Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής που
διεξήχθη στα Καμένα Βούρλα 6-8 Οκτωβρίου 2017 με θέμα «Επικαιροποίηση της
Ιαματικής Ιατρικής υπό το πρίσμα της ολιστικής προσέγγισης» και συνδιοργανώθηκε
από την ΠΣΤ και την ΚΕΔΕ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, του ΙΣΑ και του ΠΙΣ, με τη διεθνή συνεργασία της Τσέχικης και
Σλοβακικής Πρεσβείας.
Το Συνέδριο εγκαινίασε ο κ. Πατούλης Γεώργιος, Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος
ΙΣΑ – ΚΕΔΕ – Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας, Πρόεδρος Παγκόσμιου
Ινστιτούτο Ελλήνων Ιατρών και στο πλαίσιο της ομιλίας του τόνισε τα εξής: «Η χώρα
μας έχει μεγάλο πλούτο σε ιαματικές πηγές ωστόσο ο «θησαυρός» αυτός παραμένει
αναξιοποίητος σε μεγάλο βαθμό. Ο Ιαματικός Τουρισμός αποτελεί έναν ταχέως
αναπτυσσόμενο κλάδο διεθνώς τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά για να συμμετέχει και η
Ελλάδα στην παγκόσμια αυτή αγορά χρειαζόμαστε όραμα, σχέδιο και εθνική
συστηματική προσπάθεια για την αναπτυξιακή αναγέννηση. Κάνουμε βήματα
μπροστά για να καταστήσουμε τον τουρισμό υγείας μοχλό ανάπτυξης της εθνικής
οικονομίας και ανάδειξης της Ελλάδας σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό 12 μήνες
το χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό συστήσαμε, το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας, που
έχει στόχο την προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος, αξιοποιώντας τις πλέον
αποδοτικές πολιτικές προβολής και μάρκετινγκ και συμβάλλοντας παράλληλα στον
τομέα της παροχής συστηματικής και δομημένης εκπαίδευσης και κατάρτισης σε
όλους τους τομείς του Τουρισμού Υγείας . Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε
επενδύσεις, που θα δημιουργήσουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και νέα
εισοδήματα σε μια χώρα που δοκιμάζεται τα τελευταία οκτώ χρόνια από μια δομική
κρίση».
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής, Καθηγητής
Δερματολογίας, κ. Κουσκούκης Κ., στην εναρκτήρια ομιλία του ανέφερε: «Η Ελληνική
Ακαδημία Ιαματικής Ιατρικής ιδρύθηκε το 2015 στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιαματικής
Ιατρικής στα Καμένα Βούρλα με κυρίαρχο σκοπό την ανάδειξη της Ιαματικής Ιατρικής
ως συμπληρωματικό θεραπευτικό σχήμα στην επιλογή των θεραπόντων Ιατρών,
αντιπροσωπεύοντας τις καθιερωμένες διεθνώς Κλινική Υδροθεραπεία και Ιατρική
Βιοκλιματοθεραπεία.
Η καθιέρωση της Ιαματικής Ιατρικής οφείλεται στην αποδεδειγμένη θεραπεία,
αποκατάσταση, διατήρηση και πρόληψη της υγείας για πνευματική, ψυχική και
συναισθηματική αναζωογόνηση στο εξαίρετο βιοκλίμα της Ελλάδας με τις μοναδικές
ιαματικές πηγές και την απέραντη ακτογραμμή για να δημιουργηθούν Κέντρα
Ιαματικής Ιατρικής και Θαλασσοθεραπείας.
Η επικαιροποίηση της Ιαματικής Ιατρικής επιβάλλεται πρώτον από την απαίτηση των
ασθενών σε διεθνές επίπεδο για εφαρμογή συμπληρωματικών θεραπειών, δεύτερον
από την ένταξη των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας
στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, καθώς και από την εφαρμογή των διατάξεων
περί διακίνησης ασθενών και για ιαματική θεραπεία εντός των χωρών της
Ευρωπαϊκής, και τρίτον από την ίδρυση του Ινστιτούτο Ιατρικών Ερευνών του ΠΙΣ.
Η διεθνοποίηση του Τουρισμού Υγείας ως ιατρικού και ιαματικού-ευεξίας τουρισμού
από τον Πρόεδρο του Ι.Σ.Α. και Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Πατούλη με τις πρωτοποριακές
πρωτοβουλίες του για την ίδρυση του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Ιατρών και

για τη δημιουργία του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας, προβάλλει τον
επιστημονικό και επενδυτικό τομέα της χώρας. Η εφαρμογή της ιαματικής θεραπείας
για 21 ημέρες ανά εξάμηνο που καθιστά τους ασθενείς αναγκαστικούς repeaters
αφενός και αφετέρου η διάρκεια των 20’ μόνο ημερησίως που αφήνει απεριόριστο
ελεύθερο χρόνο για βιωματικές εμπειρίες των πελατών από τις 58 ειδικές και
εναλλακτικές μορφές τουρισμού (thermal clusters) εξασφαλίζουν προστιθέμενη αξία
με μεγάλο κύκλο εργασιών.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκλεκτοί συνάδελφοι, με στόχο την πληρέστερη
ενημέρωση για τα νέα επιστημονικά δεδομένα και τις τελευταίες εξελίξεις στην
Ιαματική Ιατρική με διαλέξεις, workshops και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, σε
ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις
συμπληρωματικές θεραπευτικές δράσεις των Ιαματικών Φυσικών Πόρων σε
νοσήματα του μυοσκελετικού, νευρικού, αναπνευστικού, καρδιαγγειακού,
αιμοποιητικού, γαστρεντερικού, ουρολογικού και ενδοκρινολογικού συστήματος
καθώς και σε δερματολογικές, γυναικολογικές, αλλεργικές και περιοδοντικές
παθήσεις. Έγινε διεξοδική συζήτηση για την εξαγωγή επιστημονικά τεκμηριωμένων
συμπερασμάτων υπό το πρίσμα της ολιστικής προσέγγισης και του «ωφελέειν, ή μη
βλάπτειν».
Τέλος, αποφασίστηκαν ομόφωνα και τέθηκαν οι στόχοι στη στρογγυλή τράπεζα της
«Ιαματικής Ιατρικής υπό το πρίσμα της ολιστικής προσέγγισης» με συντονιστές τον
Πρόεδρο κ. Κουσκούκη και την Αντιπρόεδρο του ΚΕΣΥ Κ. Νικολάου, πρώτον η
ένταξη της ιαματικής ιατρικής ως εξειδίκευση στις ειδικότητες, δεύτερον η εισαγωγή
της καταρχήν ως επιλεγόμενο μάθημα στην προπτυχιακή εκπαίδευση και τρίτον, η
εισαγωγή της ιαματικής ιατρικής στον κορμό βασικής εκπαίδευσης των ειδικοτήτων
και πάντα με τις επιστημονικές εργασίες κορμού.
Επίσης, αποφασίστηκε η ίδρυση της Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινέζικης και
Συμπληρωματικής Ιατρικής με ιδρυτικά μέλη διακεκριμένους Ιατρούς και
Οδοντιάτρους με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση με καθαρά επιστημονικά κριτήρια
της αποτελεσματικότητας διαφόρων εγκεκριμένων ήδη συμπληρωματικών μεθόδων
(βελονισμός, οζονοθεραπεία), καθώς και άλλων μεθόδων σε συνδυασμό πάντα με
την κλασική ιατρική, η οποία είναι ενιαία και κυρίαρχη.
Τις εργασίες του Συνεδρίου παρακολούθησε ευρύτατο κοινό, ενώ χαιρετισμό
απηύθυναν οι κ.κ. Στέργιος Πιτσιόρλας Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Βουλευτές, Ε. Καραΐσκος Αντιπεριφερειάρχης ΠΣΕ, Ι. Συκιώτης Δήμαρχος Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου, ο Δ. Mπίνος Δήμαρχος Αλμωπίας, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου
Ιαματικών Πηγών Ελλάδος, καθώς και ο Πρέσβης Τσεχικής Δημοκρατίας Bondy Jan.
Επίσης, παρέστησαν πρώην Υπουργοί , η Χ. Νικολάου Καθηγήτρια Ιατρικής και
Αντιπρόεδρος ΚΕΣΥ και ο Α. Κατσίκης Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης
Οδοντιάτρων.
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