xing…

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:   Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κυρίτση. 

Θα  παρακαλούσα  βέβαια  τους  ομιλητές  μας  να  μείνουν  στο

πλαίσιο του χρόνου γιατί φοβάμαι ότι δεν θα προλάβουμε. 

Έφτασε  η  ώρα  τώρα  να  μιλήσουμε  για  ένα  φαινόμενο,  για  το

νησί φαινόμενο, γιατί αυτό είναι το brand name της Μήλου, που έχει

καταφέρει  να  διαθέτει   ασυναγώνιστο  τουριστικό  προϊόν,  όχι  μόνο

σε  έναν,  αλλά  σε  πολλούς  τομείς.  Και  φυσικά  το  νησί  της

ομορφότερης  Αφροδίτης  που  έχει  ποτέ  φιλοτεχνηθεί,  δεν  θα

μπορούσε  παρά  να  προσφέρει  μοναδικές  υπηρεσίες  ομορφιάς  και

ευεξίας. 
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Ο  Δήμαρχος  λοιπόν  της  Μήλου,  ο  κύριος  Γεράσιμος

Δαμουλάκης,  που  είναι  και  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Τουριστικής

Ανάπτυξης  της  ΚΕΔΕ,  θα  μας  μιλήσει  για  το  πώς  αξιοποιήθηκε  ο

ιαματικός  πλούτος  του  νησιού και  δημιουργήθηκε ένα  υπερσύχρονο

Spa.

Θα μας αποκαλύψετε  όμως,  κύριε  Δαμουλάκη,  και  αν  τελικά η

Μπιγιονσέ  ανταποκρίθηκε  στην  πρόσκλησή  σας  και  πρόκειται  να

επισκεφτεί  το νησί. 

Σας ακούμε. 

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:   Καλό μεσημέρι.  

Αγαπητέ  Πρόεδρε  της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων,  συνάδελφε

Πρόεδρε  της  ΠΕΔ  Νοτίου  Αιγαίου,  συνάδελφε  Δήμαρχε  της  Κω,

θέλω  να  σας  ευχαριστήσω  για  τη  φιλοξενία  και  την  πρωτοβουλία

που  πήραμε  ως  Κεντρική  Ένωση  Δήμων  να  βρισκόμαστε  σήμερα

εδώ στο νησί της Κω. 

Δεν  θα  ασχοληθώ  με  τα  επιστημονικά,  τα  οποία  σας

κουράσανε  από  ότι  βλέπω  κάτω  τον  κόσμο,  και  τα  αυτοδιοικητικά,

που με  πολύ ωραίο τρόπο ο  συνάδελφός μου,  ο  Δήμαρχος της  Κω,

αναφέρθηκε,  και  θέλω  να  κάνω  εδώ  μια  παρατήρηση.  Ότι  εμείς

γνωρίζουμε  τι  σημαίνει  νησιωτικότητα.  Οι  άλλοι  δεν  εφαρμόζουν  τη

συνταγματικά  κατοχυρωμένη  νησιωτικότητα,  και  αναφέρομαι  σε

αυτούς οι οποίοι νομοθετούν στη Βουλή. 

Και  τα  οικονομικά,  συνάδελφε  Δήμαρχε,  των  Δήμων,  έχουν…

είμαστε στο μείον 85% από τα χρήματα που έπαιρναν κάποιοι άλλοι

το 2010 όταν εμείς γίναμε Δήμαρχοι. 

Ως μέλος λοιπόν… Εγώ θα αναφερθώ στον ιαματικό τουρισμό.

Τον  ιαματικό  τουρισμό  που  μαζί  με  τις  άλλες  μορφές  τουρισμού

δημιουργούν  τις  εναλλακτικές  μορφές  τουρισμού,  αυτές  οι  οποίες

δίνουν  τη  δυνατότητα  της  ανάπτυξης  και  της  επιμήκυνσης  της

τουριστικής  περιόδου  σε  έναν  τόπο,  ιδιαίτερα  όταν  αναφερόμαστε

σε πάρα πολύ μικρά νησιά, όπως είναι της Μήλου. 
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Δεν  ήταν  λοιπόν  δυνατόν  να  μην  αναφερθώ  στο  Σύνδεσμο

Ιαματικών  Πηγών  Ελλάδος,  στον  οποίο  Πρόεδρος  είναι  ο  δεύτερος

Αντιπρόεδρός  μας  στην  Κεντρική  Ένωση  Δήμων,  ο  Γιάννης  ο

Καραγιάννης.  Είναι  ο  χάρτης,  πάνω  στον  οποίο  φαίνονται  σε  ποια

σημεία  της πατρίδας μας υπάρχουν αυτές  οι  δυνατότητες  μέσω των

ιαματικών  πηγών.  Και  εδώ  αναφέρομαι  στη  Μήλο,  στην  ιδιαίτερη

πατρίδα μου, που δείχνει  πώς είναι διάσπαρτες οι ιαματικές πηγές. 

Πώς  έχει  προκύψει  αυτό.   Η  Μήλος  είναι  ένα  νησί  που  έχει

γεννηθεί  από  ηφαιστειακές  λάβες.  Εκεί  που  το  ηφαίστειο  γέννησε

και δεν έσβησε ζωή. Έτσι λοιπόν, έχει  δώσει ένα εξαιρετικό έδαφος,

ένα  πολύ  σημαντικό  υπέδαφος,  το  οποίο  και  στις  ιαματικές  πηγές,

αλλά και   σαν εξόρυξη,  δημιουργεί  συνθήκες ευημερίας,  μαζί  με τον

τουρισμό.  Έχουμε  λοιπόν  δύο  οικονομικούς  πυλώνες,  την  εξόρυξη

και  τον  τουρισμό,  οι  οποίοι  μαζί  ενωμένοι,  βάζοντας  ψηλά  τον  όρο

περιβάλλον, προχωράμε προς την ανάπτυξη. 

Και  σε διάφορα σημεία λοιπόν του νησιού,  υπάρχουν αυτές οι

πηγές, τις οποίες  στη συνέχεια θα αναπτύξω. 

Εδώ  λοιπόν,  βλέπετε  από  πάρα  πολύ  παλιά,  από  το  1983,

έχει  γραφτεί  ένα  βιβλίο  πάνω  στο  θερμαλισμό  για  το  Αιγαίο,  που

αναφέρεται σε πολλές σελίδες του για τη Μήλο. 

Εδώ βλέπουμε την ιαματική πηγή στα Τρία Πηγάδια, που είναι

μέσα  στη  θάλασσα.  Και  θα  συνεχίσω  να  σας  πω  πώς  ακριβώς

γίνεται. 

Εδώ τι  στοιχεία έχει;  Διότι  όταν έχουμε μια ιαματική πηγή, δεν

αρκεί  να  λέμε  έχω ιαματική  πηγή.  Πρέπει  αυτό  να  έχει  μετρηθεί,  τα

στοιχεία  που  έχει,  επιστημονικά,  προκειμένου  να  καταλαβαίνει  ο

καθένας τι αποτελέσματα μπορεί να έχει.

Προχωράω  στη  Σκινωπή,  και  εδώ  στη  θάλασσα.  Οι  Ατμίδες,

στο  ηφαίστειο  της  Μήλου.  Έχουμε  δύο  ηφαίστεια  τα  οποία  είναι

ενεργά,  λένε  θα  σκάσουν  μετά  από  κάποια  εκατομμύρια  χρόνια.

Αλλά  οι  Ατμίδες  αυτές,  όπως  λέει  και  ο  καθηγητής,  ο  κύριος

Κουσκούκης, έχουν πολλές θεραπευτικές ιδιότητες. 
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Στη  θάλασσα,  στην  Κάναβα,  όπου  τα  νερά,  μπορεί  και  το

χειμώνα ακόμα να  κάνεις  μπάνιο,  γιατί  είναι   σαν μια  θερμαινόμενη

πισίνα. 

Τα στοιχεία τους εδώ. 

Τα ατμόλουτρα του Προβατά.  Εδώ πραγματικά  το  νησί  μας  το

κάνουν εκτός από ιερό,  το κάνουν και  θαυματουργό.  Έχουν μπει  σε

αυτά  τα  ιαματικά,   τα  οποία  έφτιαξα  το  2013,  μπήκε  άνθρωπος  ο

οποίος  μπήκε  με  καροτσάκι,  και  βγήκε  να  περπατάει.  Αυτό  λοιπόν

είναι  πολύ σημαντικό. Τα οφέλη τα έχουν και οι κάτοικοι του νησιού,

αλλά και οι επισκέπτες. 

Και  εδώ  είμαστε  στα  λασπόλουτρα  των  Αλυκών.  Έτσι  ήταν

μετά από το σεισμό. Έχουμε προχωρήσει. 

Και  ερχόμαστε  στην  ιαματική  πηγή  του  Αδάμαντα.  Αυτό  είναι

το λιμάνι  του Αδάμαντα,   όπως είναι  αυτή η διάταξη που βλέπετε,  η

μαρίνα  και  το  σημείο  που  έρχονται  τα  πλοία.  Είναι  μια  ιαματική

πηγή  την  οποία  επισκέπτονται  πολλές  χιλιάδες  κόσμος.  Εδώ  είναι

ένα σχήμα και πώς ακριβώς τα κάναμε. 

Αν  θα  δείτε,  αναφέρεται  το  Σπήλαιο  του  Ιπποκράτη.  Έχουμε

κοινό  λοιπόν,  κύριε  Δήμαρχε.  Εγώ τα  ονόμασα  έτσι  και  θα  σας  πω

στη συνέχεια τι έχει  συμβεί. 

Έτσι  ήταν  το  ’10  η  όψη  τους,  το  ’18,  σήμερα,  πώς  είναι.

Βλέπετε  τη  διαφορά.  Για  να  σας  δείξω  τι  κάνει  η  Τοπική

Αυτοδιοίκηση,  της  οποίας  έχουν  δέσει  τα  χέρια,  και  πώς  μπορούμε

να προχωράμε όταν… βάζοντας μπροστά το όραμά μας.  

Έχουν  γίνει  λοιπόν  ένα  τέλειο  Spa,  το  οποίο  και  η  Μήλιοι

απολαμβάνουν,  αλλά  και  οι  χιλιάδες  επισκέπτες  του  νησιού,

ιδιαίτερα από τα κρουαζιερόπλοια και  το  yachting.  Βλέπετε  πισίνες,

χρωματοθεραπεία. 

Και  εδώ είναι  η μεγάλη μέρα των εγκαινίων,  όπου εσείς,  κύριε

Πρόεδρε,  εγκαινιάσαμε  το  Σπήλαιο  του  Ιπποκράτη,  μαζί  με  τον

κύριο  Πατούλη,  βάλαμε  τότε  τον  Αλέξανδρο  και  έκανε  τα  εγκαίνια.

Και  εδώ  είναι  στο  βιβλίο  του  Ιπποκράτη,  το  πέμπτο,  που
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αναφέρεται ότι άνδρας Αθηναίος ταξίδεψε στη Μήλο προκειμένου να

λάβει  όλα τα θεραπευτικά που θα μπορούσε από την ιαματική πηγή

του  Αδάμαντα.  Παράλληλα,  ξένοι  οι  οποίοι  έχουν  ταξιδέψει  στη

Μήλο  το  1656,  προκειμένου  να  κάνουν…  Και  οι  παλιές  εφημερίδες

της  Μήλου,  του  1926,  που  αναφέρονται  στα  λουτρά.  Άλλες

παλαιότερες.  Και  ο  Τουριστικός  Οδηγός  της  Μήλου  του  1928,  που

αναφέρεται ξεκάθαρα λουτρά, φύση, υγεία και τα λοιπά. 

Δηλαδή  αυτό  που  σήμερα  συζητάμε,  από τον  Ιπποκράτη,  στη

συνέχεια  οι  συνάδελφοί  μας δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν κάποια

στιγμή  τα  εμπόδια,  και  αυτό  είναι  το  σημαντικό,  ότι  ένας…  είμαστε

τυχεροί  που  αυτή  τη  στιγμή  στην  Κεντρική  Ένωση  Δήμων  ένας

άνθρωπος  με  όραμα,  ο  Πρόεδρός  μας,  ο  Γιώργος  ο  Πατούλης,

ξεκινά  δυναμικά  αυτή  την  προσπάθεια,  και  θεωρώ  όλα  αυτά  τα

χρόνια  που  είμαι  δίπλα  του,  ότι  πλέον  θα  έχουμε  το  θεμιτό

αποτέλεσμα  που  πρέπει  και  στην…  για  την  Ελλάδα,  για  τις

κοινωνίες  μας,  αλλά και  για  την  εξωστρέφεια  της  πατρίδας  μας  στο

εξωτερικό. 

Εδώ είναι τα οφέλη της τοπικής κοινωνίας. 

Και  εδώ  είναι  η  καινούργια  επένδυση  η  οποία  γίνεται  στις

Αλυκές.  Είναι  στο  σχεδιασμό  αυτή  τη  στιγμή.  Περιμένουμε,  άκουσα

τον  Γενικό  Γραμματέα  του  Υπουργείου  να  λέει  ότι  θα  ανοίξει  ένα

ΕΣΠΑ. Πράγματι να δούμε πώς θα μπορέσουμε τα λασπόλουτρα, να

δημιουργήσουμε  αυτή  εδώ  την  εικόνα,  που  μέσα  δεν  θα  μπορούσε

να μην υπάρχει η Θεά Αφροδίτη, η Θεά της Μήλου. 

Και  θέλω  να  πάω  σε  αυτό  το  οποίο  η  κυρία  με  προκάλεσε

στην αρχή. 

Έχουμε  ξεκινήσει  ως  Μήλος  μια  πολύ  μεγάλη  προσπάθεια,

του  επαναπατρισμού  του  αγάλματος  της  Αφροδίτης.  Εδώ  θέλω  να

ευχαριστήσω  όλους  μου  τους  συναδέλφους  στην  Τοπική

Αυτοδιοίκηση, τον Πρόεδρό μας, και όλους τους απλούς πολίτες,  σε

όλα τα μήκη,  τα  πλάτη της γης,  που έχουν συστρατευτεί  σε  αυτή τη

μεγάλη  προσπάθεια  το  Take Me Home,  δηλαδή  να  έρθει   η
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Αφροδίτη  από το  Μουσείο  του  Λούβρου στην  Ελλάδα,  κάτω από το

φως του ήλιου που γεννήθηκε. 

Είναι  πολύ  συγκινητική  η  στιγμή,  και  αναφέρομαι  εδώ  στον

καλεσμένο  μας  από  την  Κίνα,  όταν  επισκέφτηκε  το  νησί  μου  ο

Πρέσβης της Κίνας,  ο κύριος Χιου Λι,  και ο οποίος μου είπε ότι  εγώ

την  Αφροδίτη  τη  γνωρίζω  πάρα  πολλά  χρόνια  από  το  σχολείο,  και

ξέρω ότι  είναι  η  Αφροδίτη  της  Μήλου.  Δεν  ξέρετε  πόσο συγκινητικό

ήταν για εμένα. 

Σε  αυτή  λοιπόν  την  προσπάθεια,  που  δεν  θα  μπορούσε  η

Αφροδίτη να είναι  κάπου αλλού, εκτός από ένα τόπο που έχει  τόσες

πολλές  ιαματικές  πηγές,  οι  οποίες   συμβάλλουν  στην  υγεία  και

ευεξία,  και  θέλω  σε  αυτή  την  προσπάθεια,  σας  θέλω  όλους  κοντά,

δεν  περισσεύει  κανένας,  να  μπορέσουν  να  δουν  οι  συμπατριώτες

μας  την  Αφροδίτη  της  Μήλου  κάτω  από  τον  ήλιο  της  Ελλάδας  που

γεννήθηκε. Αυτό είναι  το πραγματικό slogan.

Θέλω  να  σας  ευχαριστήσω  πολύ  και  να  ευχαριστήσω

πρωτίστως  τον  Καθηγητή  Ιατρό,  τον  κύριο  Κουσκούκη,  έναν

άνθρωπο  που  από  το  2011  βρέθηκε  δίπλα  μου  στην  προσπάθεια

προκειμένου  να  αναπτύξω  τις  ιαματικές  πηγές,  αντιλαμβανόμενος

το  όραμά  μου.  Ήταν  ο  άνθρωπος   ο  οποίος  με  βοήθησε  να  φτάσω

εδώ  που  έφτασα  και  να  αναγνωρίσω  τις  πηγές,  διότι  χθες  στην

παρέμβαση που έκανα, δεν ξέρω αν με ακούσατε κάποιοι από εσάς,

το  κράτος  δεν  είναι  δίπλα  μας,  το  κράτος  είναι  απέναντί  μας.  Εγώ

για να  λειτουργήσω αυτές  τις  πηγές,  αποφασίσαμε  στο  Δήμο Μήλο,

ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι,  ο Πρόεδρος, και όλοι στα γραφεία, να

καθαρίζουμε  εμείς  τα  γραφεία  μας,  και  να  στείλουμε  την

καθαρίστρια  του  Δήμου  να  ανοίγει  τα  ιαματικά.  Αυτή  είναι  η

κατάντια. 

Αποφασίσαμε στο Δήμο…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:   Ναι, αυτή είναι η κατάντια. 
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Να  καθαρίζουμε  τους  χώρους  έξω  από  το  Δήμο,  για  να

ανοίξουμε  το  γραφείο,  συνάδελφε  Δήμαρχε,  των  τουριστικών

πληροφοριών στο λιμάνι.  

Εάν  λοιπόν  θέλουμε  να  πιστεύουμε  ότι  μπορεί  να  πάει

μπροστά  αυτή  η  πατρίδα,  θα  πρέπει  να  πιστεύουμε  αυτά  τα  οποία

λέμε.  Και  όχι  μόνο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και  κάτω. Και  από

την Τοπική Αυτοδιοίκηση και πάνω.

Όλοι  μαζί  λοιπόν  ενωμένοι  μπορούμε  μέσα  από  συνέργειες,

γιατί αυτή είναι  η σημαντική λέξη που βγήκε σήμερα, να προχωράμε

και να πηγαίνουμε τον τόπο μας μπροστά. 

Επίσης  να  ευχαριστήσω  για  την  εξαιρετική  φιλοξενία  τον

συνάδελφό μου, Δήμαρχο της Κω. Τον Πρόεδρό μας, να είναι πάντα

γερός,  δυνατός,  και  εμείς  δίπλα  του,  να  μπορεί  να  κάνει  πράξη  το

όραμά  του.  Και  όλους  όσους  συνέβαλλαν,  ώστε  τα  αποτελέσματα

αυτής  της  εκδήλωσης  να  αποτελέσουν  ένα  ισχυρό  όπλο  στα  χέρια

των  τοπικών  κοινωνιών,  και  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  για  να

προχωρήσει η πατρίδα μας σε πολύ καλύτερες μέρες.

Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.

Επιτρέψτε μου, γιατί κάτι μου ζήτησε… Ελάτε εδώ κοντά μου.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ:   Δεν γίνεται να μη σας κάνω  το χατίρι. 

Πριν  μια  εβδομάδα,  σε  δημοσίευμα  παγκόσμιο,  η  Μπιγιονσέ

φωτογραφήθηκε  στο  Μουσείο  του  Λούβρου  μπροστά  και  από  την

Αφροδίτη  της  Μήλου.  Μου  είπαν  οι  συνεργάτες  μου  ότι  πρέπει  να

στείλουμε μια επιστολή στο Λούβρο και να το μαλώνουμε. Τους λέω

θα κάνουμε κάτι  πολύ διαφορετικό. Θα καλέσουμε τη Μπιγιονσέ στη

Μήλο,  να  φωτογραφηθεί  κάτω από τον  ήλιο  που η  Αφροδίτη  έζησε,

και  της  λείπει.  Πολύ ωραία  το  βάλατε,  και  έτσι  θα με  ακούσετε  στις

συνεντεύξεις μου.

 Έτσι  λοιπόν  είχα  ένα  τηλεφώνημα  από  άτομο  που  είναι  πολύ

κοντά  της,  ότι  να  δούμε  τις  διεργασίες  και  διαδικασίες,  να  την

έχουμε  στο  νησί,  και  τότε  σας  καλώ όλους  να  έρθετε  στο  νησί  μας,
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να  γνωρίσετε  και  τις  ομορφιές,  να  γνωρίσετε  και  το  μέρος  που

βρέθηκε η Αφροδίτη. 

Να είστε καλά.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Κύριε Δαμουλάκη, δεν μου λέτε… καταρχήν δεν μας

λέτε,  κύριε  Δαμουλάκη,  θα  βγαίνει  από  τη  θάλασσα  γυμνή  σαν  την

Αφροδίτη; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Εντάξει.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:   Να  ευχαριστήσουμε  λοιπόν  θερμά  τον  κύριο

Δαμουλάκη,  και  να  του  ευχηθούμε  μέσα  από  την  καρδιά  μας  να

καταφέρει  τελικά να φέρει την ομορφότερη γυναίκα του κόσμου πάλι

πίσω στον τόπο της. 

Θεματικός Κύκλος:

Ο  ρόλος  της  Ακαδημαϊκής  Κοινότητας  στην  ανάπτυξη  του

Τουρισμού  Υγείας.  Η  σημασία  της  εκπαίδευσης  γιατ΄ρων  στην

Ελλάδα,  της  συνεργασίας  των  πανεπιστημίων  και  της

ανταλλαγής φοιτητών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:  Θα  ήθελα  λοιπόν  τώρα  να  περάσουμε  στην

επόμενη  θεματική  μας  ενότητα,  η  οποία  είναι  εξαιρετικά
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ενδιαφέρουσα  και  έχει  θέμα  το  σημαντικό  ρόλο  που  μπορεί  να

παίξει  η ακαδημαϊκή κοινότητα στην ανάπτυξη του τουρισμού υγείας

της Ελλάδας. 

Θα  ακούσουμε  δηλαδή  για  τη  σημασία  της  εκπαίδευσης  των

γιατρών,  της  συνεργασίας  των  πανεπιστημίων  και  της  ανταλλαγής

των  φοιτητών,  που  οδηγούν  στη  μεταλαμπάδευση  της  γνώσης  και

των  σωστών  πρακτικών  που  θα  συντελέσουν  στην  επίτευξη  του

εθνικού  μας  στόχου,  δηλαδή να  κερδίσει  η  Ελλάδα πρωταγωνιστικό

ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού υγείας. 

Ο επόμενος λοιπόν ομιλητής μας…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:   Στο  τέλος  θα  έχουμε  την  ευκαιρία  να  κάνουμε  μια

συζήτηση  και  θα  τεθούν  και  κάποια  ερωτήματα,  αλλά  πρέπει  να

προχωρήσουμε λίγο το πρόγραμμα.

Λοιπόν,  ο  επόμενος  ομιλητής  μας  είναι  μια  γιατρός  που  έχει

διακριθεί  όχι  μόνο  για  το  επιστημονικό  της  έργο,  αλλά  και  για  την

προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο. 

Θα  ήθελα  λοιπόν  να  καλέσω  στο  βήμα  τη  γιατρό  και

συγγραφέα,  κυρία  Ελευθερία  Κρικέλη,  Διευθύντρια  της  Α’

Παθολογικής  Κλινικής  του  Νοσοκομείου  Μητέρα,  η  οποία  έχει

συμβάλλει  αποφασιστικά  στη  διάδοση  της  ιδέας  της  δωρεάς

οργάνων στη χώρα μας. 

Σήμερα βέβαια,  κυρία Κρικέλη,  θα μας μιλήσετε για έναν άλλο

εθνικό στόχο, την προώθηση του τουρισμού υγείας της Ελλάδας και

το ρόλο που μπορεί να παίξει  σε αυτό η ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Ε.  ΚΡΙΚΕΛΗ:   Αξιότιμε  Πρόεδρε  της  ΚΕΔΕ  και  του  Ιατρικού

Συλλόγου  Αθηνών,  κύριε  Πατούλη.  Κύριε  Δήμαρχοι  της  Κω,  και  της

Μήλου. Κυρίες και κύριοι. Εκλεκτοί καλεσμένοι.  

Ως  Ελληνίδα  νιώθω  περήφανη  για  την  καταγωγή  μου  και  την

πλούσια  κληρονομιά  που  μας  άφησαν  οι  πρόγονοί  μας.  παράλληλα

όμως  νιώθω  συνυπεύθυνη  για  την  ανικανότητά  μας  να  τη
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συντηρήσουμε,  να τη διατηρήσουμε,  έτσι  ακριβώς όπως είχαμε ιερό

χρέος. 

Η  πρωτοβουλία  του  κυρίου  Πατούλη  είναι  αξιέπαινη  και

αξιοθαύμαστη και  πρέπει  όλοι να την υποστηρίξουμε με πράξεις και

όχι ευχολόγια. 

Είναι  αναγκαία  και  απαραίτητη  η  στήριξη  αυτής  της

πατριωτικής  πρωτοβουλίας  του  κυρίου  Πατούλη,  που  καθοδηγείται

από την ιατρική του συνείδηση. 

Επιβάλλεται  όμως  να  έχει  στήριξη  από  την  κεντρική

κυβέρνηση,  την  Αυτοδιοίκηση,  τους  ιδιώτες  επιχειρηματίες,  και  την

ομογένεια. 

Οφείλω να  συγχαρώ τον Πρόεδρο της  Κω,  κύριο  Κυρίτση,  για

την  καταπληκτική  ομιλία  που  έδωσε  σχετικά  με  τη  διάρθρωση  της

Αυτοδιοίκησης,  σχετικά  με  τα  επιτεύγματα  της  Αυτοδιοίκησης  στην

Κω.  Ανέπτυξε  εξαιρετικά  και  με  λεπτομέρειες  τις  πρωτοβουλίες  των

επιχειρηματιών  της  Κω,  που  αναδεικνύονται  με  τα  πεντάστερα

ξενοδοχεία,  και  οφείλω να τον συγχαρώ ιδιαίτερα για τη σιωπή που

τήρησε σχετικά με το Νοσοκομείο της Κω. 

Βρισκόμαστε  πράγματι  στην  όμορφη  Κω,  όχι  τυχαία,  όπως

άλλωστε  και  ο  ειδικός  σκοπός  του  ταξιδιού  μας  δεν  είναι  τυχαίος.

Και  ως  γιατρός,  πιστέψτε  με,  νιώθω  ρίγος  που  βρίσκομαι  στην

πατρίδα του Ιπποκράτη. 

Η  μεταξύ  τους  διασύνδεση  είναι  προφανής,  αφού  η  Κως είναι

ένα  από τα  σμαράγδια  της  Δωδεκανήσου  μας.  Στην  Κω όλοι  πλέον

ξέρουμε  ότι  γεννήθηκε  ο  πατέρας  της  Ιατρικής,  Ιπποκράτης,  και

στην  Κω  βρίσκεται  το  πιο  φημισμένο  και  παγκοσμίως  γνωστό

νοσοκομείο.  Όχι  το  παρόν,  αλλά  το  Ασκληπιείο  της  Κω,  το  οποίο

ανακάλυψε  ο  Γερμανός  αρχαιολόγος  ακολουθώντας  κατά  γράμματα

τις υποδείξεις του Κίου ιστοριοδίφη, Ιακώβου Ζαρράφτη. 

Τιμώντας  πάντοτε  τους  εκλεκτούς  ξένους  καλεσμένους  μας,

αξίζει  να αναφέρουμε  ότι  ως τον 5 ο π.Χ.  αιώνα στον ελλαδικό χώρο

είχαν  ιδρυθεί  και  λειτουργούσαν  500  περίπου  Ασκληπιεία,  όλα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2  ου   ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

ΚΩΣ   23&24   ΙΟΥΝΙΟΥ   2018 –   KOS INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE

267



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

κτισμένα σε προνομιούχες από φυσικό κάλλος τοποθεσίες, κοντά σε

τρέχοντα νερά και ιαματικές πηγές. 

Άνθρωποι  από  όλο  τον  τότε  γνωστό  κόσμο  επισκέπτονταν  τα

Ασκληπιεία  αναζητώντας  θεραπεία.  Τα  Ασκληπιεία  απέκτησαν

τεράστια φήμη και χάρη στις θεραπευτικές του ικανότητες, κατάφερε

το  Ασκληπιείο  της  Κω  να  κερδίσει  τις  εντυπώσεις  του  Ασκληπιείου

της  Επιδαύρου  και  των  Τρικάλων,  και  αυτό  γιατί  ο  Ιπποκράτης  ο

ίδιος  ίδρυσε  την  Ιατρική  Σχολή  και  δίδασκε  την  Ιατρική  εδώ  στην

Κω. 

Με αυτή τη μικρή, αλλά ουσιαστική αναφορά στην αρχαιότητα,

διαπιστώνουμε  ότι  η  αναζήτηση  σωστής  υγειονομικής  φροντίδας

πρέπει  να  βρίσκεται  καταγεγραμμένη  στο  DNA του  Έλληνα.  Και  όχι

μόνο.  Για  αυτό  και  ήταν  ιδιαίτερα  ανεπτυγμένη  στους  αρχαίους

χρόνους,  ωθώντας  τους  ανθρώπους  να  ταξιδεύουν  αν  χρειαστεί  εν

προκειμένω  μέχρι  και  τα  Ασκληπιεία  προκειμένου  να  την

αποκτήσουν. 

Στις  μέρες  τώρα  ας  έρθουμε.  Είναι  γεγονός  ότι  όσο  πιο

ισχυρός και  εύρωστος είναι  ο  τουριστικός κλάδος μιας χώρας,  τόσο

περισσότερο ενισχύεται  η οικονομία της, συμβάλλοντας  με πολλούς

τρόπους  στην  αύξηση  του  εθνικού  εισοδήματος,  την  καταπολέμηση

ανεργίας,  ενώ  παράλληλα  αναπτύσσονται  συμπληρωματικές

αγορές,  προωθώντας  το  διεθνές  εμπόριο  και  τις  διακρατικές

σχέσεις. 

Σύμφωνα  με  τον  Παγκόσμιο  Οργανισμό  Τουρισμού,  ο

τουρισμός  περιλαμβάνει  δραστηριότητες  των  ανθρώπων  που

ταξιδεύουν  και  διαμένουν  σε  προορισμούς  και  περιοχές  εκτός  του

τόπου  μόνιμης  κατοικίας,  με  σκοπό την  αναψυχή,  επαγγελματικούς

λόγους, αλλά και την υγειονομική περίθαλψη. Έτσι  αναπτύχθηκε  ο

ειδικός κλάδος ιατρικός τουρισμός. 

Στην  εγχώρια,  αλλά  και  ξένη  τουριστική  αγορά,  ο  τουρισμός

μπορεί  να  πάρει  τις  μορφές  που  ήδη  ακούσατε  και  από  άλλους

ομιλητές,  όπως  τουρισμό  ελεύθερου  χρόνου,  επιχειρηματικό,
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συνεδριακό,  ιατρικό,  θρησκευτικό,  αθλητικό,  πολιτιστικό  ή  και

οικολογικό. 

Με  τον  όρο  ιατρικός  τουρισμός  ορίζεται  γενικά  η  παροχή

ανταγωνιστικής  ιδιωτικής  φροντίδας,  σε  συνεργασία  με  την

τουριστική  βιομηχανία,  σε  ασθενείς  που  έχουν  ανάγκη  ιατρικής

περίθαλψης. 

Συγκεκριμένα  ο  όρος  ιατρικός  τουρισμός  αναφέρεται  σε  δύο

κατηγορίες  υπηρεσιών.  Τη  διαχείριση  ιατρικών  περιστατικών  για

περιπτώσεις  επισκεπτών οι  οποίοι  βρίσκονται  σε μια ξένη χώρα και

περιλαμβάνει  επείγοντα  περιστατικά,  όπως  ένα  έμφραγμα,  ή  τον

ιατρικό  τουρισμό  επιλογής,  κατά  τον  οποίο  ο  ασθενής  επιλέγει  να

ταξιδέψει  σε  ξένη  χώρα  προκειμένου  να  λάβει  μια  συγκεκριμένη

ιατρική υπηρεσία,  έχοντας  ως κίνητρο παράγοντες  όπως το κόστος,

την  ποιότητα  όμως της  υπηρεσίας,  και  τον  συνδυασμό της  ιατρικής

φροντίδας με την ταξιδιωτική εμπειρία. 

Όσον  αφορά  στον  ιατρικό  τουρισμό  επιλογής,  οι  πιο  συχνά

παρεχόμενες  υπηρεσίες  είναι  η  αισθητική  χειρουργική,  όπως

ακούσαμε,  η  οδοντιατρική  και  τα  εμφυτεύματα,  η  οφθαλμολογία,  η

καρδιοχειρουργική,  η  ορθοπεδική  θεραπεία  και  αποκατάσταση,  η

θεραπεία καρκίνου, αλλά και οι μεταμοσχεύσεις οργάνων. 

Η  παγκοσμιοποίηση,  σε  συνδυασμό  με  τον  συστηματικά

γηρασκόμενο  πληθυσμό,  έχει  οδηγήσει  στην  ανάπτυξη  υπηρεσιών

ιατρικού  τουρισμού  σε  διεθνές  επίπεδο.  Ολοένα  και  περισσότεροι

ασθενείς  αναζητούν  υγειονομική  περίθαλψη  εκτός  συνόρων,

προκειμένου  να  συνδυάσουν  το  χαμηλό  κόστος  με  την  ταξιδιωτική

εμπειρία.  

Απαραίτητη  προϋπόθεση  ανάπτυξης  του  ιατρικού  τουρισμού,

είναι  η  πιστοποίηση  των  υπηρεσιών  υγείας,  γεγονός  που  αποτελεί

βασικό παράγοντα ανάδειξης ενός προορισμού ως δημοφιλή για τον

ιατρικό τουρισμό. 

Ο  κλάδος  της  υγειονομικής  και  νοσοκομειακής  πιστοποίησης

ασχολείται  με  τη  βελτίωση  του  επιπέδου  της  ιατρικής  φροντίδας
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που  παρέχεται  στους  ασθενείς,  καθώς  και  με  την  αξιολόγηση  της

ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών. 

Πιο  συγκεκριμένα,  η  πιστοποίηση  ορίζεται  ως  μια  διαδικασία

επιβεβαίωσης  μέσω  επιθεώρησης  από  έναν  τρίτο  εξωτερικό  και

ανεξάρτητο  παράγοντα  φορέα,  ότι  το  σύνολο  των  απαιτήσεων  του

συγκεκριμένου  προτύπου  καλύπτεται  από  ένα  σύστημα  ποιότητας.

(…) 1980.  

Το  Ινστιτούτο  Κοινωνικής  και  Προληπτικής  Ιατρικής,

καταγράφει  τα  σημαντικότερα  διεθνή  συστήματα  πιστοποίησης  και

διαπίστευσης  ιατρικών  υπηρεσιών,  εκ  των  οποίων  ως  πλέον

ισχυρών θεωρείται το JCI των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Αξίζει  να αναφερθεί  εδώ ότι  στην Ελλάδα μας, στη χώρα χάρη

του  κυρίου  Πατούλη  που  προωθείται  έννοια  του  τουρισμού  υγείας,

ένα μόνο νοσοκομείο κατέχει  την πιστοποίηση JCI, και αυτό είναι  το

ΥΓΕΙΑ. 

Αντιθέτως,  απέναντί  μας  ακριβώς,  στη  γείτονα  χώρα,  22

νοσοκομεία φέρουν την πιστοποίηση JCI.

Τα  τελευταία  χρόνια  πολλές  χώρες  διεκδικούν  όλο  και

μεγαλύτερο  κομμάτι  της  πίτας  των  κερδών,   μέρος  των  οποίων

διεκδικεί  πλέον  σθεναρά  και  η  Ελλάδα.  Η χώρα μας,  ως πρέσβειρα

του  τουρισμού,  αποτελεί  ιδανικό  προορισμό  για  υπηρεσίες  ιατρικού

τουρισμού.  Παράγοντες  που  την  ευνοούν,  όλοι  το  ξέρουμε,  είναι  η

φυσική  και  πολιτιστική  κληρονομιά  της,  το  κλίμα,  η  έντονη

διαφοροποίηση  του  φυσικού  περιβάλλοντός  της,  η  υψηλή

επισκεψιμότητά της ως τουριστικού προορισμού, ο τρόπος ζωής και

η μεσογειακή διατροφή. 

Αυτά  όμως  από  μόνα  τους,  παρ’  όλο  που  αναγνωρίζονται  ως

ανεκτίμητα  και  μοναδικά,  δεν  αρκούν,  ιδιαίτερα  όταν  ο

ανταγωνισμός σε αυτόν τον τομέα είναι τόσο απαιτητικός. 

Για το λόγο αυτό αναφύονται  καίρια ερωτήματα που πρέπει να

μας προβληματίσουν,  όπως η  πλήρης απουσία εθνικού  σχεδιασμού

για  την  αξιοποίηση  των  παγκοσμίως  σημασίας  ιστορικών  μνημείων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2  ου   ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

ΚΩΣ   23&24   ΙΟΥΝΙΟΥ   2018 –   KOS INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE

270



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

της  χώρας  μας,  εκτός  ελαχίστων  εξαιρέσεων,  γεγονός  που

επιτρέπει την προβολή ευκαιριακών πρωτοβουλιών. 

Είναι  ορατή η αδυναμία των τοπικών κοινωνιών δίχως κρατική

στήριξη να δημιουργήσουν ισχυρή τοπική ταυτότητα βασισμένοι  στα

συγκριτικά  τους  πλεονεκτήματα,  και  φυσικά,  αν  και  ζούμε  τη

βαθύτερη  κρίση  της  σύγχρονης  ιστορίας  της  πατρίδας  μας,

αδυνατούμε  να  αναδείξουμε   σύγχρονες  προτάσεις  ανάπτυξης  που

να  συνεγείρουν  και  να  συσπειρώνουν  κοινωνικές  ομάδες  σε  νέους

στόχους, με βλέμμα στο μέλλον.

Είναι  εντυπωσιακή  η  μέχρι  στιγμής  σιγή  της  ακαδημαϊκής

κοινότητας,  η  οποία  θα  μπορούσε  να  έχει  αναλάβει  και  αναπτύξει

πρωτοβουλίες  συμμετοχής  της,  κάνοντας  προτάσεις  που  θα

ενισχύσουν  και  θωρακίσουν  επιστημονικά  αυτή  την  εθνική

αναγκαιότητα. 

Ήδη  θα  έπρεπε  να  διδάσκονται  μαθήματα  σχετικά  με  το

αντικείμενο  στα  πανεπιστήμιά  μας,  ώστε  οι  μελλοντικοί  γιατροί  και

γενικά  λειτουργοί  υγείας,  να  είναι  ευαισθητοποιημένοι  και

καταρτισμένοι. 

Είναι  αναγκαίο  ως  εκ  τούτου  να  οργανωθεί  και  τεθεί  σε

εφαρμογή  πρόγραμμα  μετεκπαιδευτικών  μαθημάτων  για  γιατρούς

που  εργάζονται  στα  Κέντρα  Υγείας,  καθώς  και  σε  ιδιώτες  γιατρούς

που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο. 

Για  την  ανάπτυξη  του  σκοπού  αυτού  απαιτείται  η  σύμπραξη

του δημόσιου με  τον  ιδιωτικό τομέα.  Παράλληλα θα ήταν σκόπιμο η

ίδια η ακαδημαϊκή ηγεσία να συντάξει  μια ολοκληρωμένη νομοθετική

ρύθμιση  για  τον  κλάδο  του  ιατρικού  τουρισμού,  αναθεωρημένη  και

εκσυγχρονισμένη,  σύμφωνα με  τις  διεθνείς  απαιτήσεις,  έτσι  ώστε  ο

ιατρικός  τουρισμός  στην  Ελλάδα  να  γίνει  τουριστικός  ιατρικός

προορισμός που θα διαρκεί δώδεκα μήνες το χρόνο. 

Απαραίτητη  προϋπόθεση  θεωρείται  η  απόκτηση  των  ειδικών

πιστοποιήσεων  από  τα  ιδιωτικά  θεραπευτήρια  και  τα  δημόσια

νοσοκομεία. 
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Πρέπει  παράλληλα  να  ενισχυθεί  ο  αγροτικός  τομέας,  ώστε  να

προβάλλονται τα τοπικά μας προϊόντα με τυποποίηση. 

Η  ανταλλαγή  φοιτητών  θεωρείται  αναγκαία  ώστε  να

εξοικειωθούν με το γνωστικό αντικείμενο του ιατρικού τουρισμού, το

οποίο σε άλλες χώρες είναι ήδη ανεπτυγμένο. 

Στο  παρόν  μακροοικονομικό  και  μικροοικονομικό  περιβάλλον

της  χώρας  μας,  κρίνεται  αναγκαία  η  υιοθέτηση  παρόμοιων

πρακτικών  και  προγραμμάτων  που  ήδη  ισχύουν  σε  άλλες

ανταγωνιστικές χώρες. 

Ο  μεγάλος  πληθυσμός  Ελλήνων  της  διασποράς  θα  μπορούσε

να  αποτελέσει  την  κρίσιμη  μάζα  προώθησης  του  ιατρικού

τουρισμού. 

Για το σκοπό αυτό πρέπει να συντονιστούν κρίσιμοι τομείς της

ελληνικής κοινωνίας,  τόσο σε ιδιωτικό, όσο και  σε θεσμικό επίπεδο,

προκειμένου να υλοποιηθεί επιτυχώς αυτό το εγχείρημα. 

Παραδείγματος  χάριν,  σύμπραξη  του  Οργανισμού  Απόδημου

Ελληνισμού,  με  ελληνική  αεροπορική  εταιρεία,  ιδιωτικά

θεραπευτήρια  διαπιστευμένα,  ξενοδοχειακές  μονάδες,  χώρους

εστίασης,  και  τραπεζικούς  οργανισμούς.  Μια  τέτοια  κοινοπραξία  σε

εθνικό  επίπεδο,  με  εταιρείες  πρωταθλητές  στο  χώρο,  μπορεί  να

απογειώσουν τον ιατρικό μας τουρισμό.  Αυτό μοιραίως θα οδηγήσει

στην  απαραίτητη  και  αναγκαία  ανάπτυξη  διακρατικών  σχέσεων,

θεμελιώνοντας  αμοιβαίες  ανταλλαγές  εμπειριών  και  ουσιαστικών

πρακτικών για την προώθηση του κοινού σκοπού. 

Αξιοσημείωτες  είναι  και  με  έμφαση  τονίζονται,  οι  άοκνες

προσπάθειες  του  Προέδρου της  ΚΕΔΕ,  Γιώργου Πατούλη,  ο  οποίος

με  τη  φυσική  του  παρουσία  προβάλλει  με  μεγάλη  επιτυχία  τις

δυνατότητες που προσφέρει  η πατρίδα μας, σε Ηνωμένες Πολιτείες,

Καναδά,  Αυστραλία και  άλλες χώρες,  που έχουν μεγάλες κοινότητες

Ελλήνων ομογενών. 
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Ο  κύριος  Πατούλης  δημιουργεί  στρατηγικά  εύστοχες  επαφές

στην  ομογένεια,  με  σκοπό  την  προώθηση  του  ιατρικού  τουρισμού,

αλλά  και  την  προσέλκυση  ομογενών  επενδυτών.  Αυτό  όμως  από

μόνο του δεν αρκεί.  

Η  παροχή  ιατρικών  υπηρεσιών  σε  ασθενείς  του  εξωτερικού,

μπορεί να συνδυάζεται  με ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, οι

οποίοι  όμως αρχαιολογικοί  χώροι  είναι  ευπρεπείς  και  διατηρημένοι.

Παράλληλα,  γευσιγνωσία  παραδοσιακών  ελληνικών  προϊόντων,

διδασκαλία  μεσογειακής  δίαιτας  και  τρόπο  μαγειρέματος,

παρακολούθηση  παραστάσεων  αρχαίου  θεάτρου,  και  γενικά

αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας. 

Ίδρυση  και  λειτουργία  σύγχρονων  Ασκληπιείων  και

παράλληλη  ανάδειξη  των  αρχαίων  Ασκληπιείων.  Και  επειδή  ίσως

χαρακτηρίσουν  αυτή  την  πρόταση  ως  εξωπραγματική  έως  και

ρομαντική  και  ανέφικτη,  αναφέρω  ότι  το  μοντέλο  των  Ασκληπιείων

μας  ήδη  το  υιοθέτησαν  και  το  ενσωμάτωσαν  στο  σύστημα  υγείας

τους  χώρες  ανεπτυγμένες,  όπως  η  Δανία,  όπου  ήδη  βρίσκεται  υπό

κατασκευή  ένα  σύγχρονο  Ασκληπιείο  στο  Άλμποργκ.  Πρόκειται  για

μια πρωτοποριακή μονάδα βασισμένη στη μελέτη και φιλοσοφία των

αρχαίων  Ασκληπιείων  και  περιλαμβάνεται  στην  πολιτική

μεταρρύθμιση υγείας της χώρας.  Η κατασκευή ξεκίνησε το 2017 και

θα  ολοκληρωθεί  το  2030.  Η  νέα  μονάδα  θα εκτείνεται  σε  επιφάνεια

330  στρεμμάτων,  με  επιφάνεια  των  εσωτερικών  χώρων  που  να

καταλαμβάνει  τα  134  στρέμματα,  ενώ  17  από  αυτά  τα  στρέμματα

προορίζονται  για  την  Ιατρική  Σχολή  του  Πανεπιστημίου  της  ιδίας

χώρας. 

Από  τη  μελέτη  του  σχεδίου  προκύπτει  ότι  το  μέγεθος  και  η

κλίμακα  των  κτιρίων  προσαρμόστηκαν  στις  προδιαγραφές  των

αρχαίων  Ασκληπιείων,  ώστε  να  δίνουν  την  αίσθηση  ενός

καλαίσθητου  αστικού  περιβάλλοντος,  με  δρόμους,  μονοπάτια  και

χώρους  πρασίνου  που  αγκαλιάζουν  και  υποδέχονται  τον  ασθενή

επισκέπτη. 
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Πρέπει  ιδιαίτερα  να  τονιστεί  ότι  οι  Δανοί  έχουν  βαθιά

μελετήσει  την  ελληνική  ιστορία  και  γνωρίζουν  σημαντικές

λεπτομέρειες,  τις οποίες φροντίζουν να μιμηθούν και εφαρμόζουν. 

Οι  Δανοί  δεν  χρειάστηκε  να σκεφτούν.  Τα βρήκαν όλα έτοιμα.

Τα μελέτησαν και τα αντέγραψαν. 

Σε  μια  εποχή  που  ο  παγκόσμιος  πληθυσμός  γηράσκει,  σε

συνδυασμό  και  με  την  ευκολία  μετακίνησης  αυτού,  το  θέμα

δημιουργίας  σύγχρονων  Ασκληπιείων  πρέπει  να  προβληματίσει

σοβαρά σοβαρές πολιτικές ηγεσίες και όλους όσους ασχολούνται  με

τα συστήματα υγείας. 

Ο  ιατρικός  τουρισμός  μπορεί  να  δώσει  στη  χώρα  μας  την

ευκαιρία  να  εξελιχθεί  σε  σημαντικό  ιατρικό  προορισμό,

συνδυάζοντας  το  ανταγωνιστικό  κόστος  με  το  υψηλό  επίπεδο

ποιότητας προσφερομένων ιατρικών υπηρεσιών. 

Η δημιουργία ενός  ισχυρού  brand name θα ενισχύσει  τη φήμη

της χώρας μας και θα αποτελέσει τον πόλο έλξης για την επιτυχία. 

Η  ίδρυση  σύγχρονων  Ασκληπιείων  και  η  επάνδρωση,  καθώς

και  ο  σύγχρονος  εξοπλισμός  όλων  των  περιφερειακών  μονάδων

υγείας, είναι προαπαιτούμενα. 

Πρακτικά,  η  Πολιτεία  θα  μπορούσε  να  ξεκινήσει  πιλοτικά  σε

επίπεδο  τοπικής  κοινωνίας  και  στη  συνέχεια  να  επεκταθούν  σε

ευρύτερη κλίμακα. 

Συμπληρωματικά,  αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  οι  μέρες

ηλιοφάνειας  στη  Δανία  με  το  ζόρι  ανέρχονται  στις  50,  έναντι  336

στην Ελλάδα μας.

Τέλος,  προτείνεται  η σύσταση μιας  εξειδικευμένης Επιτροπής

επίσκεψης  του  εν  λόγω  Ασκληπιείο,  και  η  θεμελίωση  διακρατικής

συμφωνίας  συνεργασίας  των  χωρών  που  θα  συμπεριλαμβάνει  και

πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών στα πρότυπα του ERASMUS. 

Είναι  η  δεύτερη  φορά  που  μετάσχω  σε  Συνέδριο  προβολής

ιατρικού  τουρισμού,  και  ευελπιστώ τα συμπεράσματα του  παρόντος

Συνεδρίου  να  χρησιμεύσουν  στην  κινητοποίηση  των  αρμόδιων
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φορέων,  ώστε  να  σχεδιαστούν  και  πραγματοποιηθούν  τα  αναγκαία

έργα  υποδομής  και  λειτουργίας  στον  τομέα  αυτό,  που  πατέρα  του

έχει  τον Γιώργο Πατούλη.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:   Σας ευχαριστούμε, κυρία Κρικέλη. 

Η  επιστήμη  δεν  έχει  βέβαια  σύνορα,  έχει  όμως  περιορισμούς

και ηθικούς φραγμούς. 

Ο επόμενος ομιλητής μας είναι  μία αξιόλογη επιστήμονας που

έχει  έρθει  από  μακριά  και  η  οποία  θα  μας  ταξιδέψει  στο  χώρο  της

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, και  στο ηθικό πλαίσιο που πρέπει

να  διέπει  την  εφαρμογή της,  ειδικά όταν γίνεται  μέσα στο  χώρο του

τουρισμού  υγείας,  όπου  μπορεί  να  καταργούνται  τα  σύνορα  των

χωρών,  δεν  πρέπει  όμως  να  καταργούνται  τα  σύνορα  της

δεοντολογίας  και  της  ορθής  άσκησης  της  Ιατρικής  κατά  την

Ιπποκράτειο ηθική. 

Θα  παρακαλούσα  λοιπόν  να  ανέβει  τώρα  στο  βήμα  η  κυρία

Ronit Kochman,  Καθηγήτρια  Γυναικολογίας  και  Ανθρώπινης

Αναπαραγωγής, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ. 

Mrs. Kochman, I would l ike to invite you to the pontium.

R      .        KOCHMAN      :   Ευχαριστώ  πάρα  πολύ,  ευχαριστώ  Δόκτορα

Πατούλη, για αυτή την πρόσκληση στην Κω. 

Θα  προσπαθήσω  να  αποκωδικοποιήσω  κάποια  από  τα

ζητήματα  δεοντολογίας  σε  σχέση  με  την  ιατρική  θεραπεία  και  θα

προσπαθήσω τα επόμενα λεπτά να σας μυήσω σε αυτό. 

Θα ήθελα να σας αποκαλύψω ότι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο

με  δεοντολογικά  ζητήματα,  διότι  η  ιατρική  θεραπεία  είναι  πολύ

σημαντική.  Νομίζω  όμως  ότι  καλύτερος  όρος  θα  ήταν  μια

διασυνοριακή θεραπεία. 

Θα  ήθελα  λοιπόν  να  τονίσω  και  να  υπογραμμίσω  το  γεγονός

ότι  η αναπαραγωγική ιατρική θα μπορούσε να είναι  ένα παράδειγμα

για το όλο ζήτημα αυτής της διασυνοριακής παροχής υγείας. 
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Είμαι  η  Προεδρεύουσα  της  Ακαδημαϊκής  Κοινότητας

Γυναικολογίας  και  Μαιευτικής  στην  Ιερουσαλήμ,  και  επίσης  είμαι  η

ιδρύτρια  της  Επιτροπής  Δεοντολογίας  της  Επιτροπής

Γονιμοποίησης του Ισραήλ.

Θα  ήθελα  να  σας  μεταφέρω  τα  χαιρετίσματα  εκ  μέρους  όλων

μας από την αιώνια πόλη της Ιερουσαλήμ, στον αδελφό λαό της Κω.

Η  τελετή  χθες,  της  οποίας  όλοι  γίναμε  κοινωνοί,  καθώς

λάβαμε  τον  Όρκο  του  Ιπποκράτη  εδώ  στην  Κω,  ήταν  εξαιρετικά

συγκινητική  για  εμένα,  και  πιστεύω  ότι  πράγματι  είναι  το  καλύτερο

πλαίσιο  να  μιλήσουμε  για  δεοντολογία  και  ηθική  στην

αναπαραγωγική φροντίδα. 

Το γεγονός ότι  ο κόσμος έχει  παγκοσμιοποιηθεί,  μας δίνει  την

ευκαιρία  να  μιλήσουμε  για  το  πέρασμα  των ασθενών από μια  χώρα

σε  μια  άλλη,  και  να  το  καταστήσουμε  σύννομο,  ηθικό,  σε  πολλά

κομμάτια του κόσμου. 

Μιλάμε  για  ένα  ολοένα  (…)  φαινόμενο,  με  διαστάσεις  που

πραγματικά  είναι  απρόβλεπτες.  Οι  διαστάσεις  αυτές  μας  φέρνουν

να συζητήσουμε το εν λόγω ζήτημα. 

Τώρα, τι είναι ακριβώς ο ιατρικός τουρισμός;  (…) ονομάζουμε

ιατρικό  τουρισμό;  Ή  μήπως  θα  πρέπει  να  βρούμε  έναν  άλλον

ορισμό;  Για  παράδειγμα,  θα  μπορούσαμε  να  μιλούμε  για

αναπαραγωγικό  τουρισμό,  δηλαδή  ακόμη  κάτι  πιο  εξειδικευμένο  ή

τουρισμό γονιμότητας.  Αλλά η ομπρέλα,  ο  ορισμός ομπρέλα σε όλο

αυτό,  θεωρεί  ότι  κάτι  τέτοιο  είναι  διαφορετικό  και  θα  μπορεί  να

ονομάζεται  διασυνοριακή  αναπαραγωγική  φροντίδα.  Κάποιοι  άλλοι

το  ονόμασαν αναπαραγωγική  φυλακή,  και  θα σας πω γιατί  σε  πολύ

λίγο. 

Κοιτάξτε  αυτές  τις  δύο  εικόνες  στη  διαφάνεια.  Αυτές  οι  δύο

εικόνες  μπορούν να σας πουν τι  είναι  ο ιατρικός τουρισμός; Μπορεί

να  είναι  μια  ηλιόλουστη μέρα στην παραλία,  αν  κοιτάμε  η θάλασσα,

αν  καθόμαστε  στην  ξαπλώστρα,  ή  μπορεί  να  είναι  ένας  αγχωτικός

λαβύρινθος,  όπου  οι  ξένοι  ασθενείς  από  παντού  στον  κόσμο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2  ου   ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

ΚΩΣ   23&24   ΙΟΥΝΙΟΥ   2018 –   KOS INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE

276



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

έρχονται  και  στην  πραγματικότητα  βιώνουν  δυσάρεστες  εμπειρίες

μέσω του ιατρικού συστήματος που τους παρέχεται. 

Σε  αυτό  το  κοινό  υπάρχουν άνθρωποι  από όλες τις  χώρες  και

από  χώρες  που  δεν  μοιράζονται  τις  ίδιες  αξίες  της  δύσης.  Τι

σημαίνει  αυτό; Σημαίνει  ότι  πρέπει να μιλήσουμε ίδια γλώσσα. Ίσως

να  προσπαθήσουμε  να  ενώσουμε  ή  να  γεφυρώσουμε  κουλτούρες

και πολιτισμούς. 

Ας  το  ονομάσουμε  τώρα  διασυνοριακή  αναπαραγωγική

φροντίδα  αντί  για  ιατρικό  τουρισμό,  και  εδώ  έφερα  μαζί  μου  έναν

ορισμό.  Τι  είναι  αυτή  η  διασυνοριακή  αναπαραγωγική  φροντίδα;

Συμπεριλαμβάνει  την  τεχνητή  γονιμοποίηση,  συμπεριλαμβάνει  την

προεμφύτευση  συγκεκριμένων  γονιδιωμάτων,  τους  γαμέτες,  και

φυσικά  άλλες  αναπαραγωγικές  διαδικασίες,  όπως  και  την

παρένθετη μητέρα.  

Συγνώμη,  αλλά  υπάρχει  πολύς  θόρυβος  στην  αίθουσα.  Ζητώ

συγνώμη.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Παρακαλώ λίγο ησυχία.

R      .        KOCHMAN      :   Ξέρω ότι είναι αργά ήδη και θα προσπαθήσω να μην

μακρηγορήσω. 

Λοιπόν,  μιλώντας  για  την  τεχνητή  γονιμοποίηση,  μιλάμε

επίσης  και  για  την  προεμφύτευση  συγκεκριμένων  στοιχείων,  μιλώ

επίσης και  για  την υιοθέτηση παρένθετων μητέρων,  και  εδώ σε όλα

αυτά  τα  ζητήματα  φυσικά  υπάρχουν  ηθικά  στοιχεία  που  πρέπει  να

αντιμετωπιστούν. 

Άρα  από  τη  μία  πλευρά  ο  ιατρικός  τουρισμός  ή  ο  τουρισμός

αναπαραγωγικής  φροντίδας,  συμπίπτει  με  τις  ηθικές  αρχές,  την

αυτονομία  των  ασθενών,  την  ελευθερία  κίνησης,  και  από  την  άλλη

πλευρά  υπάρχουν  σε  κάποιες  χώρες,  και  αυτό  θα  μπορούσε  να

είναι  η Ελλάδα,  η  Ουκρανία,  άλλες χώρες,  που έχουν απαραίτητους

πόρους. 

Εάν  οι  ασθενείς  που  έρχονται  από  άλλες  χώρες

χρησιμοποιήσουν  αυτούς  τους  πόρους  πολύ  καλά,  τότε  τι  θα
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απομείνει  για  τον  αρχικό  πληθυσμό;  Αυτό  θα  πρέπει  να  είναι  στο

μυαλό μας συνεχώς. 

Όπως  προείπα,  η  διασυνοριακή  αναπαραγωγική  φροντίδα

είναι  εκτεταμένη.  Μιλάμε  για  δεκάδες  χιλιάδες  ανθρώπων  που

περνούν  τα  σύνορα  έτσι  ώστε  να  μπορέσουν  να  λάβουν  ιατρική

φροντίδα.  Και  αυτό  είναι  μόνο  για  την  αναπαραγωγική  φροντίδα.

Δεν  μιλάω για  την  πλαστική  χειρουργική,  την  ορθοπεδική  ή  για  την

οδοντιατρική ή για άλλους τομείς που συζητήθηκαν προηγουμένως. 

Μπορείτε  εδώ  στα  δεξιά  να  δείτε  διαφορετικούς  τομείς,

δηλαδή τη δωρεά ωαρίων,  τη  δωρεά σπερματοζωαρίων,  και  φυσικά

τις  παρένθετες  μητέρες.  Βλέπετε  λοιπόν  ποιοι  είναι  οι  αποδέκτες

αυτών  των  υπηρεσιών  σε  αυτή  τη  διαφάνεια,  και  ποιες  είναι  οι

χώρες  εκείνες  που  είναι  οι  πάροχοι  τέτοιων  υπηρεσιών  ανά  τον

κόσμο. 

Ποια  θα  ήταν  τα  κίνητρα  των  ανθρώπων  για  να  περάσουν  τα

σύνορα;  Κάποιοι  θα  περάσουν  τα  σύνορα  γιατί  υπάρχουν  νομικοί

περιορισμοί στη χώρα τους ή υπάρχουν θρησκευτικοί περιορισμοί  ή

ηθικοί  περιορισμοί  στη  χώρα  προέλευσης,  κάποιοι  θα  ήθελαν  να

αποφύγουν  τα  επιλέξιμα  κριτήρια,  δηλαδή  ηλικία,  οικογενειακή

κατάσταση,  γιατί  δεν είναι  όλοι υποκείμενοι  σε θεραπεία στις χώρες

τους.   Κάποιοι  θα  ήθελα  να  αποφύγουν  τις  καθυστερήσεις  στη

θεραπεία,  δεν  θα  εμπιστευτούν  τους  επαγγελματίες  γιατρούς  στη

δική τους  χώρα,  αλλά θα πάνε  στο Ισραήλ,  στην Ελλάδα,  σε  χώρες

που  παρέχουν  καλύτερες  θεραπείες  και  καλύτερη  φροντίδα.

Κάποιες  φορές  το  κίνητρο  είναι  το  κόστος.  Για  παράδειγμα  ένα

κύκλος  τεχνητής  γονιμοποίησης  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  κοστίζει

δέκα φορές από το κόστος στο Ισραήλ.  Και  νομίζω ότι  στην Ελλάδα

δεν  διαφέρει  και  πάρα  πολύ,  αλλά  σε  σύγκριση  με  τις  ΗΠΑ  εδώ

είναι  πολύ φτηνότερα τα πράγματα. 

Επίσης,  υπάρχουν  ανησυχίες  για  την  ιδιωτικότητα.  Υπάρχουν

χώρες  στον  κόσμο  όπου  η  δωρεά  σπερματοζωαρίων  απαγορεύεται
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και   κάποιοι  θα  (…)  για  να  λάβουν  αυτή  τη  δωρεά

σπερματοζωαρίων και να το κρατήσουν αυτό μυστικό. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι άνθρωποι,  μάλλον οι  χώρες,  όπως

προείπα,  μπορούν  να  είναι  πάροχοι  ή  να  αναζητούν  λύσεις.  Εντός

της  ηπείρου  οι  άνθρωποι  ταξιδεύουν  από  τη  Γαλλία,  από  τη

Γερμανία,  από  το  Ηνωμένο  Βασίλειο,  στην  Ισπανία,  στην  Ελλάδα,

στην  Ουκρανία,  σε  όλη  την  Ευρωπαϊκή  Ήπειρο,  οι  άνθρωποι

κινούνται,  και  οι  κύριοι  λόγοι  είναι  οι  απαγορευτικοί  κανονισμοί  σε

συγκεκριμένες χώρες. 

Αυτό  που  συμβαίνει  είναι  πως  ο  γιατρός  γίνεται

θεματοφύλακας  γιατί  αν  εγώ  ως  γιατρός  έχω  δύο  γυναίκες,  ένα

ζευγάρι δύο γυναικών, και συζητήσουν για δωρεά σπερματοζωαρίου

και  κάτι  τέτοιο  είναι  παράνομο  στη δική μου χώρα,  τότε  είναι  άραγε

το δικαίωμά μου να τους πω πάτε σε μια άλλη χώρα γιατί  παρέχεται

αυτή  η  υπηρεσία;  Ή  εάν  μια  γυναίκα  χρειάζεται  μήτρα  για  να  γίνει

σε   ενδιαφέρουσα,  γιατί  δεν  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  τη  δική  της

μήτρα,  θα  είναι  άραγε  το  δικό  μου  δικαίωμα  ως  ιατρού  να  της  πω

όλες τις επιλογές που μπορεί  να έχει;  Και αν και δεν παρέχεται  κάτι

τέτοιο   στη   δική  μας  χώρα,  να  μπορέσει  να  πάει  σε  κάποια  άλλη

χώρα; 

Κατά  κύριο  λόγο  η  επιθυμία  να  αποκτήσει  κανείς  παιδί  είναι

το  κίνητρο  για  το  οποίο  οι  ασθενείς  πάνε  από  τη  μία  χώρα  στην

άλλη  και  θέλουν,  μπορούν,  να  δαπανήσουν  αρκετά  χρήματα,  αλλά

όχι  μόνο  χρήματα.  Επίσης μιλάμε  για  μια  συναισθηματική  ισχύ,  ένα

συναισθηματικό  φορτίο,  για  να  εκπληρωθεί  μια  (…).  Γιατί  δεν

μπορούν να  έχουν ένα  παιδί  με  τα δικά τους  μέσα.  Χρειάζονται  ένα

τρίτο μέρος. 

Δεν ξέρουμε πάρα πολλά για το τρίτο μέρος, για τον δωρητή ή

δωρήτρια  ωαρίων,  για  την  παρένθετη  μητέρα.  Δεν  ξέρουμε  ποιο

είναι  το  προφίλ  του  τρίτου  μέρους.  Αυτό  θα  πρέπει  να  μελετηθεί

επισταμένως τα επόμενα χρόνια. 
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Υπάρχουν  (…)  οφέλη  σαφώς.  Το  ταξίδι  μπορεί  να  είναι

ωφέλιμο για τους γονείς,  για τους συντρόφους, για τους απογόνους.

Μπορεί  επίσης  να  είναι  επ’  ωφελεία  των  δωρητών,  των  (…),  γιατί

μπορούν  να  κερδίσουν  χρήματα  για  αυτή  την  υπηρεσία.  Αλλά  από

την  άλλη  πλευρά  μπορεί  να  υπάρξουν  κάποια  μειονεκτήματα,  τα

οποία θα προσπαθήσω να σας τα αποκρυσταλλώσω πολύ σύντομα.

Οι  ντόπιοι  πληθυσμοί  ίσως  να  έχουν  κάποιο  πρόβλημα  με

τους  ανθρώπους  εκείνους  που  έρχονται  και  ανταγωνίζονται  με

εκείνους για τους ίδιους πόρους. 

Σας  είπα ότι  οι  ιατροί  μπορούν να  είναι  θεματοφύλακες,  αλλά

υπάρχουν  χώρες  όπου  οι  νόμοι  και  οι  κανονισμοί  δεν  θα

επιτρέψουν  στον  ιατρό  να  δώσει  πλήρεις  πληροφορίες  στους

ασθενείς,  και  σε  κάποιες  χώρες,  ακόμα  και  σε  χώρες  που  είναι

πολύ  προηγμένες,  ο  γιατρός  δεν  μπορεί  να  στείλει  στο  εξωτερικό

τον  ασθενή.  Δηλαδή  δεν  θα  είναι  κάτι  που  ο  ασθενής  θα  κάνει

εφόσον  (…)  από  τον  γιατρό.  Αν  συμβεί  αυτό,  ο  γιατρός  μπορεί

ακόμη να αντιμετωπίσει και τη σύλληψη. 

Στη  δική  μου  χώρα  το  κύριο  καθήκον  του  ιατρού  είναι  ο

ασθενής. Δεν υπάρχουν κανονισμοί,  δεν υπάρχουν μυστικά, σχετικά

με  το  γεγονός  ότι  υπάρχουν  υπηρεσίες  που  μπορούν  να  βρεθούν

στο εξωτερικό.  

Από  την  άλλη  πλευρά,  το  Ισραήλ  ρυθμίζει  ηθικά  και

θρησκευτικά  πολλές  υπηρεσίες,  αλλά  δεν  θα  επέβαλλε  πρόστιμο  ή

δεν  θα  τιμωρούσε  ποτέ  έναν  ιατρό  που  έδινε   συμβουλή  σε

διασυνοριακή  προσπάθεια.  Νομίζω  ότι  η  κυβέρνηση  δεν  θα  πρέπει

να  αποτελεί  κομμάτι  αυτής  της  τριγωνικής  σχέσης  μεταξύ  του

παρόχου  υγείας,  του  ασθενούς  και  του  δωρητή.  Η  κυβέρνηση  θα

πρέπει  να μείνει  εκτός από αυτό το παιχνίδι  και  είναι  καλό που εδώ

μιλάμε περισσότερο για τον ιδιωτικό τομέα. 

Άρα  εν  κατακλείδι,  να  μοιραστούμε  τα  συμπεράσματα.  Η

διασυνοριακή  αναπαραγωγική  φροντίδα  είναι  μια  απαραίτητη

εναλλακτική  που  σέβεται  την  ηθική  αυτονομία  των  ατόμων  σε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2  ου   ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

ΚΩΣ   23&24   ΙΟΥΝΙΟΥ   2018 –   KOS INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE

280



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

δημοκρατικές  χώρες  που  αναπτύσσουν  συγκεκριμένους

κανονισμούς  έτσι  ώστε  να  διατηρήσουν  συγκεκριμένους  ηθικούς,

κοινωνικούς κώδικες και άλλους. 

Η  συνεργασία  των  ιατρών  με  την  αναπαραγωγική  φροντίδα,

είναι  κάτι  απολύτως  απαραίτητο  όταν  η  ιατρική  πράξη  μένει  εντός

των  (…)  κριτηρίων  σύμφωνα  με  έναν  κώδικα  δεοντολογίας.  Αυτός

είναι  παγκόσμιος. 

Οι  μέθοδοι  της  θεραπείας  μπορούν  να  είναι  επ’  ωφελεία  και

πρέπει  να είναι  επ’ ωφελεία του ασθενούς,  και επίσης θα πρέπει  να

είναι  επ’  ωφελεία  οποιουδήποτε  τρίτου  μέρους

συμπεριλαμβανομένων  των  δωρητών,  (…),  και  των  παρένθετων

μητέρων.

Επίσης,  η  επαφή  μεταξύ  των  μερών  θα  πρέπει  να  αποφεύγει

την  μη  κατάλληλη  χρήση  εκείνου  του  μέρους  που  είναι  σε

χειρότερη,  σε  πιο  αδύναμη  κατάσταση.  Για  παράδειγμα,  από τη  μία

πλευρά ηθική… μάλλον χρηματική  υπεροχή έναντι  συναισθηματικής

υπεροχής.  Αυτοί  οι  κανόνες  προέρχονται  από  την  αντίστοιχη

Επιτροπή του Ισραήλ, δημοσίευση του 2016. 

Θα  ήθελα  λοιπόν  να  σας  δείξω  ότι  ζούμε  όλοι  μαζί,  δεν

υπάρχουν σύνορα, δεν πρέπει να υπάρχουν σύνορα στην ιατρική. 

Ευχαριστώ θερμότατα για την προσοχή σας. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ      :   Mrs.  Kochman, thank you  very much for  your  very

interesting speech.

…(εκτός  μικροφώνου)…την  ευκαιρία  στη  χθεσινή  υπέροχη

τελετή  και  μάλιστα  από  τα  χείλη  γιατρών  από  όλο  τον  κόσμο  που

ήρθαν για  το  Συνέδριο  και  συμμετείχαν  στην τελετή.  Η Ιπποκρατική

ηθική  δεν  αφορά  μόνο  την  επιστήμη,  αλλά  και  την  ψυχή,  την

ανθρώπινη  διάσταση,  που  καθιστά  το  επάγγελμα  του  ιατρού

αποστολή προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. 

Ο  κύριος  Γιάννης  Χρυσουλάκης,  Ομότιμος  Καθηγητής,  τέως

Αντιπρόεδρος  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Δημόσιας  Διοίκησης  και
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Εθνικού  Κέντρου  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης,  θα  μας

μιλήσει για την Ιπποκράτειο ιδέα και την ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Κύριε Χρυσουλάκη, ο λόγος σε εσάς. 

Ι.  ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ:   Κύριε  Πρόεδρε  της  ΚΕΔΕ  και  Δήμαρχε

Αμαρουσίου,  αγαπημένε  μου  φίλε,  Γιώργο  Πατούλη,  έχουμε  κάνει

πολλές  εκδηλώσεις,  και  θέλω  να  ευχαριστήσω   για  άλλη  μια  φορά

για την τιμητική πρόσκληση να μιλήσω εδώ στην πατρίδα μου,  στην

Κω,  και  επίσης  θέλω  να  ευχαριστήσω  πολύ  τον  φίλο  Δήμαρχο  της

Κω,  τον  Γιώργο  τον  Κυρίτση,  που  έχουμε  κάνει  και  αρκετές

συνεργασίες,  με  άλλη  ιδιότητα.  Υπάρχει  το  αποτύπωμα  στους

ποδηλατοδρόμους, στους πεζοδρόμους της Κω, όπου μπορεί κανείς

να έχει  τη φαντασία να σχεδιάσει,  αλλά πρέπει να έχει  και έναν άξιο

Δήμαρχο για να υλοποιήσει, όπως ο Γιώργος ο Κυρίτσης. 

Διάβασα με πολύ ενδιαφέρον την πρόταση, το αναπτυξιακό το

οποίο έχει  βάλει,  και το οποίο καλύπτει  και τον τουρισμό υγείας, και

θεώρησα  σκόπιμο  ότι  πρέπει  να  συνεισφέρω  και  εγώ  με  την

εμπειρία,  με  τις  δυνάμεις  μου,  με  τις  διασυνδέσεις  εντός  και  εκτός

Ελλάδος, σε αυτή όλη την προσπάθεια. 

Βέβαια  έχω  τον  άχαρο  ρόλο  να  είμαι  από  τους  τελευταίους

ομιλητές  και  πολλά  από  αυτά  που  είχα  σκοπό  να  πω  και  επειδή

έχουμε  και  την  πίεση  του  χρόνου,  τα  έχουν  πει.  Οπότε  θα

προσπαθήσω να είμαι  όσο γίνεται  πι  σύντομος και  να καταλήξω και

σε μια πρόταση, ιδέα, η οποία τι άλλο, περιλαμβάνει  την Κω και τον

ιατρικό τουρισμό. 

Ο  ιατρικός  τουρισμός  ή  εναλλακτικός  τουρισμός,  αφορά  την

παροχή  ιατρικής  φροντίδας  προς  ασθενείς  που  έχουν  ανάγκη

χειρουργικών επεμβάσεων ή εξειδικευμένων θεραπευτικών αγωγών,

την  παροχή  εξειδικευμένων  προς  αυτά  τουριστικών  υπηρεσιών,  για

τους ίδιους, συνοδούς τους, και φυσικά όλα αυτά σε ανταγωνιστικές

τιμές.  

Το  θέμα  είναι  τι  υπηρεσίες  παρέχονται  και  με  ποιες

προϋποθέσεις λειτουργεί ο ιατρικός τουρισμός. 
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Στο  πλαίσιο  του  τουρισμού  υγείας,  παρέχονται  όλες  οι

κλασικές  τουριστικές  υπηρεσίες,  μεταφοράς,  διαμονής,  διατροφής

και  λοιπά,  όμως  θα  πρέπει  ταυτόχρονα  να  υπάρχουν  πλήρως

εξειδικευμένες  ιατρικές  υποδομές,  νοσοκομεία,  εργαστήρια,

εξειδικευμένο  προσωπικό,  ιατρικό  και  νοσηλευτικό,  να  υπάρχει

αναγνώριση  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  ως  υπηρεσιών  υψηλής

ποιότητας,  φήμη  και  ικανότητα  ιατρών,  καινοτομία  επεμβάσεων,

προσδόκιμο  ζωής  στη  χώρα  προορισμού.  Η  χώρα  του  προορισμού

η  οποία  να  προσφέρει  ασφάλεια,  τουριστικές  και  άλλες  υποδομές,

κλιματολογικές  συνθήκες.  Το  επίπεδο  των  τιμών  υγείας,  το  οποίο

είναι  πάρα  πολύ  σημαντικό.  Και  φυσικά  η  προβολή  της  χώρας  και

των ιατρικών τουριστικών της πακέτων. 

Γιατί  υπάρχει  διαφορά φυσικά στα  επίπεδα παροχής ιατρικών

υπηρεσιών  μεταξύ  των  χωρών.  Η  διαφορά  έχει  σχέση  με  πολλούς

παράγοντες.  Το  σύστημα  υγείας  και  ασφάλισης  σε  κάθε  χώρα,  το

γενικότερο  επίπεδο  τιμών,  και  κυρίως  το  εξειδικευμένο  προσωπικό

και οι υποδομές που διαθέτει.  

Σε  πολλές  περιπτώσεις,  λιγότερο  ανεπτυγμένες  χώρες,  όπως

είναι  η  Κούβα,  έχουν  πολύ  καλή  φήμη  στην  παροχή  εξειδικευμένης

και  φτηνής  ιατρικής  φροντίδας,  σε  σχέση  παραδείγματος  χάρη  με

τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

Ο  ιατρικός  τουρισμός  στην  Ελλάδα  έχει  παρόν  και  έχει

μέλλον.  Επειδή  υφίστανται  οι  προϋποθέσεις  για  να  αναπτυχθεί  η

συγκεκριμένη μορφή, δεδομένου ότι  κανείς  θα πρέπει  να σκεφτεί  το

πάρα  πολύ  απλό,  ότι  πριν  μερικές  10ετίες  κανείς  δεν  μπορούσε  να

διανοηθεί  καρδιοχειρουργικές  επεμβάσεις  στην  Ελλάδα  ή  άλλες

σοβαρές  επεμβάσεις.  Όλοι  οι  Έλληνες  κατέφευγαν  στο  εξωτερικό,

Μεγάλη  Βρετανία,  Ηνωμένες  Πολιτείες.  Όμως  αυτές  οι  επεμβάσεις

πλέον αποτελούν θέμα ρουτίνας για την Ελλάδα. 

Στην ανάπτυξη του  τουρισμού υγείας  στη  χώρα μας,  μπορούν

να  παίξουν  ρόλο  οι  εξειδικευμένες  υποδομές  υγείας,  η  ύπαρξη  του

εξειδικευμένου  ιατρικού   και  νοσηλευτικού  προσωπικού,  οι  αμοιβές
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του  προσωπικού  αυτού,  η  φήμη  της  Ελλάδας,  το  κλίμα,  το

περιβάλλον,  η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η φήμη που

έχουμε  σχετικά  με  τη  μεσογειακή  δίαιτα  και  τις  επιπτώσεις  αυτής

στην  υγεία.  Η  βελτίωση  του  προσδόκιμου,  αλλά  και  του  τρόπου

ζωής  των  Ελλήνων.  Και  η  γεωγραφική  θέση  της  χώρας,  σαν

σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. 

Η  Κως,  το  σταυροδρόμι  των  λαών,  στις  τρεις  και  πλέον

χιλιετηρίδες,  που  κατοικείται  από  το  3.000  π.Χ,  ήταν  το  κέντρο

συνάντησης  όλων  των  σημαντικών  αρχαίων  πολιτισμών.  Των

δυτικών,  των  ανατολικών  πολιτισμών της  Μεσογείου.  Εύφορο  νησί,

με  πλούσια  παραγωγή,  και  που  σύμφωνα  με  τον  Όμηρο  μπορούσε

να θρέψει 200.000 ανθρώπους. Μάλιστα τη συνέκρινε με την αρχαία

Αίγυπτο. 

Πυκνή  βλάστηση,  άφθονα  νερά,  εκτεταμένες  παραλίες,  ήπιες

ακτές,  διαμορφώνουν  ένα  ιδανικό  περιβάλλον  διακοπών,  που

διατηρείται  σε  πολύ  υψηλό  επίπεδο  χάρη  στη  φροντίδα  των

κατοίκων  της  και  στις  υποδομές,  χάρη  στην  επιχειρηματικότητα,

στους άξιους επιχειρηματίες οι οποίοι επιχειρούν εδώ. 

Και  έτσι  είναι…  αυτό  το  επιβεβαιώνουν  τα  νούμερα,  όπου

έχουμε  πλέον  από  ένα  εκατομμύριο  επισκέπτες  στο  νησί  για

διακοπές  από  όλες  τις  χώρες  της  Ευρώπης,  και  από  πάρα  πολλές

χώρες του κόσμου. 

Είδατε,  νομίζω  ότι  είχατε  τη  δυνατότητα  να  επισκεφτείτε  το

Ασκληπιείο  και  να  δείτε  τον  Όρκο  του  Ιπποκράτη  και  να  δείτε  και

αρκετά  από  τα  ιστορικά  μνημεία  τα  οποία  συνδέουν  την  Κω  με  το

παρελθόν της. 

Ο  πατέρας  της  Ιατρικής,  ο  Ιπποκράτης,  είναι  το  καύχημα των

Κώων  και  ένα  από  τα  ισχυρότερα  brand names παγκοσμίως.  Για

αυτό δικαίως η Κως χαρακτηρίζεται σαν το νησί του Ιπποκράτη. 

Ο  Ιπποκράτης,  γιος  του  Ηρακλείδη  και  της  Φαιναρέτης,

απόγονος  ιερατικής  οικογένειας,  με  προγόνους  που  υπήρξαν

ασκληπιάδες  ιερείς  της  Κω.  Θεμελιωτής  και  στυλοβάτης  της
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σύγχρονης  Ιατρικής  επιστήμης,  γεννήθηκε  στην  Κω,  σύμφωνα  με

την  παράδοση,  το  460  π.Χ.,  χρονολογία  που  μας  το  υποδεικνύει  ο

Ιστόμαχος  ο  Εφέσιος.  Είχε  δύο  γιους,  επίσης  εξαίρετους  γιατρούς,

τον Θεσσαλό και  τον Δράκοντα.  Και  πήρε άριστη μόρφωση από τον

πατέρα του και παππού του, τον Ιπποκράτη. 

Είχε  πολύ  σημαντικούς  δασκάλους,  όπως  ο  διαιτολόγος,  ο

Ηρόδικος  Συλιβριανός,  ο  σοφιστής  Γοργίας,  ο  Λεοντίνος,  και  ο

φιλόσοφος Δημόκριτος Αβδηρίτης. 

Ασκήθηκε  στην  ιατρική  επιστήμη  στη  Σχολή  της  Κω  και  τη

Σχολή  της  Κνίδου,  αλλά  δεν  καθηλώθηκε  από  τον  μυστικισμό  της

εποχής, μέσα στην ιερατική ιατρική που επικρατούσε τότε.  

Περιόδευσε σε πάρα πολλές χώρες, όπως τη Θράκη, τη Θάσο,

στην  Αίγυπτο,  μελέτησε  τη  φύση,  το  κλίμα,  τα  έθιμα,  το  χαρακτήρα

των λαών τους, και  συγκέντρωσε πολύτιμες γνώσεις.  Όλες αυτές τις

συγκέντρωσε και μετά τις περιοδείες του γύρισε στην Κω και άρχισε

να  επεξεργάζεται  το  πολύτιμο  επιστημονικό  υλικό  που  είχε

συλλέξει.  

Ανέλαβε  την  Ιατρική  Σχολή  της  Κω  και  άρχισε  να  διδάσκει

τους νέους  που είχαν την  έφεση  και  την ικανότητα  να  σπουδάσουν.

Ερεύνησε  την  ιατρική  των  ιερέων  του  Ασκληπείου  της  Κω,

παρακολούθησε την ιατρική των μάγων και  των πρακτικών γιατρών,

την  ιατρική  των   γυμναστών  και  φιλοσόφων,  και  εφήρμοσε  νέες

θεραπευτικές  μεθόδους,  απλοποίησε  τις  θρησκευτικές  διατυπώσεις

και  καταδίκασε  τις  αγυρτείες  και  διακήρυξε  το  νέο  του  ιατρικό

πιστεύω. 

Χάρη  στον  Ιπποκράτη,  το  νησί  της  Κω  προσέφερε  πάρα

πολλά  στην  ελληνική  σκέψη  και  στον  πολιτισμό.  Η  μεγαλοφυΐα  του

Ιπποκράτη,  ιεροφάντη  και  μύστη  της  πιο  ζωντανής  ανθρωπιστικής

θρησκείας  και  θεμελιωτή  και  αναμορφωτή  της  ιατρικής  τέχνης,

ανέδειξε  το  νησί  στην  οικουμένη.  Πολλοί  ήταν  οι  μαθητές  του  οι

οποίοι  έρχονταν  από  άλλα  σημεία  για  να  διδαχτούν  εδώ  και

παρέμεναν.  Πολλοί  ήταν  οι  πελάτες,  οι  ασθενείς,  οι  οποίοι  είχαν
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μακρόχρονη  νοσηλεία  στο  (…)  και  αυτό  έδωσε  τη  δυνατότητα  να

πολλαπλασιαστεί  η  φήμη,  να  πολλαπλασιαστούν  οι  θετικές  εικόνες

και κουβέντες για τον Ιπποκράτη,  μα στην ουσία ο Ιπποκράτης ήταν

αυτός  ο  οποίος  με  τον  ορισμό  της  εποχής του,  ήταν  ο  πρώτος  που

δημιούργησε  τον  τουρισμό  υγείας.  Έρχονταν  εδώ,  έμαθαν  την  Κω,

εξαιτίας της νοσηλείας…

Ο  δε  Όρκος  του  Ιπποκράτη,  τον  οποίο  είχατε  τη  χαρά  να

απολαύσετε,  είναι  ένα  αριστούργημα  ηθικού  μεγαλείου,  καθώς

προβάλλει  τις  θεμελιώδεις  αρχές  του  επαγγελματικού  ήθους  των

γιατρών  και  διατυπώνει  τις  αθάνατες  υποθήκες  του  σοφού

διδασκάλου της Κω προς κάθε άνθρωπο.

Δεν  θα  μιλήσω  περισσότερο  για  την  Κω.  Την  είδατε,  την

επισκεφτήκατε,  είναι  ένα  νησί  με  καταπληκτική  ομορφιά,

συνδυάζοντας  την  παράδοση,  και  θα  μπω  λίγο…  νομίζω  ότι

επισκεφτήκατε  και  τον  πλάτανο  του  Ιπποκράτη,  απέναντι  από  το

Κάστρο της Νεραντζιάς  και  δίπλα στην αρχαία  αγορά της Κω, όπου

σύμφωνα  με  την  παράδοση  ο  πλάτανος  φυτεύτηκε  από  τον

Ιπποκράτη  και  πριν…  πριν  από  περίπου  2.500  χρόνια,  και  κάτω

από  σκιά  του  ο  μέγας  αυτός  σοφός  δίδασκε  την  επιστήμη  της

Ιατρικής στους μαθητές του. 

Και μια φωτογραφία από τον πλάτανο. 

Εδώ  είναι  κάποια  sl ides από  τα  εργαλεία  τα  οποία

χρησιμοποιούσε ο Ιπποκράτης, τα οποία έχουν βρεθεί.  

Ο  Ιπποκράτης,  είναι  η  στιγμή  να  συνδέσω  πλέον  αυτό  το

παρελθόν,  με  το  παρόν  και  το  μέλλον,  και  έτσι  θέλω  να  καταθέσω

μια πρόταση τουρισμού υγείας, η οποία αφορά την Κω. 

Έτσι  λοιπόν  προτείνω  την  ίδρυση  και  λειτουργία  της

Ιπποκρατείου Ακαδημίας Ιατρικής,   η οποία θα είναι  μια πρωτότυπη

δομή  ιατρικού  τουρισμού.  Θα  υπάρχει  με  όλες  τις  σύγχρονες

μεθόδους  μια  πλατφόρμα  η  οποία  θα   συνδέει  τους  ασθενείς  με

τους  ιατρούς  και  με  όλες  τις  δομές  οι  οποίες  υπάρχουν  σήμερα,  ή

αυτές  οι  οποίες  θα  δημιουργηθούν,  και  θα  μπορεί  μέσω  αυτών,  να
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καλύπτεται  μέσω  της…   των  δομών  αυτών,  να  καλύπτονται  και  τα

έξοδα.  Παραδείγματος  χάριν,  αντί  κάποιος  γιατρός  ο  οποίος  είναι

εκτός  Κω,  να  πάρει  αμοιβή,  θα  μπορεί  να  του  προσφερθεί

αντίστοιχο  τουριστικό  προϊόν.  Θα  μπορεί  να  φιλοξενηθεί  με  έξοδα

του  ασθενούς  στις  δομές  της  Κω  και  να  κάνει  ταυτόχρονα  και  τις

διακοπές  του.  Υπάρχει,  έχω…  δεν  θέλω  να  μπω  περισσότερο  σε

αυτό,  έχω  ένα  συγκεκριμένο  πλάνο  και  μια  συγκεκριμένη  πρόταση,

την οποία θα την καταθέσω. 

Αυτή  η  δομή  μπορεί  να  τεθεί  κάτω…  ως  ακαδημαϊκή  δομή,

κάτω από την  αιγίδα του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου,  σε  συνεργασία  με

τον Δήμο της Κω, με την  ΚΕΔΕ, την ΕΛΙΤΟΥΡ, τον Ιατρικό Σύλλογο

της Κω, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το Νοσοκομείο της Κω, και το

Σύλλογο των Ξενοδόχων της Κω. 

Από  μια  διερεύνηση  εξαιτίας  των  δραστηριοτήτων  μου  εκτός

Ελλάδος,  υπάρχουν  και  σχετικά  προγράμματα,  όπου  αυτή  η

υποδομή  είναι  δυνατόν  μερικώς  να  χρηματοδοτηθεί  και  από  την

Παγκόσμια  Τράπεζα, από την World Bank. 

Εγώ  θέτω  στη  διάθεση  των  εμπλεκομένων  φορέων  τις

υπηρεσίες  μου  και  θα  είναι  μεγάλη  χαρά  μου  να  μπορέσω  να

προσφέρω για να δημιουργηθεί αυτή η δομή. 

Σας ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:   Σας  ευχαριστούμε,  κύριε  Χρυσουλάκη.  Η  ιδέα  σας

είναι  εξαιρετική και ευχόμαστε πραγματικά να υλοποιηθεί.  

Με  χαρά  τώρα  θα  προσκαλέσω  το  βήμα  έναν  εξαιρετικό

επιστήμονα,  αλλά και  άνθρωπο, που τις δεκαετίες  που έχω τη χαρά

να τον γνωρίζω προσωπικά,  υπηρετεί  με συνέπεια  τις  ιπποκρατικές

αρχές της ανθρωποκεντρικής  και ουμανιστικής επιστήμης. 

Θα  παρακαλούσα  λοιπόν  να  ανέβει  στο  βήμα  ο  Καρδιολόγος,

κύριος  Αντώνιος  Πολυδώρου,  τέως  Συντονιστής  Διευθυντής  της

Καρδιολογικής  Κλινικής  του  Γενικού  Κρατικού  Νίκαιας,  για  να  μας

αποκαλύψει,  κύριε  Πολυδώρου,  πώς  αξιοποιώντας  τον  ιαματικό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2  ου   ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

ΚΩΣ   23&24   ΙΟΥΝΙΟΥ   2018 –   KOS INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE

287



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

πλούτο  της  χώρας  μας  θα  έχουμε  γερή  καρδιά  μέχρι  τα  βαθιά

γεράματα. 

Α.  ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ:   Κύριε  Πρόεδρε,  κύριε  Δήμαρχε  Αμαρουσίου,

Γιώργο  Πατούλη,  σας  ευχαριστώ  που  με  προσκαλέσατε  να  μιλήσω

σήμερα  στο  2 ο Διεθνές  Συνέδριο  Τουρισμού  Υγείας.  Θέλω  να  σας

συγχαρώ,  και  εσάς  και  τους  συνεργάτες  σας,  και  να  σας  ευχηθώ

καλή επιτυχία. Επιτελείτε πραγματικά σημαντικό εθνικό έργο.

Κυρίες  και  κύριοι,  ζούμε  στην  ομορφότερη  χώρα του  κόσμου,

και  αυτό  δεν  είναι  δική  μου  διαπίστωση.  Εδώ  εξάλλου  οι  Θεοί

διάλεξαν αυτή τη χώρα για να πρωτοκατοικήσουν. 

Η  ιστορία  των  ιαματικών  πηγών  είναι  ελληνική  υπόθεση.

Βλέπετε  από  τον  Ηρόδοτο  που  ξεκίνησε  και  φαίνεται  να  είναι  ο

πρώτος  που  παρατήρησε  τη  θεραπευτική  επίδραση στον  άνθρωπο,

των  ιαματικών  πηγών.  Μετέπειτα  σε  αυτό  το  νησί  ο  Ιπποκράτης

ήταν  ο  πρώτος  που  ασχολήθηκε  συστηματικά  με  τις  ιαματικές

πηγές,  κατηγοριοποίησε τις  πηγές  και  κατέγραψε τις  ασθένειες  στις

οποίες είχαν ευεργετική επίδραση. 

Βλέπετε  από  αυτή  τη  διαφάνεια  εδώ  στις  όμορφες  πηγές  της

Κω,  που  είναι  το  μοναδικό  νησί  στα  Δωδεκάνησα  το  οποίο  έχει

θερμές,  υπόθερμες  και  ψυχρές  πηγές,  βλέπετε  σήμερα  ότι  καμιά

από  αυτές  δεν  λειτουργεί  επιστημονικά,  και  έτσι  οι  πηγές  αυτές

είναι  ανοιχτές  και  ο  επισκέπτης  πρέπει  να  βρει  τον  τρόπο  και  τον

χάρτη και το μέσο, για να πάει να τις επισκεφτεί.  

Σκεφτείτε  όμως  ότι  πριν  2.500  χρόνια  ο  Ιπποκράτης  στο

Ασκληπιείο με υδραγωγούς έφερνε το νερό και θεράπευε ρευματικές

παθήσεις  και  γυναικολογικές  παθήσεις,  γιατί  πραγματικά  και

σήμερα  αυτές  οι  πηγές  είναι  κατάλληλες  για  ρευματικές  και

γυναικολογικές παθήσεις. Μείναμε λοιπόν πίσω. 

Φαίνεται  ότι  σε  εποχές  που  η  ιατρική  επιστήμη  εφαρμόζει

φυσικά μέσα θεραπείας των διαφόρων παθήσεων, παρατηρούμε και

ανάπτυξη  των  ιαματικών  πηγών,  όπως στην  εποχή  του  Ιπποκράτη.

Με την έκρηξη όμως της χημικής φαρμακολογίας και  την εξέλιξη της
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χειρουργικής,  φαίνεται  να  εγκαταλείπεται  και  η  αντίληψη  περί

ιαματικότητας των πηγών. Αποτέλεσμα αυτών των ισορροπιών είναι

η παρακμή των λουτροπόλεών μας. 

Ερχόμαστε  τώρα  στη  σύγχρονη  Ελλάδα.  Στους  νεότερους

χρόνους  η  κυβέρνηση  Καποδίστρια  επέδειξε  ενδιαφέρον  για  τις

πηγές  και  το  έτος  1830  γιατροί  της  επισκέφτηκαν  την  Κύθνο  όπου

και  μελέτησαν  τις  πηγές.  Οι  χημικές  αναλύσεις,  οι  πρώτες  χημικές

αναλύσεις  του νερού στον τόπο μας,  στην ελεύθερη Ελλάδα,  έγιναν

επί  Καποδίστρια  και  Όθωνα,  1830.  Η  αρχή  στην  οργάνωση  των

λουτροπόλεων έγινε στις αρχές του αιώνα μας και η αξιοποίηση των

περισσοτέρων λουτροπόλεων που λειτουργούν και  σήμερα,  έγινε τη

δεκαετία  του  1930.  Το  1918  έγινε  για  πρώτη  φορά  ιδιαίτερη

Υπηρεσία  Ιαματικών  Πηγών  στη  χώρα  μας,  στο  τότε  Υπουργείο

Εθνικής  Οικονομίας.  Το  1936  οι  ιαματικές  πηγές  της  χώρας  μας

μπήκαν στην αρμοδιότητα του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού.

Το  1945  περιήλθαν  στη  Γενική  Γραμματεία  Τουρισμού,  και  από  το

1950 στις αρμοδιότητες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. 

Το  έτος  1927  συστήθηκε  ο  κλάδος  των  μονίμων  υδρολόγων

ιατρών,  και  το  1938  συστήθηκε  στο  Πανεπιστήμιο  Αθηνών  η  έδρα

Κλινικής  Υδροθεραπείας  και  Ιατρικής  Κλιματολογίας.  Αυτή  η  έδρα

δυστυχώς αργότερα καταργήθηκε.  

Και  μια  και  είμαι  καρδιολόγος,  θα  σας  μιλήσω  για  τις

καρδιοπάθειες  και  θέλω  να  αναφέρω  ότι  η  μάστιγα  των

καρδιοπαθειών είναι  δυνατόν να καταπολεμηθεί  αποτελεσματικά και

να  επιτευχθεί  μεγάλη  μείωση  της  νοσηρότητας  και  της  (…)  που

προκαλεί.  Η  καρδιακή  προσβολή,  το  καρδιακό  εγκεφαλικό

επεισόδιο,  μπορούν να  προληφθούν αποτελεσματικά  με  την  υγιεινή

διατροφή,  τη  τακτική  σωματική  άσκηση,  τη  διόρθωση  των

παραγόντων  φθοράς  των  αγγείων,  και  την  αποφυγή  έκθεσης  σε

κάθε μορφής κάπνισμα και ψυχικού στρες. 

Σήμερα ως μέσο πρόληψης ή και συμβολής στη θεραπεία, έχει

θέση  και  η  υδροθεραπεία.  Πράγματι,  με  τις  ιδιότητές  της  η
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υδροθεραπεία,  που  είναι  το  θερμικό  ερέθισμα,  το  μηχανικό

ερέθισμα,  και  τα  φυσικοχημικά  στοιχεία,  συστατικά  του  ιαματικού

νερού,  επιδρούν στα αγγεία  μας και  στην καρδιά και  έτσι  μπορούμε

να  προλάβουμε  μια  καρδιοπάθεια  ή  ακόμα  να  βοηθήσουμε  και  στη

θεραπεία της. 

Για  να  υπάρξει  θερμικό  ερέθισμα,  η  θερμοκρασία  του  νερού

πρέπει  να  είναι  πάνω  από  34  βαθμούς.   Και  τι  γίνεται;  Γίνεται  μια

αγγειοδιαστολή,  μια  υπεραιμία,  μια  τοπική  εφίδρωση,  και  έχουμε

βελτίωση της τοπικής θρέψης και αναλγησία. 

Το μηχανικό ερέθισμα στηρίζεται  στους νόμους του Αρχιμήδη.

Το  σώμα  μας  μέσα  στο  νερό  γίνεται  ελαφρύτερο,  οι  κινήσεις  είναι

πιο  εύκολες  και  έτσι  με  αυτόν  τον  τρόπο,  με  την  άσκηση,  έχουμε

διόρθωση των παραγόντων φθοράς των αγγείων. 

Επίσης,  επιδρά  στην  υπέρταση  και  στην  έντονη

συναισθηματική  φόρτιση.  Πώς  όμως;  Με  το  αυτόνομο  νευρικό

σύστημα.  Όλες  αυτές  οι  ωραίες  εγκαταστάσεις  που  έχουμε  στη

χώρα  μας,  ο  όμορφος  τόπος,  η  ομορφιά  της  φύσης,  μέσω  του

αυτόνομου  νευρικού  συστήματος  μας  ρυθμίζει  την  πίεση  και  η

καρδιά μας λειτουργεί οικονομικότερα. 

Όμως  το  σπουδαιότερο  στα  ιαματικά  μας  νερά  είναι  τα

φυσικοχημικά συστατικά τους. Ο χημικός Περτέσης, κατά το χρονικό

διάστημα  1923-1953  μελέτησε  αυτά  τα  συστατικά  όλων  των  πηγών

στην  Ελλάδα,  και  μάλιστα  για  πρώτη  φορά  ανακάλυψε  το  στοιχείο

Ραδόνιο.  Είπε  τότε  ότι  οι  πηγές  των  Καμένων  Βούρλων,  όπως

βλέπετε  στην  εικόνα  μας,  είναι  η  λουτρόπολη  των  Καμένων

Βούρλων,  περιέχει  Ραδόνιο  σε  πολύ  καλύτερη  ποιότητα  και

ποσότητα  από  ότι  στις  άλλες  ευρωπαϊκές  χώρες.  Το  Ραδόνιο

πιστεύεται  ότι  εισέρχεται  στον  οργανισμό  από  το  δέρμα,  περνάει

μέσα στα κύτταρα,  πηγαίνει  στο ενδοθήλιο και το επουλώνει.  Έχουν

γίνει  μελέτες  και  συνεχίζουμε  και  εμείς  μια  μελέτη  με  τον

συνάδελφο,  τον  κύριο  Κουσκούκη,  για  να  αποδείξουμε  αυτά  τα

οποία μας είπε ο χημικός Περτέσης. 
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Η  ιαματική  ιατρική,  κύριοι  συνάδελφοι,  δεν  απευθύνεται

αποκλειστικά  στην  ίαση.  Συμβάλλει  και  στην  πρόληψη,  υπό  το

πρίσμα  μιας  επένδυσης  για  τη  μελλοντική  υγεία  ή  ευεξία.  Έτσι  τα

ιαματικά  λουτρά  δεν  απευθύνονται  σήμερα  μόνο  σε  ηλικιωμένους  ή

νεότερους  ασθενείς,  αλλά  και  σε  υγιείς  ανθρώπους  που  θέλουν  να

διατηρήσουν μακροχρόνια την υγεία τους. 

Πέραν  όμως  από  την  εισφορά  των  ιαματικών  πηγών  στην

υγεία,  μεγάλο  ενδιαφέρον  αποτελούν  για  την  οικονομία  της  χώρας.

Τα  ιαματικά  λουτρά  αποτελούν  σημαντική  πηγή  εσόδων  για  τις

τοπικές οικονομίες. 

Ο  ιαματικός  τουρισμός  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο,  δηλαδή  σε

1.400 ανεπτυγμένες  λουτροπόλεις,  παρουσιάζει  ετήσιο  τζίρο  45 δις

ευρώ,  180  εκατομμύρια  διανυκτερεύσεις,  ενώ  απασχολεί  750.000

άτομα. 

Ισχυρός  είναι  και  ο  τζίρος  της  παράπλευρης  οικονομίας  που

αναπτύσσεται,  δεδομένου  ότι  το  ιαματικό  νερό,  από  αυτό  γίνονται

καλλυντικά  και  χρησιμοποιείται  ως  βάση  με  διάφορα  καλλυντικά

προϊόντα.  

Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  που  έχουμε  από  την  έκθεση  του

World Travel  Monitor,  το  70%  περίπου  των   διεθνών  ταξιδίων  στο

εξωτερικό  που  εντάσσονται  στην  κατηγορία  τουρισμού  υγείας,

έχουν ως βασικό  κίνητρο  την  ευεξία  και  τις  διακοπές  Spa,  και  μόνο

το  υπόλοιπο  30%,  σύμφωνα  πάντα  με  την  έκθεση,  αφορά  ταξίδια

που πραγματοποιήθηκαν για άλλους ιατρικούς λόγους. 

Από  αυτούς  τους  επισκέπτες  μπορεί  να  ενισχυθεί  σημαντικά

και  η  οικονομία  της  χώρας  μας.  Όμως  για  να  υλοποιηθεί  αυτή  η

προσπάθεια,  οι  ιαματικές  πηγές,  τα  Spa και  τα  κέντρα  wellness,  θα

πρέπει  να  στελεχωθούν  με  εξειδικευμένους  επαγγελματίες  υγείας

και  να  καθιερωθούν  συγκεκριμένα  θεραπευτικά  πρωτόκολλα.  Το  να

μπει  απλά  κάποιος  σε  ένα  θαλάσσιο  ιαματικό  νερό  από  πηγή,  έχει

πολύ  μικρή  θεραπευτική  αξία.  Όταν  όμως  συνοδευτεί  από

εξειδικευμένες  συμβουλές  επιστημόνων  υγείας,  διατροφολόγων,
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αλλά  και  ειδικών  σε  θέματα  άθλησης  και  άσκησης,  τότε  αυτομάτως

το  νερό  αποκτά  ιδιαίτερες  θεραπευτικές  δυνατότητες  για  το  σώμα,

τη ψυχή και το πνεύμα. 

Αυτή  είναι  η  διαφοροποίηση  του  προϊόντος  και  της

προστιθέμενης  αξίας  που  πρέπει  να  προσδώσουμε  στα  υπόλοιπα

συγκριτικά  πλεονεκτήματα  της  Ελλάδος,  όπως  βλέπετε  και  στη

διαφάνειά μας.  

Εμείς  προκειμένου  να  καταδείξουμε  το  ρόλο  της  συμμετοχής

της  ακαδημαϊκής  κοινότητας  στην  ανάπτυξη  του  τουρισμού  υγείας,

και  ειδικότερα  του  ιαματικού  τουρισμού,  μελετήσαμε  το  ευρετήριο

δημοσιευμάτων σχετικά με  τις  ιαματικές  πηγές,  τον  θερμαλισμό στη

χώρα  μας.  Αυτό  το  ερευνητικό  πρόγραμμα,  Ιαματικές  Πηγές  και

Λουτρότοποι,  Ελληνικός Θερμαλισμός,  υλοποιήθηκε από την ομάδα

περιβάλλοντος  του  Ινστιτούτου  Αστικής  Αγροτικής  Κοινωνιολογίας

του  Εθνικού  Κέντρου  Κοινωνικών  Ερευνών,  σε  συνεργασία  με  τον

Σύνδεσμο  Δήμων  και  Κοινοτήτων  Ιαματικών  Πηγών  της  Ελλάδος,

και κράτησε 5 χρόνια. 

Ο  σκοπός  της  έρευνας  ήταν  η  συμβολή…  η  συλλογή

βιβλιογραφικού  υλικού  και  η  χαρτογράφηση  των  ιαματικών  πηγών

και των λειτουργουσών μονάδων στον ελλαδικό χώρο. 

Έγινε  ηλεκτρονική  αναζήτηση  σε  οκτώ  βιβλιοθήκες  και  σε

άλλες πέντε έγινε επιτόπια επίσκεψη των ερευνητών. 

Τα  συμπεράσματα  είναι  ότι  μέσα  από  τις  185  εκδόσεις  που

εντόπισε  η  ερευνητική  ομάδα,  φαίνεται  η  μεγάλη  σημασία   της

ερευνητικής  δραστηριότητας   που αφορά  τον  ιαματικό  τουρισμό,  με

ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  της  έρευνας  που  προέρχεται  μέσα  από  τα

πανεπιστήμια ή άλλους επιστημονικούς φορείς. 

Καταδεικνύεται  μέσα  από  αυτές  τις  185  εκδόσεις,  ότι

χρειάζεται  σωστή  και  άρτια  εκπαίδευση  και  ακολούθως

μετεκπαίδευση  των  ειδικών  που  ασχολούνται  με  τον  ιαματικό

τουρισμό  πάνω  στο  γνωστικό  αντικείμενο  της  ειδικότητας  που  θα

ασκήσουν,  προκειμένου  αυτοί  και  οι  συνεργάτες  τους  να
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αποκτήσουν την απαραίτητη πιστοποίηση, που είναι  απαραίτητη για

τη  συμμετοχή  τους  στον  ιαματικό  τουρισμό,  αλλά  γενικότερα  στον

τουρισμό υγείας. 

Η  συνεργασία  μεταξύ  των  γιατρών  και  ιδιαίτερα  με  τις  χώρες

που  έχουν  ανεπτυγμένο  και  σύγχρονο  ιαματικό  τουρισμό,

καταδεικνύεται  μέσα  από  αυτές  τις  μελέτες  άκρως  απαραίτητη,

προκειμένου  να  αναπτυχθούν  κοινά  θεραπευτικά  ή  να  βελτιωθούν

τα  υπάρχοντα  πρωτόκολλα  για  τη  θεραπεία  των  διαφόρων

παθήσεων. 

Τέλος,  η  ανταλλαγή  φοιτητών  με  χώρες  που  διδάσκεται  στα

πανεπιστήμια  το  μάθημα  της  Ιαματικής  Υδροθεραπείας,  θα

βοηθήσει  στην  εισαγωγή  τους  στο  νόημα  του  ιαματικού  τουρισμού

για μια μελλοντική ενασχόλησή τους με τον τομέα αυτό. 

Στη  χώρα  μας  ξεκίνησε  το  πρόγραμμα  εκπαίδευσης  για

ιατρικό  τουρισμό  με  την  ένταξή  του  σε  μεταπτυχιακά  μαθήματα  σε

διάφορες πανεπιστημιακές σχολές. 

Πιστεύω  σύντομα  και  στο  Πανεπιστήμιο  Αθηνών,  με  τη

βοήθεια  και  την  επιμονή  του  Προέδρου  της  Ακαδημίας  Ιαματικής

Ιατρικής,  Καθηγητού  κυρίου  Κουσκούκη,  ο  ιαματικός  τουρισμός  να

γίνει  αντικείμενο μεταπτυχιακών σπουδών. 

Στόχος  της  Ακαδημίας  Ιαματικής  Ιατρικής  είναι  να  καταφέρει

να  εντάξει  την  ιαματική  ιατρική  σε  ακαδημαϊκό  επίπεδο,  με  την  όσο

το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή επιστημόνων υγείας στην έρευνα

για  τη  χρησιμότητα  των  ιαματικών  πηγών  στις  διάφορες  παθήσεις,

σε σχέση με τη χημική τους σύσταση και τις άλλες ιδιότητές τους. 

Τέλος,  η  προσθήκη  σε  ακαδημαϊκό  επίπεδο  ως  μάθημα

επιλογής  της  ιαματικής  ιατρικής,  όπως  έχει  γίνει  και  σε  άλλες

ευρωπαϊκές  χώρες,  πιστεύουμε  ότι  θα  βοηθήσει  στην  περαιτέρω

ανάπτυξη  του  τόσο  προσοδοφόρου  τομέα  του  τουρισμού  ιαματικής

ιατρικής  στη  χώρα  μας,  και  στην  ένταξή  μας  στον  χάρτη  του

παγκόσμιου ιατρικού τουρισμού. 

Ευχαριστώ πολύ.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:   Σας ευχαριστούμε, κύριε Πολυδώρου. 

Από τα  Ασκληπιεία  και  την  Ιατρική  Σχολή  του  Ιπποκράτη  στη

σύγχρονη  δυτική  Ιατρική,  είναι  μια  Ελλάδα  δρόμος,  κύριε

Κουμαντάκη,  γιατί  η  χώρα  μας  είναι  ο  καλύτερος  τόπος  για  να

ασκείς  την  Ιατρική,  όπως  τουλάχιστον  πρόσφατα  δήλωσε  και  ο

εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Το  λόγο  λοιπόν  τώρα  έχει  ο  Καθηγητής,  κύριος  Ευγένιος

Κουμαντάκης,  για  να  συνδέσει  το  χθες,  το  σήμερα  και  το  αύριο  της

Ιατρικής,  που  περνάει  μέσα  από  το  φωτισμένο  μονοπάτι  της

Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. 

Ε. ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ:   Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σταθάκου. 

Αγαπητό  Προεδρείο,  κυρίες  και  κύριοι,  κύριοι  Δήμαρχοι,  να

ευχαριστήσω  όλους  για  την  εξαιρετική  αυτή  οργανωτική

προσπάθεια που κάνατε και είναι  ιδιαίτερη τιμή βέβαια για εμένα να

βρίσκομαι  κοντά  σας  εδώ  στην  Κω,  στον  τόπο  που  γεννήθηκε  η

καθοδηγητική  αρχή  της  ιατρικής  επιστήμης  και  της  ιπποκρατικής

ιατρικής σκέψης. 

Θα  μου  επιτρέψετε  να  ευχαριστήσω  εκτός  από  τους

προαναφερθέντες  και  όλους  που  συνέβαλλαν,  τον  εξαίρετο  και

άοκνο  Πρόεδρο  της  ΚΕΔΕ,  τον  Δήμαρχο  Αμαρουσίου,  τον

συνάδελφο  και  Πρόεδρο  του  Ιατρικού  Συλλόγου  Αθηνών,  τον  κύριο

Πατούλη,  για  αυτή  τη  σταυροφορία  του,  με  σημαία  τον  ιατρικό

τουρισμό, τουρισμό υγείας. 

Στο  χρόνο που διαθέτουμε,  κυρίες  και  κύριοι,  θα κάνουμε  ένα

μικρό  γρήγορο  οδοιπορικό  ξεκινώντας  από  την  Τρίκκη  της

Θεσσαλίας  του  Ασκληπιού.  Τον  Ασκληπιό  τον  ξεχάσαμε  λίγο.

Ακολούθως  από  την  Κω,  το  νησί  βέβαια  του  Ιπποκράτη,  για  να

καταλήξουμε  μέσα  από  το  Βυζάντιο  και  την  Αναγέννηση,  στη

σύγχρονη δυτική ιατρική. 

Από  τις  ιστορικές  πηγές  καταγράφεται  ότι  ιατρούς  στην

Ελλάδα  έχουμε  από  τους  ομηρικούς  χρόνους.  Ο  Ασκληπιός

σύμφωνα  με  τη  μυθολογία  μας,  ήταν  ο  πρώτος  θνητός  θεραπευτής
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και  σύμφωνα  με  τον  Όμηρο  γεννήθηκε  στην  Τρίκκη,  τα  Τρίκαλα

δηλαδή, το 1240 π.Χ. 

Ο Ασκληπιός ήταν ένας  απλός θνητός  άρχοντας  Τρίκκης,  που

θεοποιήθηκε  μετά  το  θάνατό  του,  και  δημιούργησε  το  πρώτο

υγειονοθεραπευτήριο  στην  Τρίκκη,  το  πρώτο  Ασκληπιείο,  η  φήμη

του  οποίου  εξαπλώθηκε  σε  όλο  τον  κόσμο  και  σύντομα  ιδρύθηκαν

Ασκληπιεία σε όλες τις μεγάλες πόλεις. 

Τα  Ασκληπιεία  ήταν  κτισμένα  σε  ειδυλλιακές  περιοχές,  με

πυκνή  βλάστηση,  και  σε  μεγάλη  απόσταση  από  κατοικημένες

περιοχές,  πάντα  δίπλα  σε  φυσικές  πηγές  καθαρού  νερού,  ιερό

φρέαρ  του  Ασκληπιού,  διότι  αυτό  αποτελούσε  και  το  βασικό  ρόλο

της λειτουργίας τους. 

Η διοίκηση των Ασκληπιείων ήταν ιεραρχική. Επικεφαλής ήταν

ο μεγάλος  ιερέας  ή πρωθιερέας,  και  δεύτεροι  στην ιεραρχία  ήταν οι

πυροφόροι,  που  επιτελούσαν  χρέη  διακόνων  και  βοηθών  στις

ιατρικές εργασίες.  

Η  λειτουργία  των  Ασκληπιείων  έμοιαζε  με  τη  λειτουργία  των

σημερινών νοσοκομείων,  μόνο  που εμπεριείχε  και  ψυχική  θεραπεία

των ασθενών, ολιστική αντιμετώπιση, μέσω της προετοιμασίας.

Το  όλο  περιβάλλον  και  πρόγραμμα  του  Ασκληπιειού

απομάκρυνε  την  ψυχολογική  ένταση.  Η  δομή  και  η  οργάνωσή  τους

ήταν  τέτοια  που  θα  μπορούσε  να  φιλοξενήσει  επισκέπτες

εσωτερικών περιοχών της  Ελλάδος,  ή  άλλων χωρών,  με  σκοπό την

ιατρική τους περίθαλψη. 

Η  δημιουργία  ενός  δικτύου  Ασκληπιείων,  τα  οποία  έστειλε  το

Ασκληπιείο  της  Επιδαύρου  σε  όλη  τη  Μεσόγειο,  όπως  είναι  της

Περγάμου,  ένα  από  τα  σημαντικότερα  στην  ιστορία  της  ιατρικής.

Αυτά τα λέει  ο Γαληνός. 

Το θέατρο ήταν μια  πολύ σημαντική  παράμετρος  της λατρείας

και της θεραπείας. Και ο Γαληνός, 2 ο  αιώνα, απέδιδε στον Ασκληπιό

την  οδηγία  ότι  όσοι  είχαν  ψυχικές  διαταραχές,  έπρεπε  να

παρακολουθούν  ευχάριστα  θεάματα  και  μουσικές  εκδηλώσεις.  Ενώ
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την  ίδια  εποχή  ο  Σορανός  έλεγε  ότι  όσοι  έπασχαν  από  νεύρωση,

έπρεπε να παρακολουθούν τραγωδίες. 

Σήμερα  το  μοντέλο  των  Ασκληπιείων  τείνουν  να  το

υιοθετήσουν  και  να  το  ενσωματώσουν  στο  σύστημα  υγείας  τους

προηγμένες  χώρες,  όπως  η  Δανία,  με  το  νέο  υπό  ίδρυση

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Άλμπροκ, και η θεραπεία των ασθενών

συνεπικουρείται  τόσο  με  τη  βοήθεια  των  ιατρικών  μέσων,  των

σύγχρονων,  όσο  και  μέσω  επαφής  με  τη  φύση  και  τον  φυσικό

πολιτισμό, (…).

Κατά  τη  διάρκεια  του  5 ο υ –  4ου  αιώνα  π.Χ.,  μια  καινούργια

ιατρική  παράδοση  αναπτύχθηκε,  παράλληλα  με  τις  υπάρχουσες

θεραπευτικές,  που  δέχτηκε  την  επίδραση  των  συγχρόνων

φιλοσοφικών  εξελίξεων  και  συνδέθηκε  με  το  όνομα  του  Ιπποκράτη

από την Κω. 

Ακούσατε  τόσα  πολλά,  και  από  τον  κύριο  Χρυσουλάκη,  και

από άλλους συναδέλφους. 

Ο  Ιπποκράτης  λοιπόν,  ήταν  αρχαίος  Έλληνας  ιατρός.  Δεν  θα

επαναλάβουμε  αυτά  που  ακούστηκαν  ιδιαίτερα.  Αναφέρεται  ως  ο

πατέρας  της  σύγχρονης  Ιατρικής  σε  αναγνώριση  της  συνεισφοράς

του  στο  πεδίο  της  ιατρικής  επιστήμης,  ως  ο  ιδρυτής  της

Ιπποκρατικής Ιατρικής Σχολής. 

Τώρα  ως  παραδοσιακή  ιατρική  εδώ  θα  πρέπει  να

αναφερθούμε  στην  μυθική  προ-ομηρική  και  ομηρική  εποχή,  πριν

από τον Ιπποκρατική.  Η ιπποκρατική εποχή ανέδειξε  την ιατρική σε

επιστήμη.  Ήρθε  και  ανέτρεψε  ουσιαστικά  τη  θρησκευτική  ιδιαίτερη

έτσι  υπογράμμιση  του  Ασκληπιού  όσον  αφορά  το  θέμα  της

θεραπείας.  Περιχαράκωσε  με  αρχές,  σημαντικότατο,  κανόνες  και

κώδικες  ιατρικής  δεοντολογίας.  Και  σήμερα  ακόμα  οι  νομικοί

αποδέχονται και λαμβάνουν υπόψη τις ιπποκρατικές αρχές. 

Στις  βάσεις  του  Ιπποκράτη  στηρίχθηκαν  και  συνέχισαν  οι

ιατροί  των  άλλων  εποχών,  ελληνιστικών  χρόνων,  βυζαντινών
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χρόνων,  μεσαίωνα,  αναγέννησης,  μέχρι  την  έναρξη  της  σύγχρονης

ιατρικής. 

Οι  πραγματείες  του  Ιπποκράτη  τώρα  μπορεί  να  θεωρηθεί

ότι…  ως  η  καθοδηγητική  αρχή  της  επιστήμης  εδώ  και  αιώνες.  Η

θέση αυτή του Ιπποκράτη αποτελεί  για εμάς  κληρονομιά,  με μεγάλη

διαχρονική αξία. 

Η  παραδοσιακή  δυτική  ιατρική  ακολουθώντας  τις  αρχές  του,

τείνει  να  αναζητά  τα  αίτια  κάποιας  ασθένειας  σε  γονίδια,  μικρόβια

και  ιούς.  Όσο  περνά  ο  καιρός,  τείνει  να  εστιάζει  σε  μία

συγκεκριμένη  ομάδα  συμπτωμάτων  και  δεν  ασχολείται  συνολικά  με

το τρίπτυχο σώμα,  πνεύμα και  ψυχή,  όπως κάνει  η  ολιστική ιατρική

σήμερα,  βασισμένη κατά πολλούς, κατά πολύ, κατά… ναι,  πολλούς,

στην  αρχαία  ιπποκρατική  ιατρική  σκέψη.  Είναι  ένα  μειονέκτημα  της

δυτικής ιατρικής. 

Ο  Ιπποκράτης  ο  Κώος,  πατέρας  της  επιστημονικής  ιατρικής,

θεμελιωτής  της  ιατρικής  φιλοσοφίας,  της  βιοηθικής  και  της  ιατρικής

δεοντολογίας,  που  επηρέασε  την  ιατρική  όλων  των  χρόνων  και

όλων  των  ιστορικών  περιόδων  μέχρι  σήμερα,  υπήρξε  ένα  από  τα

λαμπρότερα  πνεύματα  της  ελληνικής  αρχαιότητας,  ίσως  και  όλου

του κόσμου. 

Η  προοπτική  του  σήμερα  και  του  μέλλοντος  οδηγείται  στην

εξατομικευμένη  διάγνωση  και  θεραπεία  με  χρήση  γενετικών

δεδομένων  ενός  ασθενούς,  προσφέροντάς  του  τη  βέλτιστη

περίθαλψη.  Και  βέβαια  εδώ θα πρέπει  κανείς,  όχι  να  απορήσει,  όχι

να αναλογιστεί,  όχι  να… δεν γίνεται  πιστευτό ότι  στις αναφορές του

αναφέρει  είναι  σημαντικότερο  να  γνωρίζει  κανείς  τι  είδους

άνθρωπος πάσχει από μια ασθένεια - αυτό που ακούμε τα τελευταία

δύο-τρία  χρόνια  όσον  αφορά  την  εξατομικευμένη  διάγνωση  και

θεραπεία - παρά από τι είδους ασθένεια πάσχει κάποιος άνθρωπος.

4ο ς αιώνας π.Χ. 

Η  δημιουργία  ενός  διεθνούς  δικτύου  με  επίκεντρο  το

Ασκληπιείο  της  Επιδαύρου  και  η  δημιουργία  συνεδρίων  που  θα
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έχουν σχέση με την ιατρική, εκδηλώσεων που θα έχουν σχέση με το

θέατρο  ή  summer schools,  επιστημονικών  προγραμμάτων,  που

αφορούν  ένα  εξειδικευμένο  ιατρικό  αντικείμενο,  όπως  τα

προγράμματα  εξ  αποστάσεως,  e learning,  ανοιχτά  πανεπιστήμια,

που  γίνονται  τώρα  και  πέντε  χρόνια  σε  συνεργασία  και  εμείς  με  το

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και την Κλινική ΓΕΝΕΣΗ. 

Το  πρόγραμμα  αυτό,  να  εστιαστούμε  λίγο,  είναι  ένα  9μηνο

αυτοδύναμο,  αυτοχρηματοδοτούμενο,  και   απευθύνεται  σε διάφορες

ειδικότητες,  κυρίως  ουρολόγους,  γυναικολόγους,  βιολόγους,

γενετιστές.  Έχει  σαν  κύριο  στόχο  την  προσφορά  γνώσεων  και

μεθόδων  υποβοηθούμενης  αναπαραγωγής,  αλλά  και  τη  διερεύνηση

του  υπογόνιμου  ζευγαριού  με  την  πρωτοτυπία  της  παράλληλης

πρακτικής σε όλα τα πεδία αναπαραγωγικής εκπαίδευσης. 

Εδώ  είναι  οι  πιστοποιήσεις.  Δεν  θα  αναφερθούμε  σε  άλλα

προγράμματα που κάνει  παράλληλα το Πανεπιστήμιο. 

Υπεύθυνος από την Κλινική μας είναι  ο κύριος… ο Διευθυντής

της  Κλινικής,  κύριος  Πάντος,  και  ο  ακαδημαϊκός  υπεύθυνος  είναι  ο

Καθηγητής της Πειραματικής Φυσιολογίας, ο κύριος Κουτσιλιέρης. 

Το  πρόγραμμα  Ανθρώπινη  Αναπαραγωγή  περιλαμβάνει  οκτώ

θεωρητικά  μαθήματα,  επάνω  στην  αντρική  και  γυναικεία

υπογονιμότητα, παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων γνώσεων,

(…),  γενετική  και  τα  λοιπά.  Συνδυάζει  θεωρητικά  μαθήματα,

πρακτική εμπειρία, και επιμέρους (…) και κλινική εικόνα.

Το πρόγραμμα τώρα - είναι  δύο διαφάνειες  σας παρακαλώ και

τελειώνω – Ανθρώπινη  Αναπαραγωγή,  εντάχθηκε  στην  προσπάθεια

εξωστρέφειας του e learning Πανεπιστημίου Αθηνών τον Σεπτέμβρη

του  ’16.  Διατέθηκε  στην  αγγλική  γλώσσα,  συγκεντρώνοντας  πάνω

από  είκοσι  εκπαιδευόμενους,  μέχρι  στιγμής,  από  χώρες  όπως  η

Ιταλία, η Γερμανία, η Ινδία και άλλες χώρες. 

Αυτό  θα  αποτελούσε  ένα  προπομπό  ίδρυσης  ανοιχτού  ή

συμβατικού  πανεπιστημίου  από  την  Πολιτεία  ή  από  ισχυρούς

τοπικούς θεσμούς, κύριοι,  κύριοι  Δήμαρχοι,  Δήμους και  Περιφέρειες
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της  χώρας  μας,  καθώς  και  πόλο  έλξης  έρευνας  και  κλινικής,  όχι

μόνο τη θερινή περίοδο, αλλά και όλο το χρόνο. 

Το  πιστοποιητικό,  οι  απόφοιτοι  μαζί  με  το  πιστοποιητικό

λαμβάνουν και πιστοποιητικό Europass. 

Αυτά  που  ήδη  έχουν  λεχθεί.  Αποτελούν  τους  βασικούς

πιστοποιημένους  πυλώνες  που  θα  οδηγήσουν  ουσιαστικά  και  θα

προσφέρουν  στην  οικονομική  ανάπτυξη  της  χώρας  μας.  Σε  μια

εποχή  λοιπόν  που  ο  παγκόσμιος  και  ευρωπαϊκός  πληθυσμός

γηράσκει,  με  χαμηλό δείκτη γονιμότητας,  μερικές  χώρες  οδηγούνται

σε υπογονιμότητα. Υπογεννητικότητα, συγνώμη. 

Η ευκολία μετακίνησης,  το θέμα των σύγχρονων Ασκληπιείων,

η  παράλληλη  παροχή  ιατρικών  υπηρεσιών  σε  ασθενείς  του

εξωτερικού,  όπως  και  στην  υπογονιμότητα,  μπορεί  να  συνδυάζεται

με  ξεναγήσεις  σε  αρχαιολογικούς  χώρους,  παρακολούθηση

παραστάσεων  αρχαίου  θεάτρου,  γευσιγνωσία  παραδοσιακών

ελληνικών προϊόντων. 

Επίσης  ένας  ταχέως  αναπτυσσόμενος  κλάδος  διεθνώς

αναφέρεται  στον  τουρισμό  υγείας  κατά  την  τελευταία  δεκαετία,  με

μεγαλύτερη  έμφαση  στη  χώρα μας  και  καταγράφεται  ιδιαίτερα  στην

εξωσωματική γονιμοποίηση, την οφθαλμολογία και ορθοδοντική. 

Η  Ελλάδα  αποτελεί  την  ιδανική  χώρα  για  προσφορά

εξειδικευμένων  ιατρικών  υπηρεσιών  υγείας  σε  παγκόσμια  κλίμακα,

με  νοσηλευτική  ποιοτική  κάλυψη  και  φροντίδα  σε  πιστοποιημένες

περιοχές  με  συγκριτικά  χαμηλό  κόστος,  συνδυάζοντας  την  υψηλού

επιπέδου  υγειονομική  περίθαλψη,  με  το  άριστο  βιοκλίμα  της  και  το

όμορφο  περιβάλλον  της,  παράλληλα  με  διαπανεπιστημιακά

προγράμματα ή summer schools, κυρίως μεταπτυχιακά. 

Εδώ  κύριε  Ζαννή,  θα  μπορούσε  να  αξιοποιηθεί  περισσότερο

το  δικό σας πρόγραμμα. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:   Σας  ευχαριστούμε  θερμά,  κύριε  Κουμαντάκη,  για

την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία σας. 
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Τώρα  θα  ήθελα  να  καλέσω  την  κυρία  Αλεξάνδρα

Μαστρογιαννάκη-Μαρίνη,  από  την  πανέμορφη  Κυπαρισσία  της

Μεσσηνίας,  η  οποία  θέλει  να  δώσει  κάποια  αναμνηστικά  δώρα από

το Δήμο Κυπαρισσίας και τον Μορφωτικό Σύλλογο Κυπαρισσίας. 

Θα  παρακαλούσα  λοιπόν  τον  κύριο  Γιώργο  Πατούλη  να  έρθει

να  παραλάβει  το  δώρο,  τον  κύριο  Γιώργο  Κυρίτση  να  έρθει  κοντά

μας, τον κύριο Αριστοτέλη Παυλίδη…

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Και  να  κάτσει  να  πει  μια  κουβέντα  μετά  ο  κύριος

Παυλίδης, πριν κλείσουμε. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:   Και τον κύριο Βασίλη Ζαννή.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΩΡΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:   Έτσι  λοιπόν,  με  τις  εξαιρετικά  ενδιαφέρουσες  και

εμπεριστατωμένες  εισηγήσεις  των  αξιόλογων  ομιλητών  μας,  πέφτει

η αυλαία αυτού του 2 ο υ Διεθνούς Συνεδρίου για τον Τουρισμό Υγείας

στην  Ελλάδα,  που  φέτος  πραγματοποιήθηκε  για  λόγους  τόσο

συμβολικούς,  όσο  και  ουσιαστικούς,  σε  αυτό  το  πανέμορφο  νησί,

που είναι και η πατρίδα του πατέρα της Ιατρικής. 

Θα  παρακαλούσα  τον  Πρόεδρο  του  Ιπποκράτειου  Ιδρύματος,

πρώην Υπουργό,  κύριο  Αριστοτέλη Παυλίδη,  να έρθει  κοντά  μας  να

μας πει δυο λόγια πριν κλείσουμε. 

Α.  ΠΑΥΛΙΔΗΣ:   Η  παρέμβασή  μου  είναι  εκτός  προγράμματος,  άρα

μην τρομάξετε, σε 25 λεπτά θα έχω τελειώσει. 

Λοιπόν,  ακούστε  με.  Παρακολούθησα,  όπως  και  οι

περισσότεροι,  με  εξαιρετικό  ενδιαφέρον  τις  εισηγήσεις  των  ειδικών,

εγώ  δεν  ανήκω  στους  ειδικούς  για  το  θέμα,  και  τις  ιδέες  που

προβάλλατε.  Και  έτσι  συμμερίζομαι  την  άποψή  σας  ότι  ο  κύριος

Πατούλης,  το  όνομά  του  μνημονεύεται  για  διακοσιοστή  εικοστή

δευτέρα  φορά,  έπραξε  άριστα  με  το  να  οργανώσει  αυτή  τη

συνάντηση,  και  μάλιστα  στην  Κω,  παρουσία  όλων  ημών,  και

τοπικών  μάλιστα  παραγόντων,  και  από  τη  Ρόδο,  (…)  ο  Δήμαρχος

Ροδίων,  ο  Βουλευτής  μας,  ο  φίλος  μου  ο  Δημήτρης,  και  άλλοι
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τοπικοί  παράγοντες.  Για  εσένα,  Γιώργο,  δεν  λέω  τίποτε,  εσύ  είσαι

οικοδεσπότης. 

Τώρα,  συμπέρασμα,  βασισμένο  στη  γραφειοκρατία.  Για  να

γίνει  αυτό  το  ξενοδοχείο,  έπρεπε  να  πάρεις  άδεια  καταλληλότητα

οικοπέδου.  Την  εξέδιδε  παλαιότερα  ο  ΕΟΤ.  Για  να  αναπτύξεις

εγκατάσταση τουρισμού ευεξίας, δεν χρειάζεται.  Όλη η Ελλάδα είναι

κατάλληλος για να αναπτύξει  περιβάλλον ευεξίας. 

Τι  σημαίνει  αυτό;  Η  ιδέα  που  περάσατε,  κύριε  Πατούλη,  και

ιδιαιτέρως   σας  συγχαίρω,  έχει   γίνει  συνείδηση  ότι  μπορεί  και  κάτι

άλλο στην τουριστική  δραστηριότητα  να  αποκτήσει  μια  ιδιαίτερη  και

εύκολη πρόσβαση. 

Κύριε  Καθηγητά,  απουσιάζατε  όταν  έκανα  την  πρώτη  μου

παρατήρηση  εδώ,  από  αυτού  του  βήματος.  Το  επενδεδυμένο

κεφάλαιο  στις  τουριστικές  εγκαταστάσεις,  είναι  δισεκατομμύρια,

αλλά είναι  ένα κεφάλαιο το οποίο αποδίδει  πέντε,  το πολύ έξι  μήνες

το  χρόνο.  Τους  υπόλοιπους  έξι  μήνες,  νεκρό,  κλειστά  όλα.  Αν

υπάρχει  μια ελπίδα να αποδώσει  έτι  περισσότερο,  είναι  η περίφημη

επιμήκυνση.  Και  φαίνεται,  το  συμπέρασμά  μου  είναι  αυτό,  από  τα

όσα ακούστηκαν,  ότι  η πιο εύκολη μέθοδος,  η πιο προσιτή μέθοδος

επιμηκύνσεως, είναι η ανάπτυξη του τουρισμού ευεξίας, της υγείας. 

Εσείς  οι  επιστήμονες  αναφερθήκατε  σε  ειδικές  περιπτώσεις

επιστημονικής  φύσεως,  που  αποτελούν  στοιχεία  ότι  αποκαλούμε,

ότι  απεκλήθη  ως  αντικείμενο  του  τουρισμού  υγείας.  Από  εδώ  και

πέρα το λόγο τον έχουν οι επιχειρηματίες.  

Θέλω  να  πω  στους  επιχειρηματίες,  αν  και  το  γνωρίζουν,

πέρασαν τα χρόνια της συμβολής του κράτους αποτελεσματικά στην

εξέλιξη  των  καταλυμάτων  κάθε  μορφής  ή  και  βασικών  έργων

υποδομής. Οι  Δήμαρχοι  παραπονέθηκαν  και  με  το  δίκιο  τους.

Συρρικνώθηκαν  οι  προϋπολογισμοί  τους.  Πέρασε  η  εποχή  των

επιδοτήσεων.  Αυτό το ξενοδοχείο  και  όλα όσα έχουν γίνει,  στην Κω

ή  στη  Ρόδο  ή  σε  όλη  την  Ελλάδα,  προέρχονται  από  κεφάλαια  σε
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μεγάλο  ποσοστό  εκ  του  κρατικού  προϋπολογισμού.  Οι  εποχές

εκείνες τέλος. 

Τι  διδάσκουν οι… Ντάντε  έχεις  διαβάσει;  Στο  (…) μόλις  μπεις

έχει  μια  ταμπέλα.  Ξεχάστε  κάθε  ελπίδα  εσείς  που  μπήκατε  μέσα.

Δεν θα βγείτε έξω. 

Μην  έχουμε  ψευδαισθήσεις.  Από  εδώ  και  πέρα  όλες  οι

επεμβάσεις  θα  βασίζονται  στην  ιδιωτική  πρωτοβουλία.  Όποιος  έχει

παράδες  κάνει  δουλειές.  Όποιος  μπορεί  να  βρει  παράδες.  Νομίζω

πως για αυτή τη δραστηριότητα μπορεί να βρεθεί χρήμα. 

Με  έχει  πληροφορήσει  ο  κύριος  Πατούλης  σε  προηγούμενη

συνάντηση  στο  Χίλτον,  είχε  μάλιστα  κοντά  του  και  έναν  εξαιρετικό

φίλο  του  που  έχει  ιδρύσει  ένα  fund,  όπως  αποκαλούμε  τώρα  τους

πιστωτικούς  οργανισμούς,  που  χρηματοδοτεί  μόνο  μέλη  της

οργανώσεως, η οποία ασχολείται  με τον τουρισμό υγείας. Μέσα από

αυτά τα κανάλια μπορεί να προχωρήσει η όποια διαδικασία. 

Αυτά  καθόσον  αφορά  στο  οικονομικό  μέρος.  Τώρα  στο  πιο

συναισθηματικό.  Με τον Γιώργο τον Κυρίτση είμεθα συνάδελφοι  στο

Δήμο  της  Κω.  Έχουμε  διαφορετικές  απόψεις  σε  ορισμένες  θέματα

καθόσον  αφορά  στη  διαχείριση  τοπικών  θεμάτων.  Αλλά  έχουμε

σύμπτωση απόψεων σε ζητήματα που αναφέρονται  σε προσπάθειες

ανάπτυξης,  διότι  το  σημερινό  Συνέδριο  αποκαλείται  Τουρισμός

Υγείας  και  Ανάπτυξη.  (…)  ένα   σύνθημα,  που  πιστεύω  το

ασπάζονται  όλοι.  Συστράτευση  των  πολιτών.  Αν  δεν  την

καταφέρουμε,  όσα  είπαμε  και  όσα  έχουν  γραφεί,  και  αυτά  που  θα

γραφούν,  δεν  υπάρχει  προοπτική  να  προχωρήσουν.  Συστράτευση.

Και η συστράτευση θέλει  μια βάση, θέλει μια μέθοδο. 

Ομιλώ  εκ  μέρους  του  Διεθνούς  Ιπποκρατείου  Ιδρύματος.  Τις

εγκαταστάσεις  μας τις  είδατε.  Υπάρχει  μια βάση,  η οποία μπορεί  να

αποτελέσει  σημείο  συναντήσεως  που  να  επιτευχθεί  η  συστράτευση

όχι μόνο των δημοτών της Κω. Όχι μόνο δημοτών της Κω. Δεν είναι

σωβινιστικό αυτό που θέλω, ούτε αυτό που λέγω.  Είναι  ο  μόνος  εκ

των  ιδιαιτέρων  προσωπικοτήτων  που  έχει   στέγη.  Ο  Πλάτων  είναι
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άστεγος.  Ο  Σωκράτης  είναι  άστεγος.  Ο  συνονόματός  μου

Αριστοτέλης,  ημιστεγασμένος  κάπου  στον  βορρά.  Εδώ  έχουμε

συγκροτημένες  εγκαταστάσεις  που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν

για  να  αναπτυχθεί  περαιτέρω  αυτή  η  ιδέα,   του  τουρισμού  υγείας,

και  επιστημονικά,  και  επιχειρηματικά.  Είναι  στη  διάθεσή  σας  χωρίς

οικονομικό αντίκρισμα. Στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων. 

Μεταφέρω έτσι  την  απόφαση του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του

Διεθνούς  Ιπποκρατείου  Ιδρύματος.  Και  αν  προχωρήσει  αυτή  η

διαδικασία  του  τουρισμού  υγείας,  η  ανάπτυξη,  η  οικονομική

ανάπτυξη, υπάρχουν και άλλες… μπορεί να βοηθηθεί εξαιρετικά. 

Προχθές  ανακοινώθηκαν  ορισμένα  στοιχεία  δαπανών.

Δαπάνες  για  εισαγωγές,  φίλοι  Δήμαρχοι,  αγαπητοί  φίλοι,  2,5

δισεκατομμύρια  ευρώ  το  χρόνο  ξοδεύουμε  για  να  εισαγάγουμε

τρόφιμα και άλλα. Απαιτούμενα για τη διατροφή.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ:   Η υγεία πάει με τη διατροφή, η διατροφή πάει με την

υγεία. 

Εγκαταλείφτηκαν  εκτάσεις  καλλιεργήσιμες,  εδώ,  στο

ευλογημένο  νησί.  Για  την  Κω  έλεγαν  κάποτε  ους  έθρεψεν  η  Κως

ουδ’  Αίγυπτος.  Τι  παράγει   σήμερα;  Σχεδόν  μηδέν.  Οι  κάμποι  της

Ρόδου τι παράγουν; Σχεδόν μηδέν. Εισαγόμενα τα πάντα. 

Αν  λοιπόν  η  αντίληψη  ελάτε  να  οργανώσουμε  σε  βάση

υπάρχουσα,  μπορεί  να  διαμαρτύρονται  οι  συνεργαζόμενοι  (…)  τις

κεντρικές  υπηρεσίες,  το  κράτος,  Δήμαρχοι,  Περιφερειάρχες  ή  άλλοι

τινές,  αλλά έχουμε βάση,  καλή βάση.  Αν λοιπόν αυτοί  προωθήσουν

και  την  ιδέα  της  παραγωγής,  τα  πράγματα  υπό  τας  παρούσας

συνθήκας μπορούν αισθητά να βελτιωθούν. 

Με  αυτές  τις  σκέψεις  και  με  την  ευχή  να  έχουμε  συνέχεια,  να

έχουμε  συνέχεια  με  βάση  τη  συνεργασία  και  τη  συστράτευση,  φίλε

Δήμαρχε,  θέλω  να  ευχαριστήσω  και  εγώ  εσένα  Γεώργιε  Πατούλη,

γιατί  έκανες  συνείδηση  μια  ιδέα  που  ίπτατο,  τουρισμός  υγείας.  Και
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απεδείχθη από τις συζητήσεις μας ότι  μπορεί  να γίνει  κάτι  γρήγορα,

μεθοδικά και με προοπτικές μεγάλης επιτυχίας. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:   Κυρίες  και  κύριοι,  σας  ευχαριστούμε  που  μείνατε

μαζί  μας  μέχρι  το  τέλος,  και  θα  ήθελα  τώρα  να  καλέσω  στο  βήμα

τον  πρωτεργάτη  όλης  αυτής  της  προσπάθειας,  που  έχει  αφιερώσει

ένα  μεγάλο  μέρος  του  χρόνου  και  της  ενέργειας  που  δεν  διαθέτει,

αλλά  έχει  βάλει  πραγματικά  και  την  ψυχή  του  φτάνοντας

κυριολεκτικά  στα  πέρατα  της  γης  για  να  καταστήσει  την  Ελλάδα

σημαντικό παίκτη στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού υγείας. 

Το  λόγο  έχει  ο  Πρόεδρος  της  ΚΕΔΕ,  του  ΙΣΑ,  του  ΕΛΙΤΟΥΡ,

του  Διεθνές  Κέντρου  Τουρισμού  Υγείας,  και  του  Παγκόσμιου

Ινστιτούτου  Ελλήνων  Γιατρών,  ο  κύριος  Γιώργος  Πατούλης,  για  να

κηρύξει το τέλος των εργασιών του Συνεδρίου.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Θεωρώ μέσα από αυτά που ακούστηκαν σήμερα και

χθες, γίναμε σοφότεροι στη γνώση, αλλά κυρίως πιο αποφασισμένοι

να  μπορέσουμε  να  δημιουργήσουμε  εκείνη  την  τάση  η  οποία  είναι

απαραίτητη ώστε το όραμά μας να γίνει  πράξη. 

Ποιο  είναι  το  όραμά  μας.  Το  όραμά  μας  σχετίζεται  με  το  να

αξιοποιήσουμε  αυτό  που  μας  άφησαν  οι  πρόγονοί  μας,  μας  άφησε

σαν  δώρο  στη  χώρα  μας  να  βρίσκεται  και  να  είναι  η  ωραιότερη

γωνιά του πλανήτη,  και  συγχρόνως να  μπορούμε να οραματιστούμε

με αισιοδοξία το αύριο. 

Γιατί  δεν  έγινε  μέχρι  σήμερα,  και  σωστά  ακούστηκαν  οι

απόψεις αυτές. 

Δεν  θα  πολιτικολογήσω,  αν  και  που  είναι  πολύ  απλό  και

εύκολο.  Κάνω  μεγάλη  προσπάθεια  για  αυτό.  Αλλά  νομίζω  ότι

κυρίως  δεν  οραματιστήκαμε  εθνικά  και  δεν  πιστέψαμε  ακόμα  ότι  η

επιστήμη,  που  άρχισε  να  ανδρώνεται  και  σαν  φιλοσοφικό  ρεύμα,

αλλά  τελικά  και  σαν  πράξη,  και  κυρίως  στα  ζητήματα  της  υγείας,

γενέτειρα  αυτών  των  φιλοσοφικών  ρευμάτων,  αλλά  και  της

επιστήμης της υγείας, βρίσκονται  εδώ, στη χώρα μας, στην Ελλάδα.

Και  βέβαια  δεν  υπήρξε  αυτή  η  πίστη  ως  οδηγός  για  τις  πολιτικές
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εξουσίες,  οι  οποίες  μπλεγμένες  τις  περισσότερες  φορές,  σε

ζητήματα  καθημερινότητας,  και  όχι  μέσα  από  εθνικούς

σχεδιασμούς,  κυρίως  μέσα  στο  να  μπορέσουν  να  διορθώσουν

πορείες  και  όχι  να  χαράξουν  καινούργιες  πορείες,  χάθηκαν  από

πυξίδα  μέσα  σε  έναν  ορίζοντα  ο  οποίος  έφερε  και  την  οικονομική

κρίση στη χώρα μας. 

Θα  έλεγε  κανείς  ότι  ίσως  είναι  η  μεγάλη  μας  ευκαιρία,  ίσως

είναι  αυτό  που αναζητούμε  όλα αυτά τα χρόνια,  για  να  μπορέσουμε

να  στηριχτούμε  και  να  κτίσουμε  με  εθνικό  σχεδιασμό  το  αύριο.  Το

αύριο για εμάς, αλλά κυρίως για τα παιδιά μας. 

Δεν  είναι  απλό,  δεν  είναι  εύκολο.  Όμως  είναι  κατορθωτό.

Είναι  κατορθωτό όταν  αντιληφθούμε πού ζούμε,  ποιοι  είμαστε,  από

πού προερχόμαστε, και πιστέψουμε στους εαυτούς μας. 

Στη  Μεσόγειο  φαίνεται  ότι  υπάρχει  γενικότερα μια  αίσθηση να

θέλουν  όλοι  σε  διάφορους  τομείς  και  για  διάφορα  θέματα  να  την

επισκεφτούν.  Παραδείγματος  χάριν,  για  την  υγεία.  Η  Κροατία,  η

Τυνησία,  η  Τουρκία,  η Αίγυπτος,  ήταν εκείνες  οι  περιοχές οι  οποίες

φάνταζαν  ότι  δημιούργησαν  τον  ανταγωνισμό,  και  ήδη  έχουν

προχωρήσει. 

Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  θέλει  να  δημιουργήσει  οικονομικά

δεδομένα  και  είμαστε  μια  χώρα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Γιατί  η

Τουρκία  μπόρεσε  προοπτικά  μέχρι  σήμερα  να  δημιουργήσει  τις

συνθήκες  αυτές;  Δεν  ανήκει  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  δεν  έχει  την

ασφάλεια,  δεν  έχει  την  ιστορία  της  χώρας  μας.  Και  όμως  μας  έχει

προσπεράσει σε αυτό. 

Ποια  είναι  η  διαφορετικότητα  της  χώρας  μας;  Είμαστε  μια

ασφαλής  χώρα,  είμαστε  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  και  έχουμε  μια

βαριά  κληρονομιά.  Είναι  σίγουρο  ότι  υπάρχουν  τεράστιες  διαφορές

από  χώρες  που  μας  έχουν  προσπεράσει,  αρκεί  να  πιστέψουμε

στους εαυτούς μας. 

Σύμφωνα  με  επιστημονική  μελέτη,  ο  τζίρος  όπου…  Νομίζω

έχετε  βάλει  άλλες  διαφάνειες,  δεν  πειράζει.  Εκτιμάται  ότι  από  τα
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εκατό  δις  που  ακούσαμε  και  από  τον  Πρόεδρο  του  Ρίο  Ντε

Τζανέιρο,  μάλλον  του  Σάο  Πάολο,  που  είναι  για  τα  ζητήματα  της

υγείας  παγκόσμιος  τζίρος,  τα  20  δις  δολάρια  αφορούν  τον  ιατρικό

τουρισμό, και αφορούν 14 εκατομμύρια διασυνοριακούς ασθενείς,  οι

οποίοι  όταν  πηγαίνουν  σε  έναν  τόπο  δεν  ξοδεύουν  1.500  με  2.000

δολάρια κατά μέσο όρο, αλλά ξοδεύουν 3.800 με 6.000 δολάρια ανά

ιατρική  επίσκεψη,  συμπεριλαμβανομένων  των  δαπανών  που

σχετίζονται  με  τις  ιατρικές  υπηρεσίες,  αλλά  και  τις  τοπικές

μετακινήσεις  και  την  ενδονοσοκομειακή  παραμονή  και  τα

καταλύματα. 

Χώρες  όπως  η  Ινδία,  η  Σιγκαπούρη,  η  Ταϋλάνδη,  η  Κόστα

Ρίκα,  το Ισραήλ,  η Τουρκία,  έχουν ήδη διεκδικήσει  ένα κομμάτι  από

αυτή  την  προσοδοφόρα  αγορά,  με  εντυπωσιακά  αποτελέσματα.  Η

Ελλάδα όμως αποτελεί  το μεγάλο κοιμώμενο γίγαντα. 

Είναι  σίγουρο  ότι  οι  προοπτικές  δεν  βρίσκονται  σε  αυτές  τις

χώρες,  χωρίς  να  θέλω  να  αφαιρέσω  από  καμία  τίποτα.  Βρίσκεται

στη  χώρα  μας.  Και  βέβαια  το  ξέρουν  καλά  εκείνοι  οι  οποίοι  μας

έχουν μελετήσει,  όπως αξιωματούχοι  από τη μακρινή και φιλική μας

Κίνα,  όπου ακούσαμε  τον  John Xing το  πρωί,  αλλά και  άλλους  που

είχα  τη  μεγάλη  τιμή  επισκεπτόμενος  τη  Χαν  Τσου,  τη  Σαγκάη,  το

Πεκίνο,  τον  Αντιπρόεδρο  του Δρόμου του  Μεταξιού,  όπου μιλούσαν

με  τα  θερμότερα,   σημαντικότερα,  όπως  ακούσαμε  και  σήμερα,

λόγια  για  την  Ελλάδα,  για  το  κλίμα της,  για την  ιστορία της,  για  τον

πολιτισμό της, για τις ομορφιές της. 

Και  είναι  σίγουρο  ότι  μπορεί  να  αποτελέσει  ένα  σημαντικό

κέντρο  φιλοξενίας  η  χώρα  μας  για  εκατοντάδες  χιλιάδες

παγκόσμιους ταξιδιώτες,  για πολλές εβδομάδες  ή μήνες  παραμονής

στη  χώρα  μας.  Αρκεί  να  αντιληφθούμε  ότι  αυτό  το  τουριστικό

θεματικό  προϊόν  μπορούμε  να  το  βελτιώσουμε,  μπορούμε  να  το

επικοινωνήσουμε,  μπορούμε  να  το  συντονίσουμε,  μπορούμε

μελλοντικά να το δημιουργήσουμε ακόμα καλύτερα. 
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Ακούστηκαν  σημαντικές  απόψεις  σε  αυτό  το  διήμερο,  που

είναι  σίγουρο  ότι  θα  μας  ακολουθούν.  Ακούσαμε  σημαντικούς

γιατρούς  ανά  τον  κόσμο,  και  από  διάφορα  σημεία  του  κόσμου,

καθηγητές,  οι  οποίοι  έχουν  βοηθήσει  για  τη  λαμπρή,  σύγχρονη

μεταλαμπάδευση  της  ιστορίας  της  ιατρικής  που  να  αφορά  τη  χώρα

μας. 

Γιατί  προφανώς πέραν του Ιπποκράτη,  πέραν των σύγχρονων

σημαντικών  γιατρών,  πέραν  των  δομών,  να  θέλει  κάποιος  ή  να

πιστέψει  κάποιος  ότι  η  Ελλάδα  μπορεί  να  αποτελέσει  τον  μεγάλο

γίγαντα που ξύπνησε; 

Διότι  καταρχήν  η  πολιτιστική  μας  κληρονομιά  είναι

ασυγκράτητη,  δεν  συγκρίνεται  με  κανέναν  άλλο  πολιτισμό,  σε

κανένα  σημείο  του  κόσμου,  αν  μιλήσουμε  για  το  δυτικό  κόσμο.

Σέβομαι,  τιμώ τον  πολιτισμό όλων των λαών,  και  κυρίως της Κίνας,

που  αποτελεί  το  σημαντικότερο  πολιτισμό  στον  ανατολικό  κόσμο.

Μπορούμε αυτούς  τους  πολιτισμούς να  τους  ενώσουμε,  το  είπα και

πριν. 

Το  κλίμα  μας.  6  Δεκεμβρίου  στο  Πεκίνο  είχε  μείον  7  βαθμούς

Κελσίου,  και  εδώ είχε  συν  20  βαθμούς  Κελσίου,  6  Δεκεμβρίου.  Δεν

ξέρω αν ήταν οι Αλκυονίδες μέρες. Μετρημένο… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   (εκτός μικροφώνου)

Γ.  ΠΑΤΟΥΛΗΣ:   Ήταν  του  Αγίου  Νικολάου,  όπως  λέει  ο  κύριος

Παυλίδης. 

Η  έντονη  διαφοροποίηση  του  φυσικού  περιβάλλοντος,

νησιωτικότητας,  ορεινότητας,  πεδινότητας,  αστικές  πόλεις,

πολιτισμικές  πόλεις,  πολιτιστικές  πόλεις.  Όλες  μια  διαφορετική

απόχρωση,  η  οποία  μπορεί  κάποιος  να  τις  λάβει  υπόψη του  και  να

δημιουργήσει  μια διαφορετικότητα  επίσκεψης για  όποιον αγαπά τον

πολιτισμό και τη χώρα μας. 

Ο  τρόπος  ζωής.  Ο  τρόπος  διατροφής,  που  δεν  μπορώ  να

αντιληφθώ γιατί  το  λέμε  μεσογειακή δίαιτα  και  δεν  το λέμε  ελληνική

δίαιτα,  κρητική  δίαιτα.  Διότι  είμαστε  πολύ  γαλαντόμοι.  Διότι
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θεωρούμε  ότι  το  μοιραζόμαστε  επειδή  είμαστε  στη  Μεσόγειο.  Όχι,

κύριοι.  Το  λάδι,  το  μέλι,  το  κρασί,  αλλά και  όλα εκείνα  τα  προϊόντα

τα  οποία  υπήρχαν  από  την  αρχαία  Ελλάδα,  πριν  καν

δημιουργηθούν  οι  χώρες,  και  υπήρχαν  δήμοι-κράτη,  εδώ

ανεπτύχθησαν  μέσα  από  την  ουσιαστική  υγιεινή…  υγιεινό  τρόπο

διατροφής,  με  τον  οποίο  είχαν  συνδέσει  αυτό  τον  τρόπο διατροφής

με  την  ίδια  την  υγεία  και  τη  ζωή.  Και  αυτό  υπάρχει  εδώ  στη  χώρα

μας,  με  εξαιρετική  ποιότητα,  που  μπορεί  να  συνδεθεί  με  τον

αγροτουρισμό  και  γενικότερα  με  εκείνους  οι  οποίοι  μπορούν  να

μεταλαμπαδεύσουν την πρόληψη, την ολιστική ιατρική, μέσα από τη

διατροφή. 

Το  χαμόγελο  και  η  ευγένεια,  η  αισιοδοξία,  που  βγαίνει  μέσα

από το  ίδιο  το  κλίμα,  την  ηλιοφάνεια,  την  οποία ήξερε  πολύ καλά ο

Ιπποκράτης  από τότε  ότι  σχετίζεται  με  το  χαμόγελο  που  μπορεί  να

βγαίνει  πηγαία,  και  όχι  τη  συννεφιά,  την  κατάθλιψη,  τη  θολούρα.

Είναι  στοιχεία  που  μπορούν  να  συνδεθούν  με  την  προσπάθεια  τη

δική μας. 

Και  βέβαια  οι  υψηλού  επιπέδου  ξενοδοχειακές  μονάδες  και

υποδομές,  που  μπορεί  να  μη  βοηθά  το  κράτος  και  να  βρίσκονται

όλοι  με  το  λαιμό  στην…  σπάθα  από  πάνω  τους  μάλλον,  αλλά  που

τα  καταφέρνουν  διότι  ξέρουν  να  επιχειρούν  και  να  διατηρούν  καλά

τις υποδομές σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας μας. 

Θεωρώ ότι  ποιοι  είναι  οι  κλάδοι  της  Ιατρικής  που  δεν  έχουμε

όχι  μόνο  να  ζηλέψουμε  τίποτα,  αλλά  εγώ  θα  έλεγα  έχουμε  να

εκπαιδεύσουμε  κιόλας  άλλους  λαούς,  άλλες  επιστημονικές

κοινότητες. 

Εξωσωματική  γονιμοποίηση,  νομίζω  ότι  ακούστηκαν  και

σήμερα πολλά. Και  επειδή ξέρω και στην Κίνα, ερχόμενος σε επαφή

με  τον  Πρόεδρο  του  Ιατρικού  Συλλόγου  της  Σαγκάης,  αλλά  και  τον

Πρόεδρο  των  νοσοκομειακών  γιατρών  της  Κίνας,  όπου  έχει  γύρω

στα  375.000  μέλη  νοσοκομειακούς  γιατρούς,  όπου  είχαμε  κάνει  τη

συνάντηση  στο  Πεκίνο,  ενδιαφέρονται  να  υπάρχει  μια
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μεταλαμπάδευση γνώσης, διότι  πλέον στην Κίνα επιτρέπονται  πάνω

από ένα παιδί  το ζευγάρι  να γεννά.  Και υπάρχει  μεγάλη ζήτηση από

την  προσφορά  την  οποία  μπορεί  να  καλύψει  στα  ζητήματα  της

εξωσωματικής  πλέον  γονιμοποίησης  των  νεαρών  ζευγαριών  της

Κίνας.  Και  είμαι  σίγουρος  ότι  αυτή  η  εκπαιδευτική  δυνατότητα  θα

πρέπει,  αγαπητέ κυβερνητικέ Βουλευτά, και για αυτό αναφέρομαι σε

εσάς,  διότι  η  χώρα μας  έχει  κυβέρνηση,  και  εσείς  αποτελείτε  μέλος

της  κοινοβουλευτικής…  Δεν  βάζω  επίθετα  στις  κυβερνήσεις,  γιατί

εγώ  θέλω  ουδέτερα  να  αντιμετωπίσω  αυτό,  αλλά  θα  σας  πω  ότι

πρέπει  να  ανοίξουμε  τις  δυνατότητες  τις  εκπαιδευτικές  που

μπορούμε  να  έχουμε.  Αντί  να  έχουμε  τους  150.000  προπτυχιακούς

Έλληνες  που βρίσκονται  σε  άλλες  χώρες,  να βρίσκονται  εδώ και  να

εκπαιδεύουμε  και  όλη  την  ανατολική  πλευρά  της  Μεσογείου  και  όχι

μόνο,  προπτυχιακά.  Αλλά  μέχρι  να  συμβεί  αυτό,  μεταπτυχιακά,

μπορούμε  σε  ειδικές  εξειδικεύσεις,  σε  ειδικά  κέντρα,  να

εκπαιδεύσουμε  συναδέλφους  γιατρούς  άλλων  χωρών,  που  αυτό  θα

μας  δώσει  πέραν  των  εισοδημάτων  της  εκπαίδευσης,  και  τη  φήμη

στις  χώρες  εκείνες  που  θα  εκπαιδευτούν,  ότι  είμαστε  οι  leader,

όπως  είπα,  για  την  εξωσωματική  γονιμοποίηση  ή  αυτό  που

παρουσίασε  ο  κύριος  Χλωρογιάννης  χθες,  που  περνάει  ακόμα  στα

ψιλά, αλλά είναι  πολύ σοβαρό. Ότι  είμαστε η χώρα με το 97…  99,1

μάλλον,  για  να  είμαι  ακριβής,  από  τις  διαφάνειες  που

παρουσιάσατε,  κύριε  Χλωρογιάννη,  είμαστε  εκείνοι  που γνωρίζουμε

όταν  γίνεται  το  bypass από  αρτηριακές  μαστικές,  ή  μία  ή  δύο

μαστικές  αρτηρίες,  δίνει  πολλά περιθώρια ζωής και  ποιότητας ζωής

σε  αυτόν  ο  οποίος  θα  υποστεί  αυτή  τη  χειρουργική  αντιμετώπιση

από σίγουρα χέρια, όπως είναι τα ελληνικά και τα δικά σας. 

Και  θα  έλεγα  αυτή  η  εξειδίκευση,  που  έχει  να  κάνει  με

συγκεκριμένα  κέντρα,  θα  μπορούσε  να  μεταλαμπαδευτεί,   όπως

προφανώς  η  ρομποτική  χειρουργική,  που  έχουμε  εξαιρετικούς

συναδέλφους.  Υπήρχε  κάποιος  συνάδελφος  στο  Λαϊκό,  της
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ρομποτικής  χειρουργικής,  που  χάλασε  όμως  το  ρομπότ  και  δεν

μπορεί να αντικαταστήσει τα συγκεκριμένα στοιχεία που χάλασαν. 

Αλλά  δεν  θα  κάτσουμε  εκεί.  Υπάρχουν  ιδιωτικοί  τομείς,

μεγάλα  νοσοκομεία  στην  Ελλάδα,  με  πολύ  εξειδικευμένους

γιατρούς,  οι  οποίοι  αντί  να  εκπαιδεύουν  εδώ,  εδώ,  στη  χώρα  μας,

καλούνται  και  εκπαιδεύουν  στις  χώρες.  Η  διαφορά  είναι  ότι  δεν

έρχεται  το εισόδημα εδώ, αλλά πηγαίνουμε εμείς να εκπαιδεύσουμε,

γιατί οι νόμοι δεν το επιτρέπουν. 

Και  πριν  λίγο  με  πήρε  ο  Ντίνος  ο  Κωνσταντινίδης  στο

τηλέφωνο,  εκλεκτός  συνάδελφος,  χειρουργός  της  ρομποτικής,

Καρπάθιος,  ο  οποίος  όπως  είναι  γνωστό,  είναι  μεταλαμπαδευτής

της  γνώσης  της  ρομποτικής  στη  Ρωσία  και  σε  άλλες  περιοχές  του

πλανήτη.  Όμως  αυτοί  θα  μπορούσαν  να  έρχονται  εδώ,  αφήνοντας

το εισόδημα που θα μπορούσε να έχει  η χώρα μας. 

Θα  έλεγα  η  φυσική  ιατρική  και  αποκατάσταση  σε  σημαντικά

κέντρα  αποκατάστασης  που  μπορούν  να  συνδυάσουν  το  φως,  τον

ήλιο,  τη  θαλασσοθεραπεία,  την  ιαματική  πλευρά  της  ιατρικής,  και

αυτές  οι  πηγές  υπάρχουν  και  μπορούν  να  αναπτύξουν  σημαντικά

κέντρα ανάλογα τα  ιχνοστοιχεία που έχει  και τον θερμαλισμό και τη

θερμοκρασία που μπορεί να έχει η ιαματική πηγή. 

Η δερματολογία και η οδοντιατρική, και ακούστηκαν σημαντικά

θέματα,  υψηλής  ποιότητος…  Η  κυρία  Δούμα  παρουσίασε  χθες  για

το  χαμόγελο  και  την  εξωστρέφεια  του  ανθρώπου,  που  ξεκινά

προφανώς από το να έχεις πραγματικά λαμπερό χαμόγελο. 

Εάν  θα  θελήσει  κάποιος  να  έχει  λαμπερό  χαμόγελο  στη

βόρεια  Αμερική,  θα  πρέπει  προφανώς  να  ξοδέψει  μια  ολόκληρη

περιουσία.  Εδώ  στην  Ελλάδα  με  υποπολλαπλάσια  ποσά,  υψηλή

ποιότητα, πιστοποιημένες δομές, αυτό μπορεί να συμβεί. 

Θα  πρέπει  λοιπόν  συστηματικά  να  εξάγουμε  αυτή  τη

δυνατότητα προς κάθε κατεύθυνση, και θα το κάνουμε. 

Η  αισθητική,  η  πλαστική  χειρουργική,  αλλά  και  άλλες

δυνατότητες  που  μπορεί  να  γίνουμε  κέντρα,  όπως  για  τους
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ανθρώπους  της  αιμοκάθαρσης,  της  νεφρικής  απώλειας,  και  της

έκπτωσης  της  νεφρικής  λειτουργίας,  όπου  μπορούν  να  γίνουν  σε

συγκεκριμένες  περιόδους,  συστηματικά,  μαζί  με  κέντρα

αιμοκάθαρσης,  σε  μεγάλες  ξενοδοχειακές  μονάδες,  υπαρκτές,  οι

οποίες  χρειάζονται  την  πιστοποίηση  προφανώς  για  να  μπορούν  να

έχουν μια τέτοια διαδικασία. 

Ή  ακόμα  στο  10%  των  ανθρώπων  με  κινητικά  προβλήματα

που υπάρχουν στον πλανήτη μας. Ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων,

που  εν  δυνάμει  όλοι  θα  αποκτήσουμε  εάν  ζήσουμε  όλα  τα  χρόνια

που  χρειάζεται  κανείς  για  να  φτάσει  στο  μέσο  όρο  της  ζωής,  με

κινητικά  προβλήματα  που  θα  πρέπει  με  συγκροτημένο  στρατηγικό

τρόπο  να  αναπτύξουμε  σε  ξενοδοχειακές,  αλλά  και  σε  άλλες

μονάδες εφαρμογής. 

Θα  έλεγα  ότι  μέσα  από  αυτό  το  Συνέδριο,  το  οποίο

προστίθεται  προφανώς  στα  άλλα  συνέδρια  της  εξωστρέφειας,  το

οποίο  όμως  έχει  ένα  συμβολισμό,  αυτό  το  Συνέδριο  στην  Κω.  Ότι

κάνουμε την επανεκκίνηση της ανάπτυξης ξεκινώντας από αυτό που

όπως  είπε  ο  κύριος…  νομίζω,  αν  δεν  κάνω  λάθος,  ο   κύριος

Χρυσουλάκης  το  είπε,  του  ιατρικού  τουρισμού  στην  εποχή  του

Ιπποκράτη,  όπου  έρχονταν  στην  Κω  για  να  βρουν  τον  Ιπποκράτη

από  τότε,  και  για  αυτό  ακριβώς,  αγαπητέ  Γιάννη,  πρέπει  να

κάνουμε  την  επανεκκίνηση  αυτή  του  Ιπποκράτη,  και  να

αντιληφθούμε  ότι  σε  αυτά  τα  σημαντικά  χώματα  που  ζούμε,  που

αναπνέουμε,  που  δημιουργούμε,  και  που  προφανώς  θέλουμε  να

ευημερήσουμε,  θα  πρέπει  να  συγκροτηθούμε  και  να  ενωθούμε.  Η

μεγαλύτερη καταστροφή αρχίζω να  πιστεύω στη χώρα μας,  ήταν τα

κόμματα.  Τα  κόμματα  εκείνα  που  δεν  πίστεψαν  στην  Ελλάδα.

Πίστεψαν  μόνο  σε  κούφια  λόγια  κομματαρχών.  Και  λυπάμαι  που

μιλάω  τόσο  σκληρά,  αλλά  πώς  θα  μπορούσε  κανείς  να  πει  το

αυτονόητο  ότι  δεν  ισχύει.  Πώς  θα  μπορούσε  κανείς  σε  μια  χώρα

όπως  είναι  η  Ελλάδα,  που  θα  έπρεπε  να  είναι  μπροστά  στην

ατμομηχανή  του  τρένου,  βρίσκεται  στα  πίσω  βαγόνια  του  τρένου.
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Φταίει  ο  πολίτης;  Μα  όπου  πάει  σε  όλο  τον  κόσμο  ευημερεί  ο

πολίτης,  ο  Έλληνας  πολίτης.  Φταίει  ότι  δεν είχε  ιστορία;  Μα έχει  τη

λαμπρότερη  ιστορία.  Φταίει   ότι  δεν  έχει  καλό  κλίμα;  Μα  έχει  το

καλύτερο  κλίμα.  Τι  φταίει  λοιπόν;  Φταίει  η  ανεπάρκεια  εκείνων  που

έπρεπε να οραματιστούν και  να βάλουν στη σωστή τροχιά τη χώρα.

Στη  χώρα  της  ανάπτυξης,  της  ελπίδας,  του  μέλλοντος,  της  αγάπης

και της ενότητας. 

Και  αν  δεν  αντιληφθούμε  όλοι,  όλοι  όμως,  ότι  πάνω  από  τα

κόμματα είναι η χώρα μας και το συμφέρον της χώρας μας, και είμαι

σίγουρος ότι όσο περνούν οι μήνες και οι χρόνοι θα γίνει  αντιληπτό,

τότε  η  Ελλάδα  θα  γίνει  μια  πανίσχυρη  Ελλάδα,  η  οποία  θα  αλλάξει

τον  ρουν  των  πραγμάτων,  θα  γίνει  το  ισχυρό  μέλος  της  Ευρώπης,

το  απαραίτητο  μέλος  της  Ευρώπης,  και  τα  νησιά  μας,  που

ψάχνουμε  να  βρούμε  πετρέλαιο,  δεν  χρειαζόμαστε  το  πετρέλαιο.

Είναι  οι  ομορφιές  οι  επίγειες  που  υπάρχουν  στα  νησιά  μας,  στα

Δωδεκάνησα, στο Αιγαίο,  στο Ιόνιο Πέλαγος, εκεί  που θα πρέπει  να

στοχεύσουμε  μέσα  από  τον  τουρισμό,  τον  ιατρικό  τουρισμό,  τον

τουρισμό υγείας. 

Είμαι  σίγουρος  λοιπόν  ότι  ακόμα  περισσότερο  όσοι

βρεθήκαμε  εδώ,  αντιληφθήκαμε  τη  μεγάλη  μας  δύναμη.  Και  είμαι

σίγουρος ότι  γυρνώντας ο καθένας στην εστία του, θα προσπαθήσει

με  περισσότερη  αποφασιστικότητα  να  κάνουμε  αυτό  το  αυτονόητο.

Το αυτονόητο ότι  μέσα από την  ανάπτυξη θα έρθει  ο  πλούτος και  η

ευημερία.  Και  αυτό  που  σήμερα  συζητήσαμε  και  χθες,  είναι  ένας

από τους μεγαλύτερους πυλώνες,  τους μεγαλύτερους δρόμους, που

μπορούμε  να  διαβούμε.  Και  εμείς  λοιπόν  λέμε  θα  τον  διαβούμε

αυτόν  τον  δρόμο  όλοι  μαζί  ενωμένα  και  κάθε  χρόνο  θα  φτιάχνουμε

ένα παζλ που είναι απαραίτητο για το μέλλον. 

Να  είστε  καλά,  ευχαριστούμε  όλους  γιατί  βρεθήκατε  και

βέβαια  μείνατε  μέχρι  και  τώρα,  γιατί  αυτή  η  παρουσία  σας  δείχνει

ένα.  Το συμβόλαιο τιμής,  όχι  του κόμματος,  αλλά της Ελλάδος,  ήδη

το έχουμε υπογράψει. 
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Ευχαριστώ πολύ. 
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