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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΥΝ 

ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΝΕΣΤΩΡ

Παρουσίαση της Παγκόσµιας και Ευρωπαϊκής 
Τουριστικής Βιοµηχανίας

• Η τουριστική βιοµηχανία αποτελεί τον µεγαλύτερο τοµέα της 
παγκόσµιας οικονοµίας. Σήµερα αριθµεί 700 εκ. τουρίστες σε 
παγκόσµιο επίπεδο µε προοπτική να αυξηθούν στα επίπεδα του 1 δις 
το 2010 και του 1,5 δις το 2020. 

• Τα τελευταία 50 χρόνια η τουριστική βιοµηχανία αποτελεί µια απο τις 
σηµαντικότερες παραµέτρους της Ευρωπαϊκής οικονοµίας.

• Αύξηση τω αφίξεων τουριστών απο όλο τον κόσµο στην Ευρώπη απο 
25,3 εκ. το 1950 σε περίπου 414 εκ. το 2003.

• Πρόβλεψη για 717 εκ. τουρίστες το 2020 που σηµαίνει σχεδόν 
διπλασιασµό των επισκεπτών σε διάστηµα 2 δεκαετιών (2000 – 2020). 

• Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού η Ευρώπη θα 
παραµείνει τα επόµενα χρόνια ένας απο τους σηµαντικότερους 
τουριστικούς προορισµούς καθώς και πηγή τουριστών σε παγκόσµιο 
επίπεδο.
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Βασικές µορφές τουρισµού

• Συνεδριακός τουρισµός
• Τουρισµός ελεύθερου χρόνου (leisure tourism)
• Ορειβατικός και περιπατητικός τουρισµός
• Ιατρικός τουρισµός η τουρισµός υγείας
• Αθλητικός τουρισµός 
• Χειµερινός τουρισµός 
• Θαλάσσιος τουρισµός
• Οικολογικός τουρισµός
• Πολιτιστικός – Ιστορικός πολιτισµός

Παρουσίαση του ιατρικού τουρισµού
• Με τον όρο ιατρικό τουρισµό ορίζεται ευρέως η παροχή οικονοµικά 

ανταγωνιστικής ιδιωτικής ιατρικής φροντίδας σε συνεργασία µε την
τουριστική βιοµηχανία σε ασθενείς που έχουν ανάγκη χειρουργικών 
επεµβάσεων καθώς και άλλων εξειδικευµένων µορφών θεραπείας.

• Ο ιατρικός τουρισµός περιλαµβάνει όπως και τα άλλα τουριστικά 
προϊόντα, πέραν της ιατρικής περίθαλψης στα καλύτερα 
νοσοκοµεία, υπηρεσίες µεταφοράς, ενηµέρωσης, ξενάγησης, εστίασης 
και διαµονής σε ξενοδοχεία 4* και 5*.

• Βασικούς τοµείς του ιατρικού τουρισµού αποτελούν η πλαστική 
χειρουργική, η οδοντιατρική, η οφθαλµολογία, η καρδιολογία, η 
ορθοπεδική, η θεραπεία καρκίνου, η παροχή υπηρεσιών προς 
νεφροπαθείς, καθώς και οι µεταµοσχεύσεις οργάνων 

• Στα πλαίσια του ιατρικού τουρισµού δίνεται η δυνατότητα σε 
συνανθρώπους µας που έχουν ανάγκη διαχρονικής ιατρικής 
φροντίδας, όπως είναι οι άνθρωποι που πάσχουν απο νεφρική και 
καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και καρκίνο,  να κάνουν απρόσκοπτα 
τα ταξίδια τους σε τουριστικούς προορισµούς που επιθυµούν.
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Προϋποθέσεις προσβασιµότητας των 
συγκεκριµένων τουριστικών προορισµών

• Ύπαρξη κατάλληλα εξοπλισµένων ιατρικών υποδοµών 
(Νοσοκοµεία, εργαστήρια κλπ)

• Ύπαρξη εξειδικευµένου ιατρικού προσωπικού
• Ύπαρξη εξειδικευµένου νοσηλευτικού προσωπικού 
• Ύπαρξη της κατάλληλης οργάνωσης για την παροχή 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τουρισµού και ιατρικής 
περίθαλψης

• Ύπαρξη της κατάλληλης προβολής

Παράµετροι που ευνοούν την ανάπτυξη του 
ιατρικού τουρισµού
• Σύγχρονες ιδιωτικές νοσοκοµειακές υποδοµές
• Εξειδικευµένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
• Υψηλές ουρές αναµονής στα δηµόσια νοκοµεία των ανεπτυγµένων 

χωρών (ΗΠΑ, ∆υτική Ευρώπη)
• Προφίλ του εκάστοτε προορισµού (κλιµατολογικές συνθήκες, 

υποδοµές, ποιότητα υπηρεσιών, ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά)
• Ποιότητα και κόστος των παρεχοµένων ιατρικών υπηρεσιών. Το 

κόστος µιάς εγχείρισης στην Ινδία, στην Ταϋλάνδη και στη Νότιο 
Αφρική αντιπροσωπεύει το 1/10 του αντίστοιχου κόστους στις ΗΠΑ 
και στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης 

• Ύπαρξη κατάλληλης οργάνωσης και προβολής
• Οι δηµογραφικές αλλαγές. Εκτιµάται ότι την επόµενη πεντηκονταετία 

το ποσοστό των ανθρώπων άνω των 60 στις ανεπτυγµένες χώρες θα 
ανέλθει απο το 1/5 στο 1/3. Τα τµήµατα του τουρισµού που αφορούν
την <υγεία>, την <θαλασσοθεραπεία> και την <φυσική 
κατάσταση> αναµένεται να επωφεληθούν 
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Χώρες που έχουν αναπτύξει τον ιατρικό τουρισµό

∆ιαφορά κόστους παρεχόµενων ιατρικών 
υπηρεσιών στις χώρες που έχουν αναπτύξει 
ιατρικό τουρισµό
• Το κόστος εγχείρισης 

αντικατάστασης βαλβίδας στην 
καρδιά στις ΗΠΑ είναι 
200.000 $ 

• Το κόστος ενός λίφτινγκ 
προσώπου στις ΗΠΑ είναι 
20.000 $
Σηµείωση:
Στις ΗΠΑ έχει εκτιµηθεί ότι 
εαν 1 στους 10 ασθενείς 
προτιµούσε προορισµούς του 
εξωτερικού για για την παροχή 
µιας γκάµας 15 ιατρικών 
υπηρεσιών θα υπήρχε 
εξοικονόµηση κόστους 1,4 δις 
$ σε ετήσια βάση

• Το αντίστοιχο κόστος στην 
Ινδία είναι 10.000 $ µαζί µε 
ένα µικρό πακέτο διακοπών

• Το αντίστοιχο κόστος στην 
Νότια Αφρική είναι 1.250 $
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Κατηγορίες τουριστών που χρειάζονται ιατρική 
υποστήριξη

• Νεφροπαθείς
• Καρκινοπαθείς
• Καρδιοπαθείς

10

Αριθµός νεφροπαθών σε παγκόσµιο επίπεδο το 
2002

• 308.861 νεφροπαθείς στις ΗΠΑ
• 891.139 νεφροπαθείς στον υπόλοιπο κόσµο
• 1,2 εκ. νεφροπαθείς σε όλο τον κόσµο
• Με βάση εκτιµώµενο µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 6%
σήµερα έχουµε περίπου 1,5 εκ. νεφροπαθείς σε όλο τον 
κόσµο
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Η απαίτηση των τουριστών (νεφροπαθών) που 
χρειάζονται ιατρική υποστήριξη σε όλο τον κόσµο

• Να µπορούν να επισκέπτονται τον οιονδήποτε τουριστικό προορισµό 
επιθυµούν ανά τον κόσµο χωρίς το παραµικρό πρόβληµα

• Την ανάπτυξη δράσεων προς την κατεύθυνση της άρσης των 
περιορισµών που θέτει η ασθένεια τους (νεφρική ανεπάρκεια)

• Συνεργασία όλων των φορέων της υγείας και του τουρισµού (key 
stakeholders) προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης της 
συγκεκριµένης απαίτησης. Και πιο συγκεκριµένα συνεργασία των 
ιδιοκτητών κλινικών, των εκπροσώπων του ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού, των ιδιοκτητών ταξιδιωτικών γραφείων και των 
ξενοδόχων. 
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Το αποτέλεσµα απο την ικανοποίηση της 

συγκεκριµένης απαίτησης

• ∆ηµιουργία σε παγκόσµιο επίπεδο ενός δυναµικά 
αναπτυσσόµενου, κερδοφόρου κλάδου που συνδυάζει την 
παροχή σε τουρίστες που χρειάζονται ιατρική υποστήριξη 
(νεφροπαθείς) παραδοσιακών τουριστικών υπηρεσιών, 
όπως είναι η µεταφορά, διαµονή σε ξενοδοχεία 4* και 5*, 
διατροφή και οργάνωση περιηγήσεων, µε την παροχή 
υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικού κόστους ιατρικών 
υπηρεσιών αιµοκάθαρσης.
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Παρουσίαση των παρεχοµένων υπηρεσιών 

ιατρικού τουρισµού

• ∆ιαµονή σε ξενοδοχεία 4* και 5*
• Μεταφορά
• ∆ιατροφή
• Οργάνωση περιηγήσεων 
• Παροχή υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικού κόστους υπηρεσιών 

αιµοκάθαρσης απο Κέντρα αιµοκάθαρσης εξοπλισµένα µε σύγχρονα 
ιατρικά µηχανήµατα και στελεχωµένα µε εξειδικευµένο ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό

• Πληροφόρηση των τουριστών (νεφροπαθών)
• Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης όπως κρατήσεις δωµατίων, έκδοση 

εισητηρίων, καθορισµό του προγράµµατος αιµοκάθαρσης και 
καθορισµό της διαδικασίας πληρωµών 
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Μορφές των δοµών που παρέχουν υπηρεσίες 

ιατρικού τουρισµού στους νεφροπαθείς

• Κέντρα αιµοκάθαρσης χωρίς διαµονή
• Κέντρα αιµοκάθαρσης µε διαµονή
• Κέντρα αιµοκάθαρσης µε διαµονή και ολοκληρωµένες 
υπηρεσίες προβολής

• Κέντρα αιµοκάθαρσης που υποστηρίζονται απο 
ερευνητικό κέντρο µε διαµονή και ολοκληρωµένες 
υπηρεσίες προβολής (Καθετοποιηµένες επιχειρηµατικές 
µονάδες)
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Ενδεικτικά κόστη σε Κέντρα Αιµοκάθαρσης στα 
νησιά της Καραϊβικής

• 320 $ για κάθε αιµοκάθαρση µε χρονική διάρκεια 
παραµονής έως 3 εβδοµάδες

• 290 $ για κάθε αιµοκάθαρση µε χρονική διάρκεια 
παραµονής πάνω απο 3 εβδοµάδες

• 280 $ για κάθε αιµοκάθαρση µε χρονική διάρκεια 
παραµονής πάνω απο 5 εβδοµάδες
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Παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών του ιατρικού 
τουρισµού στον τοµέα της εξυπηρέτησης 
νεφροπαθών
• Fresenius Medical Care: Καθετοποιηµένο Κέντρο Αιµοκάθαρσης µε 

φυσική παρουσία σε πολλά σηµεία των 5 ηπείρων. Αποτελεί τον ηγέτη 
της συγκεκριµένης αγοράς. ∆ιαθέτει πάνω απο 1.480 Κέντρα 
αιµοκάθαρσης σε όλο τον κόσµο, απασχολεί περισσότερους απο 
39.000 υπαλλήλους και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
αιµοκάθαρσης προς τους νεφροπαθείς όλου του κόσµου. Το 2002 
εξυπηρέτησε 112.200 νεφροπαθείς σε όλο τον κόσµο, εκ των οποίων 
το 14% αφορούσε τις περιοχές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής 
και της Αφρικής, 2% την περιοχή της Ασίας, 13% τη Λατινική 
Αµερική και 71% τη Βόρεια Αµερική. 

• Global Dialysis (www.globaldialysis.com): Το σηµείο συνάντησης 
των νεφροπαθών όλου του κόσµου.
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Παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη του 

ιατρικού τουρισµού στη χώρα µας

• Η φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά της
• Το κλίµα της
• Η έντονη διαφοροποίηση του φυσικού περιβάλλοντός ικανοποιεί και 

τον πιο απαιτητικό επισκέπτη
• Η υψηλή επισκεψιµότητα της χώρας ως τουριστικού προορισµού
• Ο τρόπος ζωής και διατροφής των κατοίκων της
• Ο εκσυγχρονισµός των υποδοµών
• Η θέση της χώρας
• Η διαθεσιµότητα εξειδικευµένου ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού
• Οι αµοιβές του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

18

Συµπεράσµατα - ∆ράσεις

• Θεωρώ ότι η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισµού στη χώρα 
µας θα συµβάλλει καταλυτικά τόσο στην διαφοροποίηση 
του τουριστικού προϊόντος της όσο και στην περαιτέρω 
ανάπτυξή του.

• Συνεπώς τόσο η πολιτεία όσο και όλοι οι φορείς που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς της υγείας και του 
τουρισµού, θα πρέπει να σπεύσουν άµεσα να 
εκµεταλλευτούν τα πλεονεκτήµατα της χώρας και µε τη 
βοήθεια και των κονδυλίων του 3ου και 4ου ΚΠΣ να 
δροµολογήσουν τις κατάλληλες παρεµβάσεις για την 
προώθηση της ανάπτυξης του ιατρικού τουρισµού στη 
χώρα µας.   
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