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«Ηγέτιδα η Ελλάδα
στον ιατρικό τουρισμό»
«Η χώρα μας αποτελεί πόλο έλξης για τα υπογόνιμα ζευγάρια, καθώς 
έχουμε υψηλά ποσοστά επιτυχίας στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή»

Π
αίρνουν το αεροπλάνο από τα πιο μα-
κρινά μέρη της Γης και με μοναδική απο-
σκευή την ελπίδα να κρατήσουν το δι-

κό τους μωρό στην αγκαλιά φτάνουν στην Ελ-
λάδα! Λίγο καιρό μετά, το όνειρό τους γίνεται 
πραγματικότητα και αναχωρούν πάλι αεροπο-
ρικώς για τους τόπους διαμονής τους. «Αυτό γί-
νεται εδώ και πάνω από 10 χρόνια στην κλινι-
κή Γένεσις Αθηνών», όπως εξηγεί ο γυναικολό-
γος -εξειδικευμένος στην υποβοηθούμενη ανα-
παραγωγή- Κωνσταντίνος Πάντος, διευθύνων 
σύμβουλος της κλινικής Γένεσις Αθηνών.

 Ο τουρισμός υγείας είναι ανεπτυγμένος 
στον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίη-
σης στη χώρα μας;

Είναι σαφές ότι τουρισμός και υγεία είναι αλ-
ληλένδετα και αποτελούν έναν από τους μο-
χλούς ανάπτυξης της οικονομίας και εξωστρέ-
φειας της χώρας μας. Είναι πολύ μεγάλος ο 
αριθμός τουριστών υγείας που αναζητά θε-
ραπείες γονιμότητας και εξωσωματικής γονι-
μοποίησης στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αποτελεί 

πόλο έλξης για τα υπογόνιμα ζευγάρια από 
ολόκληρο τον κόσμο, καθώς έχουμε πολύ 
καλή φήμη για τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας 
στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, εφαρ-
μόζουμε όλες τις νεότερες μεθόδους με από-
λυτη ασφάλεια, ευνοεί το ευέλικτο νομοθε-
τικό πλαίσιο, αλλά και το κόστος σε κάποιες 
περιπτώσεις είναι σημαντικά χαμηλότερο. 
Μέχρι πριν από περίπου 10 χρόνια τα υπο-
γόνιμα ζευγάρια από την Ελλάδα έφευγαν 
για την Αγγλία προκειμένου να αποκτήσουν 
ένα παιδάκι. Τώρα ακόμα και από την Αγγλία 
αναζητούν σε εμάς βοήθεια για να πραγμα-
τοποιήσουν το όνειρό τους. Ερχονται ζευγά-
ρια από Ευρώπη, Ασία, ΗΠΑ και πάρα πολ-
λά από την Αυστραλία. Μόνο στην Αυστρα-
λία, έχουν γεννηθεί από εμάς 600 παιδιά στη 
Μελβούρνη και άλλα 150 στο Σίδνεϊ. Οι με-
γάλες επιτυχίες της κλινικής μας μας βοήθη-
σαν ώστε να ακουστεί και το έργο μας και 
η χώρα μας και στα πιο μακρινά μέρη της 
Γης. Αλλωστε, στην εποχή της πληροφορίας 
τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα.
 Ποιες είναι οι επιτυχίες της κλινικής σας που 

την έκαναν γνωστή σε όλο τον κόσμο;
Το 2003 η κλινική Γένεσις Αθηνών ήταν η πρώ-
τη παγκοσμίως που εφάρμοσε προεμφυτευ-
τική γενετική διάγνωση για τη β-μεσογειακή 
αναιμία με βιοψία σε βλαστοκύστη. Το απο-
τέλεσμα της πρωτοποριακής εφαρμογής 
ήταν η γέννηση του παγκοσμίως πρώτου 
υγιούς παιδιού μετά την εφαρμογή της βι-
οψίας βλαστοκύστεων για προεμφυτευτική 

γενετική διάγνωση. Αυτή η καινοτομία έχει περιληφθεί ως τε-
χνική-ορόσημο στις σελίδες της ιστορίας της εξωσωματικής 
γονιμοποίησης (http://www.ivf-worldwide.com/ivf-history.
html). Τον Ιανουάριο του 2011 το διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο 
CNN κάλυψε και προέβαλε σε όλο τον κόσμο τη γέννηση, από 
εμάς, υγιούς παιδιού σε μια οικογένεια φορέων του συνδρό-
μου Leber που είχαν ήδη γεννήσει δύο τυφλά παιδιά.
 Πώς μπορεί να αναπτυχθεί ο ιατρικός τουρισμός σε αυτό 

τον τομέα;
Ειδικά στον τομέα τον δικό μας, η καλή ψυχολογία του ζευ-
γαριού παίζει σημαντικό ρόλο. Γι’ αυτό η Ελλάδα μπορεί να 
λειτουργήσει συνδυαστικά για το υπογόνιμο ζευγάρι. Μια 
ωραία εκδρομή σε ένα νησί, μια ρομαντική βόλτα στα σο-
κάκια της Πλάκας ή κάτω από την Ακρόπολη και παράλληλα, 
βέβαια, η υψηλού επιπέδου ιατρική φροντίδα για ένα πολύ 
καλό αποτέλεσμα ίσως να είναι ο τέλειος συνδυασμός.
 Ποιο ήταν το θέμα της σημαντικής ημερίδας που διοργάνω-

σε η Γένεσις Αθηνών;
Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στη χώρα μας, δι-
οργανώσαμε και την πρώτη ημερίδα αναπαραγωγικού του-
ρισμού. Βάλαμε τα θεμέλια για τον ιατρικό τουρισμό στην 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Στις 17, 18 και 19 Μαΐου 
φιλοξενήσαμε 15 διακεκριμένους γυναικολόγους και καθη-
γητές από τη Ρουμανία, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Ρά-
ντου Βλανταρεάνου, καθηγητής και πρόεδρος του γυναικο-
λογικού και μαιευτικού τμήματος της ιατρικής σχολής του 
Πανεπιστημίου Carol Davila και του πανεπιστημιακού νο-
σοκομείου Elias στο Βουκουρέστι (πρόεδρος και εκπρόσω-

πος των μαιευτήρων γυναικολόγων στον Ια-
τρικό Σύλλογο και υπεύθυνος της επιτροπής 
για θέματα μαιευτικής και γυναικολογίας 
στο υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας). Επί-
σης, την πρότασή μας απεδέχθη και η Λιά-
να Πλες, η οποία είναι αναπληρώτρια καθη-
γήτρια Μαιευτικής - Γυναικολογίας και μέ-
λος της επιτροπής Malpraxis του Ιατρικού 
Συλλόγου της Ρουμανίας, καθώς και άλλοι 
δεκατρείς επιφανείς γιατροί της γείτονος 
χώρας. Στόχος της ημερίδας ήταν να τους 
ενημερώσουμε για όλες τις νεότερες εξελί-
ξεις στην εξωσωματική γονιμοποίηση, να 
διαπιστώσουν από κοντά όσα διαβάζουν 
ή ακούν για εμάς στον διεθνή Τύπο ή στα 
επιστημονικά περιοδικά, αλλά και να δουν 
από κοντά φυσικές ομορφιές και ιστορικά 
σημεία του τόπου μας. Η Ελλάδα μπορεί να 
ηγηθεί στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγο-
ρά του ιατρικού τουρισμού, αποκομίζοντας 
οφέλη για όλους τους κλάδους. Οσοι έρχο-
νται μένουν σε κάποιο ξενοδοχείο, τρώνε 
σε κάποιο εστιατόριο, χρησιμοποιούν ταξί 
ή κάποιο άλλο μέσο για τη μεταφορά τους 
κ.λπ. Ηρθε η ώρα να προσπαθήσουμε όλοι 
μαζί για την Ελλάδα. Εμείς από το δικό μας 
επιστημονικό «μετερίζι» μπορούμε και το 
έχουμε αποδείξει.

«Ερχονται σε εμάς 
υπογόνιμα ζευγάρια από 
Ευρώπη, Ασία, ΗΠΑ και 
Αυστραλία για να κάνουν 
εξωσωματική»

Κωνσταντίνος Πάντος Διευθύνων σύμβουλος της  κλινικής Γένεσις Αθηνών

ημερίδα  
«Με το βλέμμα 
στραμμένο στο 
μέλλον και 
στη χώρα μας, 
διοργανώσαμε την 
πρώτη ημερίδα 
αναπαραγωγικού 
τουρισμού»


