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Με περιςςότερεσ από 1 διςεκατομμφριο αφίξεισ, τισ περιςςότερεσ που γνϊριςε
ποτζ θ ανκρωπότθτα, θ παγκόςμια κινθτικότθτα ανκρϊπων γνωρίηει μια προφανι
ανάπτυξθ. Ειδικά για τθν Ελλάδα θ προοπτικι των 20 εκατομμυρίων αφίξεων
αποτελεί με βεβαιότθτα ζναν παράγοντα ευμάρειασ και ανάκαμψθσ για τθν
χειμάηουςα οικονομία τθσ.
Σαυτόχρονα, είναι μια ςοβαρι πρόκλθςθ για τισ υπθρεςίεσ υγείασ τθσ χϊρασ μασ:
Πράγματι, είναι γνωςτό ότι για τθ καλοκαιρινι περίοδο ο πλθκυςμόσ πολλϊν
περιοχϊν τθσ χϊρασ μασ υπερτριπλαςιάηεται και το υγειονομικό ςφςτθμα τθσ
χϊρασ μασ δζχεται πολλαπλζσ προκλιςεισ.
Τπολογίηεται ότι από τα 17 εκατομμφρια ξζνων επιςκεπτϊν το 1% - δθλαδι 170
χιλιάδεσ άτομα- κα χρειαςτοφν υπθρεςίεσ υγείασ ςτθ διάρκεια τθσ παραμονισ
τουσ.
Η πρϊτθ πρόκλθςθ είναι θ αντιμετϊπιςθ επειγόντων περιςτατικϊν και θ αςφαλισ
παροχι πρϊτων βοθκειϊν.
Η πρόςφατθ επιτυχθμζνθ παρζμβαςθ ςτα κφματα από τα βεγγαλικά του Πάςχα
ςτθν Οία τθσ αντορίνθσ, δίνει το ςτίγμα τθσ ετοιμότθτασ των υπθρεςιϊν υγείασ
αλλά και το μζτρο των απαιτιςεων που προβάλλουν οι διεκνείσ οργανιςμοί και ο
ίδιοσ ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Σουριςμοφ για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ
τζτοιων περιςτατικϊν.
ε μια περίοδο που το δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ ςτθ χϊρα μασ δοκιμάηεται, είναι
αναγκαίο, νομίηω, να ςκφψουμε ςτο επίπεδο των υποδομϊν και τθσ ςτελζχωςθσ
των κζντρων υγείασ και των δθμόςιων νοςοκομείων τόςο ςτισ μεγάλεσ πόλεισ όςο
και ςτισ περιοχζσ των παραδοςιακϊν τουριςτικϊν προοριςμϊν.
Ανάλογθ πρζπει να είναι και θ επάνδρωςθ και ο εξοπλιςμόσ με μζςα διακομιδισ και
ιδιαίτερα αερομεταφοράσ των αςκενϊν.
Επικυμϊ να κάνω ιδιαίτερθ αναφορά ςχζδια προετοιμαςίασ για μεγάλα ατυχιματα
μαηικϊν απωλειϊν υγείασ (τα πρόςφατα δραματικά ναυτικά και αεροπορικά
ατυχιματα περιζχουν άφκονο υλικό προβλθματιςμοφ)
Σζλοσ, υπάρχει πιςτεφω ανάγκθ επικαιροποίθςθσ των ςχεδίων αντιμετϊπιςθσ
μεγάλων ςυνακροίςεων και υγειονομικισ κάλυψθσ των μεγάλων πολιτιςτικϊν και
ακλθτικϊν εκδθλϊςεων για τισ οποίεσ θ χϊρα μασ διακζτει άφκονθ πείρα ιδθ από
το 2004

Αλλά και για τα χρόνια περιςτατικά οι υποδομζσ κα πρζπει να προςεχτοφν
ιδιαίτερα. Οι μικρζσ ιδιωτικζσ μονάδεσ «Ιατρικισ τουριςτϊν» που λειτουργοφν ςε
εποχιακι κφρια βάςθ ςε νθςιά και παραλίεσ τθσ χϊρασ μασ κα πρζπει να

υφίςτανται ςοβαροφσ ελζγχουσ ωσ προσ τθν επάρκεια και τθν αποτελεςματικότθτα
τουσ. Ιδιαίτερθ αναφορά κα πρζπει να γίνει ςε μονάδεσ αιμοκάκαρςθσ, περίκαλψθσ
διαβθτικϊν αςκενειϊν και άλλων χρόνιων πακιςεων.
Δεν κα αναφερκϊ εδϊ ιδιαίτερα ςτο κεφάλαιο του λεγόμενου «Ιατρικοφ
τουριςμοφ» του ταξιδιϊτθ δθλαδι που μετακινιζται για λόγουσ υγείασ.
Οι ταξιδιϊτεσ αυτοί αν και ςχετικά ολιγάρικμοι, είναι γνωςτό ότι αποτελοφν
ςθμαντικι πθγι εςόδων και πολλά κράτθ ζχουν επενδφςει ςτθν κατθγορία αυτι
των επιςκεπτϊν. τθ χϊρα μασ δυςτυχϊσ το κεςμικό πλαίςιο αλλά και οι υποδομζσ
είναι ακόμθ υποτυπϊδεισ…
Η διαςυνοριακι διάςταςθ των προβλθμάτων αυτϊν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για
τθ χϊρα μασ.
Είμαι ςε κζςθ να γνωρίηω ότι πολλζσ πρεςβείεσ Ευρωπαϊκϊν χωρϊν ζχουν
εκφράςει το ενδιαφζρον τουσ προσ τισ τοπικζσ αρχζσ τουριςτικϊν προοριςμϊν για
αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν επείγουςασ φροντίδασ που προςφζρουν ςτουσ
επιςκζπτεσ κακϊσ και για υλοποίθςθ προγραμμάτων ςυνεργαςίασ με εκπαίδευςθ
προςωπικοφ, αςκιςεισ ετοιμότθτασ κλπ, για αντιμετϊπιςθ κρίςεων και ζκτακτων
περιςτατικϊν.
Με λφπθ διαπιςτϊςαμε ότι δεν υπιρξε άραγε θ ανάλογθ ανταπόκριςθ και το
ενδιαφζρον από τθν χϊρα μασ
Ποια είναι θ υποδομι του Τπουργείου των εξωτερικϊν μασ για τθν ταχεία
διεκπεραίωςθ τζτοιων ηθτθμάτων ςε ςυνεργαςία βζβαια με το Τπουργείο Τγείασ
και Σουριςμοφ;
Σο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ Ιατρικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου
Ακθνϊν που ζχω τθν τιμι να διευκφνω διοργάνωςε τθν περαςμζνθ χρονιά ζνα
ςεμινάριο με αςκιςεισ προςομοίωςθσ για αντιμετϊπιςθ τζτοιων περιςτατικϊν ςτθν
Κω, ζνα κατ’ εξοχιν τουριςτικό προοριςμό τθσ χϊρασ μασ.
Αλλά βζβαια υπάρχει και μια άλλθ πιο «λεπτι» διαςυνοριακι παράμετροσ που
αφορά ςτο πρόβλθμα περίκαλψθσ των ταξιδιωτϊν. Είναι θ ταχεία ανάπτυξθ
μεγάλων νοςοκομειακϊν μονάδων και μζςων διακομιδισ ςτα εξ αναςτολϊν
ςυνοριακά παράλια του Αιγαίου που διεκδικοφν και ίςωσ δικαιολογθμζνα τθν
Μερίδα του Λζοντοσ από επείγοντα περιςτατικά ταξιδιωτϊν που για διάφορουσ
λόγουσ δεν μποροφν να νοςθλευτοφν αποτελεςματικά ςτισ ελλθνικζσ νθςιωτικζσ
τουριςτικζσ υποδομζσ.
Αγαπθτοί φίλοι,
Κοντά ςτισ αφίξεισ τουριςτϊν που γνωρίηουν για τθν ΝΑ Ευρϊπθ μια αφξθςθ 2%
κατ’ ζτοσ πρζπει να προςκζςουμε και τισ χιλιάδεσ των προςφφγων και μεταναςτϊν
που εγκαταλείπουν τισ εμπόλεμεσ θ αναςφαλείσ πατρίδεσ τουσ και αναηθτάνε
καταφφγιο ςτισ χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ.
Για τισ υπθρεςίεσ υγείασ θ μαηικι άφιξθ των μεταναςτϊν ςε ςυνκικεσ απόλυτθσ
εξακλίωςθσ με ςυχνό κίνδυνο τθσ ηωισ τουσ αποτελεί μια επιπλζον πρόκλθςθ.

Γνωρίηω ότι ςτισ επόμενεσ ςυνεδρίεσ οι κατ’ εξοχιν αρμόδιοι κα αναπτφξουν τα
επιχειρθςιακά ςχζδια διαχείριςθσ του προβλιματοσ τθσ υγείασ των μεταναςτϊν.
Από τθν πλευρά μου όμωσ επικυμϊ να επιςθμάνω το ςοβαρό ζλλειμμα ςτθν
προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων που αντιπροςωπεφουν για τθ χϊρα μασ
οι ςυνκικεσ υποδοχισ, κράτθςθσ και περίκαλψθσ τθσ κατθγορίασ αυτισ των
ταξιδιωτϊν.
Για τουσ πολιτικοφσ και προγραμματιςτζσ των υγειονομικϊν προτεραιοτιτων ο
επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ τθσ υγείασ των τουριςτϊν είναι αςφαλϊσ διαφορετικόσ
από εκείνον των παράνομων μεταναςτϊν.
Για τον Γιατρό όμωσ ςτθν γθ αυτι τθσ πανάρχαιασ παράδοςθσ τθσ φιλοξενίασ θ
ζννοια τθσ υγείασ των ταξιδιωτϊν δεν μπορεί να γνωρίηει διακρίςεισ…

Ευχαριςτϊ.
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