Κωνσταντίνος

ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ

• Καθηγητής Δερματολογίας - Καθηγητής Αισθητικής Ιατρικής Παν. Camerino
• Νομικός
• Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής
• Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας
• Πρόεδρος Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινεζικής & Συμπληρωματικής Ιατρικής
• Αν. Πρόεδρος Τομέα Ιατρικού Τουρισμού Ινστιτούτο Επιστημoνικών Ερευνών ΠΙΣ
• Treasurer of International Health Tourism Center
• Τομεάρχης Ιαματικού Τουρισμού ΕΛΙΤΟΥΡ
• Επιστημονικός Σύμβουλος Ιαματικής Ιατρικής στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
(WHO & FEMTEC)
• Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Στόχος να αναδείξουμε
την Ελλάδα σε κορυφαίο
προορισμό Τουρισμού Υγείας
Την ανάγκη της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων για την ανάδειξη της χώρας
μας σε προορισμό Τουρισμού Υγείας, με στόχο την αναγέννηση της οικονομίας της χώρας
και τον επαναπατρισμό του ιατρικού δυναμικού, τονίζει, μιλώντας στο περιοδικό «ΔΥΟ»,
ο Kαθηγητής Δερματολογίας-Nομικός, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής
Ιατρικής και Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας, κ. Κωνσταντίνος
Κουσκούκης. Σημαντικό ρόλο στο κομμάτι αυτό παίζει και ο Ιαματικός Τουρισμός, για
την ανάπτυξη του οποίου ο κ. Κουσκούκης επισημαίνει την ανάγκη επιτάχυνσης της
διαδικασίας αναγνώρισης των ιαματικών πηγών της χώρας και της ανάπτυξης εκεί
υποδομών παροχής πιστοποιημένων υπηρεσιών υγείας, ευεξίας και αντιγήρανσης, με
απώτερο στόχο την «καθιέρωση του τουρισμού των τεσσάρων εποχών».
Συνέντευξη στη Νεκταρία Καρακώστα
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Πρόσφατα εκλεγήκατε πρόεδρος
του Ελληνικού Συνδέσμου για τον
Τουρισμό Υγείας. Ποια είναι τα βασικά βήματα πρέπει να γίνουν για να
αξιοποιηθεί αυτό το ιδιαίτερο και
πολύ σημαντικό, σύνθετο προϊόν;
Κυρίαρχο μέλημα και όραμά μου
είναι η άμεση και διαδραστική συνεργασία σε συντεταγμένη πορεία
με όλους τους αρμόδιους φορείς,
καθώς η ιδιωτική πρωτοβουλία και
οι μεμονωμένες προσπάθειες δεν
επαρκούν στη διαμόρφωση και ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας ως διεθνούς προορισμού.
Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Συνδέσμου για
τον Τουρισμό Υγείας αποτελείται
από καταξιωμένες προσωπικότητες διεθνούς κύρους και εμβέλειας,
προερχόμενες από τον επιστημονικό,
τον οικονομικό και τον επιχειρηματικό τομέα, με εμπειρία και καινοτόμες
ιδέες για την υλοποίηση των στόχων
του Συνδέσμου, χρησιμοποιώντας
όλα τα σύγχρονα μέσα της ψηφιακής τεχνολογίας και συμμετέχοντας
σε διεθνείς διοργανώσεις, ώστε για
να καταστεί η Ελλάδα διεθνές κέντρο
ευεξίας και ευζωίας και προορισμός
Ιατρικού και Ιαματικού Τουρισμού,
με θετικό πρόσημο στην οικονομική
αναγέννηση της χώρας μας.
Ως μέλος του 7μελούς Διοικητικού
Συμβουλίου του Διεθνούς Κέντρου
Τουρισμού Υγείας, θα θέλαμε να
μας εκφράσετε τις απόψεις σας για
την ίδρυση αυτού του Παγκόσμιου
φορέα Τουρισμού Υγείας.
Κατ’ αρχάς επιβραβεύω ως ύψιστη
επιτυχία τη σύλληψη της ιδέας και
την πρωτοβουλία της υλοποίησης
του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Ιατρών καθώς και του Διεθνούς
Κέντρου Τουρισμού Υγείας από τον
κ. Πατούλη, Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, του
ΙΣΑ, Πρόεδρο της ΕΛΙΤΟΥΡ και Δήμαρχο Αμαρουσίου, καθώς θεωρώ
επιτακτική την ανάγκη απόλυτης σύμπλευσης όλων των stakeholders με
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τη χαραχθείσα στρατηγική εθνικού
χαρακτήρα.
Η δυναμική του Διεθνούς Κέντρου
Τουρισμού Υγείας και του Παγκόσμιου Ινστιτούτο Ελλήνων Ιατρών με
Πρόεδρο τον κο Πατούλη, αποτυπώθηκε στη διοργάνωση των συνεδρίων του σε Αμερική, Καναδά, Ευρώπη
και Αυστραλία και καταγράφηκε στη
μνήμη των ενδιαφερομένων επιστημόνων και επιχειρηματιών ως πρεσβευτών πλέον του ελληνικού πρωτοποριακού αυτού εγχειρήματος.
Τώρα επιβάλλεται, η ίδρυση ενός
Εθνικού Φορέα Τουρισμού Υγείας και
σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να συνδράμουμε όλοι μαζί με σταθερά και
ουσιαστικά βήματα και με αμοιβαίο
σεβασμό, ώστε η Ελλάδα να προβάλλεται ολοκληρωμένα και στοχευμένα
για να αποκτήσει ισχυρό brand name
για τον Τουρισμό Υγείας στον παγκόσμιο χάρτη της νέας αυτής αγοράς.
Είστε Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής και Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ακαδημίας
Κινεζικής και Συμπληρωματικής Ιατρικής. Πώς συνδυάζονται οι αρχές
και οι στόχοι αυτών των Ακαδημιών;
Η διά βίου ενασχόλησή μου με την
Ιαματική Ιατρική αποτελεί τη δεύτερή μου φύση ως Κλασικού Ιατρού
και συνάδει απόλυτα με την ολιστική
προσέγγιση του Ιπποκράτη για την
εφαρμογή των συμπληρωματικών
θεραπευτικών μεθόδων με ιαματικούς φυσικούς πόρους, τη βοτανοθεραπεία και τη βιομετεωρολογική
θεραπεία για την αποκατάσταση, την
πρόληψη και τη διατήρηση της σωματικής, της ψυχικής και της πνευματικής υγείας.
Είμαι υπέρμαχος της Ιαματικής Ιατρικής και της βιοενεργειακής κοσμοθεωρίας, που απηχούν ολιστικές απόψεις και αλληλεπιδρούν με τις αρχές
της Συμπληρωματικής Ιατρικής και
της Παραδοσιακής Κινεζικής, ενώ
είμαι και θιασώτης της βιωματικής
εκπαίδευσης.

Ασχολούμαι με τις συμπληρωματικές θεραπευτικές μεθόδους
πολλά χρόνια, εκπαιδευτικά και
επαγγελματικά, προσπαθώντας
να αναδείξω την αξία τους,
ώστε οι Ιατροί να βοηθούν
τους ασθενείς τους και με συμπληρωματικές θεραπευτικές μεθόδους, πάντα υπό το
πρίσμα της Κλασικής Ιατρικής, η οποία είναι μοναδική
και ενιαία.
Ποια είναι τα οφέλη των ιαματικών λουτρών και της
Θαλασσοθεραπείας; Τι ρόλο
μπορούν να έχουν στην πρόληψη; Με ποιες άλλες θεραπείες
θα μπορούσαν να συνδυαστούν;
Η Ιαματική Ιατρική μέχρι σήμερα
είχε εμπειρική υπόσταση, με τη βοήθεια όμως της επιστημονικής τεκμηρίωσης της θερμικής, της μηχανικής
και ειδικότερα της χημικής δράσης
των ιαματικών φυσικών πόρων αναδείχθηκε ως μια συμπληρωματική
θεραπευτική μέθοδος στο πλαίσιο
της Κλασικής Ιατρικής.
Οι θεραπευτικές δράσεις της Ιαματικής Ιατρικής αφορούν παθήσεις
του μυοσκελετικού, του νευρικού, του
αναπνευστικού, του καρδιαγγειακού,
του αιμοποιητικού, του γαστρεντερικού, του ουρολογικού και του ενδοκρινολογικού συστήματος, καθώς
και δερματολογικές, ωτορινολαρυγγολογικές, γυναικολογικές, αλλεργικές και περιοδοντικές παθήσεις.
Οι θεραπευτικές εφαρμογές της
Ιαματικής Ιατρικής με ιαματικούς
φυσικούς πόρους περιλαμβάνουν
τη Λουτροθεραπεία, την Ποσιθεραπεία, την Εισπνοθεραπεία, την Πηλοθεραπεία, τη Θαλασσοθεραπεία,
την Βιομετεωρολογική Θεραπεία και
τη Σπηλαιοθεραπεία και εφαρμόζονται σε ειδικούς διαμορφωμένους
χώρους (medispa) με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

Η χώρα μας διεκδικεί με αξιώσεις ένα σημαντικό
κομμάτι από την πίτα των 40 δισ. ευρώ της αγοράς
του Τουρισμού Υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο,
σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, η Ελλάδα κατέχει
μόλις το 3% της πίτας του ιατρικού τουρισμού, όταν η
Τουρκία, η Πολωνία και η Τσεχία κατέχουν το 13% και
το Βέλγιο το 8%.

Τι έσοδα θα μπορούσε να φέρει
στην Ελλάδα η αξιοποίηση του προϊόντος του Τουρισμού Υγείας;
Η χώρα μας διεκδικεί με αξιώσεις ένα
σημαντικό κομμάτι από την πίτα των
40 δισ. ευρώ της αγοράς του Τουρισμού Υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ωστόσο, σύμφωνα με τα σημερινά
δεδομένα, η Ελλάδα κατέχει μόλις το
3% της πίτας του Ιατρικού Τουρισμού,
όταν η Τουρκία, η Πολωνία και η Τσεχία
κατέχουν το 13% και το Βέλγιο το 8%.

Οι τομείς πάνω στους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί ο Τουρισμός Υγείας στη χώρα μας είναι η περίθαλψη
και η νοσηλεία κάθε είδους χειρουργικού και παθολογικού περιστατικού,
η Αποκατάσταση, η Αιμοκάθαρση, η
Οδοντιατρική, η Οφθαλμολογία, η
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή η
Πλαστική Χειρουργική και η Αισθητική Δερματολογία με μεγάλο τζίρο
διεθνώς από την εμπειρία μου ως
καθηγητής Aισθητικής Ιατρικής στο

Πανεπιστήμιο του Camerino.
Οι γνώστες της τουριστικής
αγοράς αναφέρουν ότι τουλάχιστον 150.000 ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις ιαματικές πηγές
της χώρας μας, με τζίρο
που μπορεί να φτάσει τα
300.000.000 €, δεδομένης της χρηματοδότησης
των ταξιδιών των ξένων
από τα ασφαλιστικά τους
ταμεία.
Οι πλέον αισιόδοξοι ομιλούν για τζίρο 1 δισ. ευρώ
από την εκμετάλλευση των
ιαματικών πηγών. Η βασική
ιδέα είναι η αξιοποίηση των
πολλών σημαντικών πηγών,
που δύνανται να εξελιχθούν
από τα απλά Iαματικά Kέντρα
που είναι σήμερα σε Θερμαλιστικά
Κέντρα Ιαματικής Ιατρικής (Health
Resort και Μedispa), σε συνδυασμό
πάντα με όλες τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, δίνοντας προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν.
Δεδομένου ότι οι ιαματικές θεραπείες επαναλαμβάνονται ανά έξι μήνες και για 21 ημέρες και διαρκούν
μόνο 20 λεπτά, καθιστούν τους ασθενείς αναγκαστικά repeaters με απαεριόριστο ελεύθερο χρόνο. Τα πακέτα
διακοπών Ιαματικού προορισμού σε
αυτά τα κέντρα απευθύνονται όχι μόνο σε ασθενείς, αλλά και στους συνοδούς τους, καθώς και σε άλλους
επισκέπτες ανωτέρου εισοδηματικού
επιπέδου στοχεύοντας σε επιλεκτικό
και όχι μαζικό τουρισμό και μάλιστα
τουρισμό τεσσάρων εποχών.
Η σκέψη ότι οι θεραπείες της Ιαματικής Ιατρικής αφορούν μόνο την τρίτη ηλικία ευτυχώς παραμερίζεται.
Πώς θα καλλιεργήσουμε την κουλτούρα του θερμαλισμού;
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
μια αυξανόμενη τάση επιστροφής
στα φυσικά θεραπευτικά μέσα για τη
φροντίδα της σωματικής και της ψυ-
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χικής υγείας. Η τάση αυτή, στάση ζωής στις βιομηχανικές μεγαλουπόλεις,
οδηγεί σε μια στροφή προς τον θεραπευτικό τουρισμό, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, όπου
εκσυγχρονίζονται και αναπτύσσονται
σημαντικές λουτροπόλεις, όπου υλοποιούνται εξειδικευμένα θεραπευτικά προγράμματα.
Στο πλαίσιο της άνθησης του ιαματικού τουρισμού σε παγκόσμιο
επίπεδο, και η χώρα μας έχει μπει
στο παιχνίδι της παροχής εξειδικευμένων τουριστικών προσφορών από
πλήθος ιαματικών πηγών με εξαιρετικές φυσικοχημικές ιδιότητες σε
ευνοϊκότατες κλιματολογικές συνθήκες που συνδυάζονται άνετα με
διακοπές. Αυτά τα νέου τύπου τουριστικά πακέτα δεν αφορούν μόνο
ηλικιωμένους (baby boomers), αλλά
και νέους.
Αφοπλιστικό παράδειγμα αποτελούν οι ρινικές πλύσεις που εφαρμόζονται και στα παιδιά με στόχο
τη ρευστοποίηση και απέκκριση της
ρινικής βλέννας από την ευσταχιανή
σάλπιγγα προς αποφυγήν της ρινικής
κώφωσης.
Η χώρα μας διαθέτει 750 ιαματικές
πηγές. Πόσο σύντομα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην «εξαργύρωση» αυτού του πολύτιμου θησαυρού; Τι πρέπει να γίνει;
Η Ελλάδα διαθέτει 750 ιαματικές πηγές, από τις οποίες οι 126 είναι ενεργές και έχουν αναγνωριστεί μόνο 51,
μεταξύ των οποίων και η Αιξωνή Γλυφάδας, προσφάτως ανακαλυφθείσα
από τον υποφαινόμενο.
Η χώρα μας όμως έχει και μια τεράστια ακτογραμμή, όπου μπορούν
να αναπτυχθούν απεριόριστα Κέντρα Θαλασσοθεραπείας, ικανά να
προσφέρουν θεραπείες Ιαματικής
Ιατρικής. Επιβάλλεται η χάραξη νέας
στρατηγικής από την Πολιτεία, αφενός για την επίσπευση των διαδικασιών εφαρμογής των νόμων, αφετέρου
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Στόχος μου είναι να
αναδείξουμε
την Ελλάδα σε
κορυφαίο προορισμό Τουρισμού Υγείας,
12 μήνες
το χρόνο, και να
προσελκύσουμε
επενδύσεις που θα
δημιουργήσουν
χιλιάδες νέες θέσεις
εργασίας και
νέα εισοδήματα σε μια
χώρα που
δοκιμάζεται από μια
τεράστια οικονομική
κρίση.

για τη δημιουργία των κατάλληλων
υποδομών παροχής πιστοποιημένων
υπηρεσιών υγείας, ευεξίας και αντιγήρανσης με στόχο την προώθηση
και καθιέρωση του τουρισμού των
τεσσάρων εποχών.
Τα ευοίωνα σημεία είναι η ενεργός
και αποδοτική εμπλοκή του κ. Πατούλη και του Προέδρου του Συνδέσμου
Ιαματικών Πηγών και Β Αντιπροέδρου
ΚΕΔΕ, Κ. Καραγιάννη, οι οποίοι προωθούν τις αναγνωρίσεις των ιαματικών πηγών και πιέζουν την πολιτική
ηγεσία για έκδοση ΚΥΑ για τη διανομή των ιαματικών φυσικών πόρων
και για έκδοση Π.Δ. για την προστασία των ιαματικών πηγών.
Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Τουρισμού μετά την έκδοση των ΚΥΑ για
τις προδιαγραφές λειτουργίας των
Κέντρων Ιαματικής Θεραπείας και
Κέντρων Θαλασσοθεραπείας έχει
δρομολογήσει μαζί με τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, τον νέο
αναπτυξιακό νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις, ενώ με τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό θα επιτευχθεί η

λισμό και αφετέρου με τον Ιατρικό
Τουρισμό, με στόχο την καλύτερη
ενημέρωση των ενδιαφερομένων
για τις ενδεδειγμένες χρήσεις των
ιαματικών φυσικών πόρων, την παρουσίαση των κυριότερων χημικών
στοιχείων που περιέχονται στα ιαματικά νερά και όλες τις σύγχρονες
μορφές υδροθεραπείας, καθώς και
τις προβλεπόμενες θεραπευτικές
τους ενδείξεις και αντενδείξεις για
τον ανθρώπινο οργανισμό.
Eχω επίσης συγγράψει έξι επιστημονικά βιβλία και τώρα έχω υπό έκδοση το έβδομο βιβλίο μου για την
Iαματική Iατρική και τις συμπληρωματικές μεθόδους, με τη συνεργασία
Καθηγητών και έγκριτων και καταξιωμένων Ιατρών όλων των ειδικοτήτων.

πολυπόθητη και πολλά υποσχόμενη
βιώσιμη ανάπτυξη.
Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδος στον Τουρισμό
Υγείας;
Υπάρχουν οι βασικοί παράγοντες που
μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά
και να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές ισχύος της εθνικής προσπάθειας για την ενίσχυση του Τουρισμού
Υγείας για την Ελλάδα. Η φυσική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά
μας, το κλίμα, η έντονη διαφοροποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, η
υψηλή επισκεψιμότητα της χώρας
μας ως τουριστικού προορισμού,
ο τρόπος ζωής και διατροφής των
κατοίκων της πατρίδας μας αποτελούν ορισμένα μόνο παραδείγματα.
Ο Τουρισμός Υγείας αποτελεί έναν
ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο διεθνώς κατά τα τελευταία 15 χρόνια.
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο
Τουρισμός Υγείας έδωσε την ευκαιρία σε χώρες εντελώς διαφορετικού
προφίλ να εξελιχθούν σε σημαντι-

κούς προορισμούς Τουρισμού Υγείας.
Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτόν
τον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα
του τουρισμού.
Ποια είναι η θέση της Ελλάδας στο
παγκόσμιο γίγνεσθαι της Ιαματικής
Ιατρικής;
Η ίδρυση της Ελληνικής Ακαδημίας
Ιαματικής Ιατρικής με την διοργάνωση τριών πανελλήνιων συνεδρίων και
πολλών διημερίδων και σεμιναρίων
αναβίωσε και καθιέρωσε την Ιαματική Ιατρική στον διεθνή χώρο. Η Ακαδημία έλαβε μέρος και στο Διεθνές
Συνέδριο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Ιαματικής Ιατρικής (FEMTEC),
όπου αναρτήθηκε για πρώτη φορά
η ελληνική σημαία και ο υποφαινόμενος ορίστηκε ως Σύμβουλος της
Ιαματικής Ιατρικής της Ελλάδος στον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO)
από την FEMTEC.
Αισιόδοξα είναι και τα μηνύματα τα οποία δίδει το έγγραφο του
WHO, που ζητά τη συνεπικουρία μας

στη συμπληρωματική θεραπευτική
προσέγγιση της ψωρίασης, ασθένειας δυσίατης, με πολλές επιπλοκές
και ψυχολογική επιβάρυνση. Στους
ασθενείς αυτούς, που ανέρχονται
παγκοσμίως στα 100 εκατομμύρια,
η Ελλάδα μπορεί να συμβάλει σημαντικά, λόγω της ιαματικής θεραπείας της βιοκλιματοθεραπείας και της
εξαιρετικής της ηλιοφάνειας. Μία
τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να σημάνει έναν μεγάλο κύκλο εργασιών
που θα μπορούσε να συμβάλει στην
αντιμετώπιση της ανεργίας και την
ανακούφιση της οικονομίας.
Είστε συγγραφέας του βιβλίου
«Τουρισμός Υγείας – Ιαματικός Τουρισμός – Θερμαλισμός, Προοπτικές
ανάπτυξης του Θερμαλισμού στην
Ελλάδα». Μιλήστε μας για αυτό.
Σκοπός της συγγραφής αυτού του
βιβλίου υπήρξε η ανάγκη προσδιορισμού του φαινομένου του Τουρισμού
Yγείας και η διεξοδικότερη ανάλυση
ζητημάτων που σχετίζονται αφενός
με τον Ιαματικό Τουρισμό – Θερμα-

Είστε και πτυχιούχος Νομικής. Πείτε
μας πώς ταιριάζουν αυτές οι ειδικότητες;
Σπούδασα Nομικά στη Νομική Σχολή
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης το 1974-78 γιατί ήθελα να είμαι ενεργός και καλά πληροφορημένος πολίτης με γνώσεις που
με βοήθησαν αργότερα στην πολιτική μου καριέρα ως Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, αλλά
και ως Αντιπρύτανη του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου.
Τι θα προτείνατε για την ανάπτυξη
του Τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα;
Προτείνω συγκεκριμένες δράσεις
και στρατηγικές ανάπτυξης, μέσω
των οποίων μπορεί να επιτευχθεί ο
στόχος της καθιέρωσης Τουρισμού
Υγείας και συγκεκριμένα:
• Να καθοριστεί εθνική στρατηγική
για την ανταγωνιστική τοποθέτηση
της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά
του Τουρισμού Υγείας.
• Να δημιουργηθεί ένα ισχυρό
brand και φήμη της Ελλάδας ως ελκυστικού προορισμού Τουρισμού
Υγείας.
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• Να καθιερωθούν σύγχρονες πρακτικές στη διασφάλιση ποιότητας,
στην αδειοδότηση και το πλαίσιο
ελέγχων, ιδίως στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.
• Να αξιοποιηθούν τα διεθνή δίκτυα
και να προσεγγιστούν ασφαλιστικά
ταμεία για την προσέλκυση ασθενών.
• Ο ΙΣΑ, το Παγκόσμιο Ινστιτούτο
Ελλήνων Ιατρών, το Διεθνές Κέντρο
Τουρισμού Υγείας, η ΕΛΙΤΟΥΡ, ο Ελληνικός Σύνδεσμος για τον Τουρισμό
Υγείας και η ΚΕΔΕ, θα πρέπει να συνεχίσουν τις σημαντικές δράσεις και
επαφές με την απανταχού ελληνική
ομογένεια, με στόχο την ανάδειξη
της χώρας μας ως διεθνώς αναγνωρισμένο προορισμό Τουρισμού Υγείας με σημαντικά ωφέλη για το ιατρικό
σώμα και η εθνική μας οικονομία.
Κύριε Καθηγητά, ποιοι είναι οι στόχοι σας;
Στόχος μου είναι να αναδείξουμε την
Ελλάδα σε κορυφαίο προορισμό Τουρισμού Υγείας, 12 μήνες το χρόνο, και
να προσελκύσουμε επενδύσεις που
θα δημιουργήσουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και νέα εισοδήματα σε
μια χώρα που δοκιμάζεται εδώ και
οκτώ χρόνια από μια τεράστια οικονομική κρίση.
Η χώρα μας έχει ισχυρά ανταγωνι-
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στικά πλεονεκτήματα. Μπορούμε να
προσελκύσουμε ασθενείς, τουρίστες
υψηλού επιπέδου κι έτσι να κρατήσουμε στην Ελλάδα τα καλύτερα μυαλά της χώρας, τους Έλληνες Ιατρούς,
αντικαθιστώντας το brain drain με
το brain gain. Η αύξηση ασθενών θα
επιβάλει τον επαναπατρισμό ιατρικού
δυναμικού.
Βασικά εργαλεία για την επίτευξη
των παραπάνω σκοπών είναι η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας
με τις σύγχρονες εφαρμογές της εικονικής πραγματικότητας (VR) και
της τεχνητής νοημοσύνης (ΙΤ). Επιβάλλεται επίσης η πανεπιστημιακή
καταξίωση της Ιαματικής Ιατρικής
ως Συμπληρωματικής Ιατρικής με
τη μορφή επιλεγομένου μαθήματος
στην προπτυχιακή εκπαίδευση, αλλά
και στη στη Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση ως εξειδίκευση, μεταπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών καθώς και
Ε-Learning.
Ποιο είναι το όραμά σας από την πολυετή σας εμπειρία ως Δασκάλου και
Πολιτευτή;
Όραμά μου ως Καθηγητή Ιατρικής
είναι να αναδείξουμε και να καθιερώσουμε διεθνώς, εμείς οι Έλληνες
Ιατροί που έχουμε στο DNA μας την
Ιατρική ως απόγονοι του Ιπποκρά-

τη, το «ωφελείν, μη βλάπτειν». Αυτό
το αξίωμα ακράδαντα πιστεύω και
διακονώ, παράλληλα με το δόγμα
της μακροζωίας και της ευζωίας,
εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές του Meditation και όχι μόνο
του Medication. Στο εξαίρετο και
μοναδικό βιοκλίμα της Ελλάδας,
με συνεργατικά σχήματα Medical
Tourism Clusters και Thermal
Clusters αντιγήρανσης και πρόληψης, μπορούμε να καταστήσουμε
τη χώρα μας παγκόσμιο Health
Resort και Medi-Spa, δίνοντας υψηλή προστιθέμενη αξία στο σύνθετο
τουριστικό προϊόν. Τέλος από την
επικοινωνία μου με τους καταξιωμένους πολίτες της Β Αθηνών ως
υ. Βουλευτής θεωρώ ότι πρέπει να
ζούμε και όχι απλά να υπάρχουμε
καθ όσον το σήμερα αξίζει δύο αύριο και να συνανθρωπιζόμαστε με
άτομα που είναι πομποί και δέκτες
συγχρόνως και ιδεών και βιοενέργειας, τα οποία όμως πρέπει να
υπηρετούν το δόγμα «Think and do
tank» και όχι απλά το «Think tank»,
σκεπτόμενος πάντα ότι οι άνθρωποι αναδεικνύονται δια μέσου των
έργων τους ως μία συνέκφραση
όλων των προσπαθειών τους υπό
την τήβεννο πάντα του οικουμενικού πνεύματος.

