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ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο όρος "ιατρικός τουρισμός" δηλώνει δύο 
κατηγορίες υπηρεσιών:

Α)Τη διαχείριση ιατρικών αναγκών για 
επισκέπτες οι οποίοι βρίσκονται σε ξένη χώρα 
για ταξίδι διακοπών, ή για επαγγελματικό ταξίδι.
 



  

● Νεφροπαθείς
● Καρκινοπαθείς
● Καρδιοπαθείς
● Άτομα με αιματολογικά νοσήματα
● Άτομα τρίτης ηλικίας που χρήζουν 

συστηματικής ιατρικής και φαρμακευτικής 
παρακολούθησης



  

Β)Τον "Ιατρικό Τουρισμό Επιλογής", όπου ο 
ασθενής επιλέγει να ταξιδέψει για να λάβει μια 
συγκεκριμένη ιατρική υπηρεσία.



  

● πλαστική/ αισθητική χειρουργική
● οδοντιατρική
● οφθαλμολογία
● τεχνητή γονιμοποίηση
● καρδιολογία/ καρδιοχειρουργική
● ορθοπεδική θεραπεία και αποκατάσταση
● θεραπεία καρκίνου
● μεταμοσχεύσεις οργάνων



  

 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ι)

Προσφορά:
● Κόστος των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών.
● Η δημιουργία σύγχρονων νοσοκομειακών 

μονάδων σε όλο και περισσότερους 
προορισμούς

● Εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό σε όλο και περισσότερους 
προορισμούς

● Η διαρκώς βελτιούμενη ποιότητα των 
υπηρεσιών υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες.



  

● Κινητικότητα των γιατρών-δυνατότητα άσκησης 
της επιστημονικής τους ιδιότητας ανά τον 
κόσμο

● Ανάπτυξη των διεθνών προτύπων 
πιστοποίησης για τις υποδομές υγειονομικής 
περίθαλψης.



  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Ζήτηση:
● Οι δημογραφικές αλλαγές. Εκτιμάται ότι την 

επόμενη πεντηκονταετία το ποσοστό των 
ανθρώπων άνω των 60 στις ανεπτυγμένες 
χώρες θα ανέλθει από το 1/5 στο 1/3.

● Η πίεση στους διαθέσιμους πόρους 
υγειονομικής περίθαλψης και της επάρκειάς 
τους στις αναπτυγμένες χώρες ως συνέπεια 
δημογραφικών αλλαγών.



  

● Υψηλές ουρές αναμονής στα δημόσια 
νοσοκομεία των ανεπτυγμένων χωρών (ΗΠΑ, 
Δυτική Ευρώπη)

● Η πίεση στους πόρους δημόσιας υγειονομικής 
περίθαλψης από την απώλεια πιστοληπτικής 
ικανότητας των κρατών ανά τον κόσμο



  



  

Medical & Dental Procedures
•Gastroenterolog
y

•General Surgery

•Gynecology

•Infertility

•Internal 
Medicine

•Neurosurgery

•Oncology 
(selective)

•Ophthalmology

•Cardiology

•Cardiothoracic

•CyberKnife® 
(cancer)

•Dental

•Detox/Rehab

•ENT

•Executive Health 
Physicals

•Orthopedics

•Pain Management

•Pediatrics

•Plastic and
Reconstructive Surgery

•Urology Male/Female

•Vascular

•Weight Loss/Obesity 
Surgery



  

Ο ιατρικός τουρισμός είναι ένα σύνθετο 
σύνολο από υπηρεσίες, όπου μετέχουν:

● Πάροχοι υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα 
αποκατάστασης, ιατροί,νοσηλευτές)

● Πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας και μεταφοράς 
(ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, επιτόπια 
μετακίνηση)

● Ασφαλιστικοί οργανισμοί υγείας (ιδιωτικές 
εταιρίες, φορείς κοινωνικής ασφάλισης)

● Οργανισμοί πιστοποίησης υπηρεσιών ιατρικού 
τουρισμού.



  

● Medical Tourism facilitators
Ο ρόλος τους είναι κομβικός. Δεν είναι μόνον 
οργανισμοί μάρκετινγκ, αλλά λειτουργούν ως 
αξιολογητές ποιότητας, δημιουργούν πακέτα, 
και οργανώνουν την ιατρική συμβουλή και 
αξιολόγηση των αναγκών του ασθενή πριν από 
το ταξίδι και την ιατρική παρακολούθηση μετά 
τη θεραπεία.



  

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 Ο κλάδος υγείας στην Ελλάδα ως πάροχος 
ιατρικού τουρισμού έχει:

● Καλές υποδομές σε κτίρια και εξοπλισμό, σε 
πολλές περιοχές της χώρας

● Πολλούς και καλούς ιατρούς στις περισσότερες 
ειδικότητες
Ενώ πάσχει από:

● Οργάνωση και διαδικασίες
● Μάρκετιγκ
● Θεσμικό πλαίσιο



  

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Υπάρχουν κατηγορίες ιατρικών υπηρεσιών όπου 
υπάρχει ελληνικό συγκριτικό πλεονέκτημα:
● Αιμοκάθαρση
● Αποκατάσταση-αποθεραπεία
● Τεχνητή αναπαραγωγή
● Ιαματικά λουτρά



  

Εξειδικευμένες θεραπείες σε 
Τριτοβάθμια Νοσοκομεία

●  Τα ιδιωτικά τριτοβάθμια νοσοκομεία είναι 
συγκεντρωμένα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

● Τα Δημόσια έχουν μεγαλύτερη διασπορά από 
άποψη υποδομών, αλλά όχι από άποψη 
ειδικών ιατρών.

● Τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (Πάτρα, 
Ηράκλειο κ.λ.π.) έχουν ιατρούς στην περιφέρεια 
που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν ιατρικό 
τουρισμό για τριτοβάθμια θεραπεία.



  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

● Πιστοποίηση από ένα από τους διεθνείς 
οργανισμούς πιστοποίησης (οι κυριότεροι είναι 
η JCI και η TEMOS)



  

 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
● Η Κοινοτική Οδηγία 24/2011 θέτει ένα πλαίσιο 

για τη διασυνοριακή περίθαλψη, με το οποίο οι 
ασφαλισμένοι θα έχουν δικαίωμα να 
καλύπτονται για ιατρικές υπηρεσίες που 
παρέχονται σε άλλο κράτος-μέλος.

● Παράλληλα θέτει προϋποθέσεις για να 
ισχύσουν αυτά, και ζητά από τα κράτη-μέλη να 
θεσπίσουν τις εφαρμοστικές διατάξεις εντός του 
2013. 



  

Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μελέτη του Ξενοδ. Επιμελ. Ελλάδος :
● 100.000 επισκέψεις ετησίως Χ 4.000 =400 εκ.€
● Σε ορίζοντα 10ετίας Χ 5
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