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Παρὰ τὴν αὐξημένη τουριστικὴ κίνηση λόγω θερινῶν
διακοπῶν, ὑπάρχουν νησιὰ ὅπου καὶ φέτος ντόπιοι καὶ
ἐπισκέπτες θὰ εὔχονται ὁ Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι Του,
ὥστε νὰ μὴν ἀντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα ὑγείας.
Οἱ ἀνάγκες ὑγείας τῶν μόνιμων κατοίκων καὶ τῶν χιλιάδων
ἐπισκεπτῶν στὶς Κυκλάδες καὶ σὲ ἄλλα νησιὰ φαίνεται
ἀδύνατον νὰ καλυφθοῦν. Οἱ ἐλλείψεις ἰατρικοῦ καὶ
νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ γιὰ τὴν ἀσφαλῆ στελέχωση
τῶν ἰατρικῶν μονάδων παραμένουν μεγάλες…
Ὡστόσο ξένοι ὀργανισμοί, ὅπως ἡ International SOS, ποὺ παρέχει ἀσφάλεια καὶ ἰατρικὲς ὑπηρεσίες
σὲ ἑταιρεῖες καὶ ὑπαλλήλους τοῦ ἐξωτερικοῦ, δὲν μᾶς
ἀξιολογοῦν ἄσχημα στὴν φροντίδα τῶν ταξιδιωτῶν. Λόγω
τοῦ καλὰ ἐκπαιδευμένου ἰατρικοῦ προσωπικοῦ καὶ τοῦ
μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν θεραπευτηρίων, ἡ Ἑλλάδα θεωρεῖται
χαμηλοῦ κινδύνου, ποὺ σημαίνει ὅτι ἐὰν ἕνας ταξιδιώτης
ἀρρωστήσει βρίσκεται σὲ καλὰ χέρια, τουλάχιστον στὰ
ἀστικὰ κέντρα.
Στὴν ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποίησης ἡ τουριστικὴ
βιομηχανία ἀποτελεῖ τὸν μεγαλύτερο τομέα τῆς
παγκόσμιας οἰκονομίας. Ὁ ἀριθμὸς τῶν τουριστῶν ἀπὸ
25,3 ἑκατομμύρια τὸ 1950, ἦταν 414 ἑκατομμύρια τὸ
2003 καὶ προβλέπεται νὰ φθάσει τὰ 717 ἑκατομμύρια
τὸ 2020. Ὁ τουρισμὸς ἐκτὸς καὶ ἐντός του χρόνου τῶν
διακοπῶν, ἀποκτᾷ πολλὲς μορφές: εἶναι θαλάσσιος,
ὀρειβατικός, χειμερινός, ἀθλητικός, πολιτιστικὸςἱστορικός, συνεδριακὸς καὶ συχνὰ σήμερα ἰατρικὸς
τουρισμός. Πρόκειται γιὰ μιὰ νέα συνεχῶς ἀναπτυσσόμενη
οἰκονομικὴ δραστηριότητα παγκοσμίως. Μετακίνηση
ἀνθρώπων μὲ προβλήματα ὑγείας γιὰ νὰ τοὺς παρασχεθεῖ
ἰατρικὴ φροντίδα. Ἡ μιὰ εὐκαιρία σὲ ἀνθρώπους μὲ
χρόνια προβλήματα ὑγείας, ὅπως νεφρικὴ καὶ καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια, νὰ κάνουν διακοπὲς στοὺς τουριστικοὺς
προορισμοὺς ποὺ ἐπιθυμοῦν. Προϋπόθεση εἶναι νὰ
ὑπάρχουν ἰατρικὰ κέντρα ἐξοπλισμένα καὶ στελεχωμένα
μὲ ἐξειδικευμένο ἰατρικὸ καὶ νοσηλευτικὸ προσωπικό.
Ἡ ἰατρικὴ φροντίδα παρέχεται σὲ συνεργασία μὲ τὴν
τουριστικὴ βιομηχανία, ποὺ ἀναλαμβάνει τὴν ὀργάνωση τῆς
διαμονῆς στὰ ξενοδοχεῖα, τὶς μετακινήσεις, τὶς ξεναγήσεις.
Ὁ ἰατρικὸς τουρισμὸς ἔχει πολλαπλάσια ἔσοδα ἐξαιτίας
τῶν δαπανῶν κάθε ἀσθενοῦς, τόσο γιὰ τὴν ὑγεία ὅσο καὶ
γιὰ τὴν διαμονή.
Ὁ παγκόσμιος τζῖρος ἐκτιμᾶται στὰ 130 δισεκατομμύρια
δολάρια γιὰ τὸ 2015. Σήμερα οἱ συχνότεροι προορισμοὶ
εἶναι ἡ Ἰνδία, ἡ Ταϋλάνδη, ἡ Βραζιλία, ἡ Κοῦβα, ἡ Κόστα
Ρίκα, ἐνῶ μεγάλο βάρος στὴν ἀνάπτυξη ὑπηρεσιῶν δίνει
καὶ ἡ Τουρκία. Οἱ Εὐρωπαῖοι ταξιδεύουν λιγότερο γιὰ
ἰατρικοὺς σκοποὺς, ἴσως γιατί οἱ ἀνάγκες τῆς ὑγείας
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τους καλύπτονται στὸ μεγαλύτερο βαθμὸ ἀπὸ δημόσια
συστήματα ὑγείας. Ἀντίθετα, ἡ μεσαία τάξη στὴν Ἀσία καὶ
τὴν Ἀμερικὴ καλύπτεται κυρίως ἰδιωτικά.
Ἡ Ἑλλάδα μὲ τὰ τουριστικὰ θέρετρα καὶ τὰ
ἐξειδικευμένα ἰατρικὰ κέντρα, τὸ ἤπιο κλίμα καὶ τὰ ἱστορικὰ
μνημεῖα της, θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελέσει πόλο ἕλξης γιὰ
ἀσθενεῖς των Ἀραβικῶν χωρῶν, τῆς Μέσης Ἀνατολῆς
καὶ τῆς νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, οἱ ὁποῖοι σήμερα
καταφεύγουν στὶς ΗΠΑ ἢ σὲ ἄλλα κέντρα τῆς Εὐρώπης
μὲ πολὺ μεγαλύτερο κόστος. Μὲ τὸ θέμα ἀσχολεῖται τὰ
τελευταῖα χρόνια ὁ Σύνδεσμος Ἑλληνικῶν Τουριστικῶν
Ἐπιχειρήσεων καὶ τὸ Ξενοδοχειακὸ Ἐπιμελητήριο
Ἑλλάδος.
Διεθνὴς ἔρευνα σὲ ἐκπροσώπους 280 Κλινικῶν σὲ
ἑξήντα χῶρες ἔδειξε ὅτι ἀναμένεται μεγάλη ἀνάπτυξη
ταξιδιῶν γιὰ πλαστικὴ χειρουργική, θεραπεία καρκίνου,
ἀντιμετώπιση ὑπογονιμότητας καὶ ὀδοντιατρικῆς
φροντίδας. Στὶς ἑπόμενες δεκαετίες προβλέπεται ἀκόμη
μεγαλύτερη αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν προσώπων ἡλικίας
ἄνω τῶν ἑξήντα ἐτῶν καὶ τῶν Τμημάτων Τουρισμοῦ, ποὺ
ἀφοροῦν τὴν ὑγεία, τὴ θαλασσοθεραπεία καὶ τὴ φυσικὴ
ἀποκατάσταση.
Σήμερα στὴν Ἑλλάδα μποροῦν νὰ ἀναπτυχθοῦν
οἱ τομεῖς τῆς ἐξωσωματικῆς καὶ ὑποβοηθούμενης γονι
μοποίησης, τῆς πλαστικῆς αἰσθητικῆς, τῆς αἱμοκάθαρσης,
τῆς ὀφθαλμολογίας καὶ τῆς καρδιολογίας. Ὁ κλάδος ὑγείας
ἔχει καλὲς ὑποδομὲς καὶ ἐξοπλισμὸ σὲ πολλὲς περιοχὲς
τῆς χώρας καὶ μεγάλο ἀριθμὸ ἱκανῶν ἐξειδικευμένων
ἰατρῶν.
Βήματα ἔχουν γίνει ἀπὸ τὴν ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία
στὴν πρωτεύουσα τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ στὴ Θεσσαλονίκη,
τὴν Κρήτη καὶ τὴ Ρόδο. Ἡ Ρόδος εἶναι σήμερα ἕνας
ἑλκυστικὸς καὶ ἀσφαλὴς προορισμὸς γιὰ ὅσους θὰ ἤθελαν
νὰ συνδυάσουν κάποιες ἰατρικὲς πράξεις μὲ διακοπές, ἢ
γιὰ ὅσους χρῄζουν ἰατρικῆς περίθαλψης στὶς διακοπὲς,
λόγω χρόνιων προβλημάτων ὑγείας, ὅπως οἱ νεφροπαθεῖς.
Παρὰ τὰ μικρὰ βήματα, ἕνας μεγάλος τομέας ἀνάπτυξης
γιὰ τὴν ἐθνικὴ οἰκονομία παραμένει ἀνεκμετάλλευτος,
λόγω ἔλλειψης ὁλοκληρωμένου θεσμικοῦ πλαισίου,
σωστοῦ μάρκετινγκ καὶ ἀναγκαίας ὀργάνωσης. Ἡ χώρα
μᾶς κατὰ τὰ ἄλλα διαθέτει συγκριτικὰ πλεονεκτήματα στὸν
τομέα τῆς ἰατρικῆς σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ κλίμα, τὸ φυσικὸ
περιβάλλον, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὶς τουριστικὲς ὑποδομές
της. 

