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Ιατρικός Τουρισμός
Ο όρος "ιατρικός τουρισμός" δηλώνει δύο κατηγορίες υπηρεσιών:

Τη διαχείριση ιατρικών αναγκών για επισκέπτες ο οποίοι
βρίσκονται σε ξένη χώρα για ταξίδι διακοπών, ή για
επαγγελματικό ταξίδι, ή για προσωρινή εγκατάσταση.
Περιλαμβάνει επείγοντα περιστατικά υγείας (π.χ. καρδιακό
επεισόδιο) ή τακτικές υγειονομικές ανάγκες για χρόνια νοσήματα
(π.χ. αιμοκάθαρση νεφροπαθών)

Τον "Ιατρικό Τουρισμό Επιλογής" (elective medical
tourism), όπου ο ασθενής επιλέγει να ταξιδέψει για να λάβει μια
συγκεκριμένη ιατρική υπηρεσία, παρακινημένος από παράγοντες
όπως: το κόστος της υπηρεσίας ,την ποιότητα της υπηρεσίας και
συνολικά της υγειονομικής περίθαλψης, τον χρόνο αναμονής στη
χώρα προέλευσης του για την παροχή παρόμοιας υπηρεσίας, την
ευκαιρία να συνδυάσει ιατρική φροντίδα με ψυχαγωγία/ ταξίδι.

Το διεθνές περιβάλλον

Οι χώρες με τα περισσότερα έσοδα από ιατρικό τουρισμό είναι: Ινδία, Σιγκαπούρη,
Ταϊλάνδη, Βραζιλία, Μεξικό, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Ουγγαρία, Τουρκία.
Ανερχόμενοι προορισμοί Ιατρικού Τουρισμού είναι: Κίνα, Πουέρτο Ρίκο, Αραβικά Εμιράτα,
Κούβα, Ιορδανία.

Έσοδα από τον Ιατρικό Τουρισμό
επιλογής
Παρόλο που δεν υπάρχουν ακριβείς μετρήσεις για το
μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς, μια εκτίμηση όπου
συγκλίνουν οι μελετητές είναι περίπου 15 ως 20
δισεκατομμύρια δολάρια, που προκύπτει από περίπου 5
εκατ. ασθενείς με μέσο όρο ιατρικής δαπάνης 3.000 ως
4.000 δολάρια. Το μέγεθος αναφέρεται μόνο στον ιατρικό
τουρισμό επιλογής, και μόνο στις δαπάνες ιατρικών
υπηρεσιών.

Το πάζλ του Ιατρικού Τουρισμού
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

Οργανισμοί πιστοποίησης υπηρεσιών ιατρικού
τουρισμού.
Κάθε πάροχος που επιδιώκει να έχει σημαντικό μερίδιο στην αγορά ιατρικού τουρισμού
πιστοποιείται από ένα από τους διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης (οι κυριότεροι είναι η
JCI και η TEMOS). Η πιστοποίηση για παρόχους υγείας καλύπτει κυρίως τα εξής:
 Διασφάλιση Ποιότητας, Πιστοποίηση και απόδειξη των υψηλών προδιαγραφών
παρεχόμενων υπηρεσιών με αντικειμενικό τρόπο.

Φυσική Ασφάλεια και Διαχείριση Υποδομών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ποιότητας
(αρχές ISO 9001, 18001, 14001, 22000- HACCP κ.λπ)
 Ασφαλής Διαχείριση και Διακίνηση της Ιατρικής Πληροφορίας Εφαρμογή κλινικών
πρωτοκόλλων .
 Απόδειξη κλινικής αποτελεσματικότητας των τομέων εξειδίκευσης και αριστείας του
Νοσοκομείου Συνεχής εκπαίδευση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού
 Υποστήριξη της επικοινωνίας, του προσανατολισμού και της ασφάλειας του Διεθνή
Ασθενή Ειδική υπηρεσία και διαδικασίες διαχείρισης του Διεθνή Ασθενή Θεσμική και
ασφαλιστική κατοχύρωση στο επίπεδο της κάλυψης αστικής ευθύνης για την παρεχόμενη
ιατρική υπηρεσία (για ιατρικό σφάλμα και αμέλεια) και την εν γένει ασφάλιση του ασθενή
κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο Πλαίσιο τιμολόγησης- τεκμηρίωση χρέωσης των
υπηρεσιών και συνοδών διαδικασιών είσπραξης


JCI (JOINT COMMISSION INTERNATIONAL)

Ο Διεθνής Οργανισμός Διαπίστευσης Ιατρικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ Joint
Commission International ή JCI ιδρύθηκε το 1997 ως ένα παρακλάδι του Joint
Commission Resources, Inc. (JCR) ως ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός.
Μέσω διεθνών προγραμμάτων διαπίστευσης, υπηρεσιών συμβουλευτικής.
Θεωρείται εγγυημένη σφραγίδα ποιότητας ειδικά για τους ασθενείς και ταξιδιώτες
που προέρχονται από τις ΗΠΑ. Η σφραγίδα ποιότητας ‘Gold Seal’ που παρέχει ο
Οργανισμός έχει τύχει της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα αναγνώρισης σε διεθνή
κλίμακα.

JCI

TEMOS(International Certification
for Medical Tourism)

Ο Γερμανικός Οργανισμός Temos GmbH ξεκίνησε το 2005 στο πλαίσιο ενός
ερευνητικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος (του DLR- ερευνητικού ινστιτούτου του
German Aerospace Center) με αντικείμενο τη διερεύνηση και τον προσδιορισμό
κριτηρίων ποιότητας και απαιτήσεων της διαχείρισης του Διεθνή Ασθενή που δεν
καλύπτονται από τα κλασσικά συστήματα ποιότητας και διαπίστευσης. Έκτοτε ο
Οργανισμός κατέχει σημαντική θέση στον Τομέα της Διεθνούς Πιστοποίησης
Υπηρεσιών Υγείας ( για Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Αποκατάστασης, υπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Οδοντιατρεία) και είναι ο μοναδικός
παγκοσμίως για την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού.

Άλλοι οργανισμοί πιστοποίησης
 QHA- Trent Accreditation Μεγάλη Βρετανία
 CHKS Μεγάλη Βρετανία
 DNV Healthcare Νορβηγία
 ACHSI Αυστραλία

ACHSI

Το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Φροντίδας Υγείας της Αυστραλίας ιδρύθηκε το
1974 μετά από πολλά χρόνια πρωτοποριακής εργασίας και προσπάθειας μιας
ομάδας επαγγελματιών του τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων μελών του
Ιατρικού Συλλόγου της Αυστραλίας, ιατρικών σχολών και της Ένωσης
Αυστραλιανών Νοσοκομείων. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια το ACHS διατήρησε
τη θέση του ως κύρια ανεξάρτητη αρχή για την εφαρμογή και αξιολόγησηαποτίμηση συστημάτων για τη βελτίωση της ποιότητας των δομών υγειονομικής
περίθαλψης της Αυστραλίας.

Medical Tours Facilitators
Ο ρόλος των τελευταίων είναι κομβικός. Οι
Facilitators δεν είναι μόνον οργανισμοί μάρκετινγκ,
αλλά λειτουργούν ως αξιολογητές ποιότητας,
δημιουργούν πακέτα (ιατρικές και ταξιδιωτικές
υπηρεσίες), και οργανώνουν την ιατρική συμβουλή
και αξιολόγηση των αναγκών του ασθενή πριν από
το ταξίδι και την ιατρική παρακολούθηση μετά τη
θεραπεία. Έχουν κεντρικό ρόλο στο οικοσύστημα.

Ο Ανταγωνισμός
ΤΟΥΡΚΙΑ
 Ο Διεθνής Οργανισμός Joint Commission International (JCI) έχει

διαπιστεύσει 32 νοσοκομεία στην Τουρκία περισσότερα εκ των οποίων
βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη, εντούτοις, υπάρχουν ορισμένα στο
Bursa (βορειοδυτικά, κοντά στην Κωνσταντινούπολη), την Άγκυρα
(κεντρικά βορειοδυτικά), στην Αττάλεια Antalya (νοτιοδυτικό σημείο),
τη Σμύρνη (δυτικά), στα Άδανα (κεντρικός νότος), και Kocaeli
(ανατολικά της Κωνσταντινούπολης).
 Για την Τουρκία τίθεται ως βασικός στόχος να υιοθετήσει δυτικά και
ευρωπαϊκά πρότυπα σε αρκετούς κλάδους αρκετά από τα ιδιωτικά
νοσοκομεία της χώρας υιοθετούν σταδιακά διεθνή πρότυπα αντίστοιχα
με εκείνα που υιοθετούνται σε άλλες χώρες της ΕΕ.
 Πέραν των σημαντικών διεθνών πιστοποιήσεών τους, αρκετά Τουρκικά
νοσοκομεία διατηρούν επιστημονικές συνεργασίες με κορυφαία
αμερικανικά νοσοκομεία όπως το Harvard Medical Center και το Johns
Hopkins, ενώ επανδρώνονται με πολλούς αγγλόφωνους, και
εκπαιδευμένους στον Δυτικό Κόσμο γιατρούς. Επίσης, αρκετά
νοσοκομεία παρέχουν δυνατότητες διαμονής σε υποδομές πέντε
αστέρων τόσο για τους ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους.

Ο Ανταγωνισμός
ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Η Ουγγαρία είναι πάντα ένα δημοφιλές ταξίδι και ένας
προορισμός ιατρικού τουρισμού για Γερμανούς και
Αυστριακούς λόγω της εγγύτητας και των φτηνών τιμών
της. Εντούτοις, τώρα που οι πτήσεις στη Βουδαπέστη είναι
πολύ φτηνότερες, οι ιατρικοί τουρίστες ακόμη και από
χώρες σε μεγαλύτερη απόσταση κατέρχονται στην
Ουγγαρία (πρώτιστα Βουδαπέστη) για αισθητικές
χειρουργικές επεμβάσεις, επεμβάσεις γενικής χειρουργική,
και οδοντιατρικές θεραπείες επεξεργασίες σε σύγχρονες
κλινικές και άλλες δομές της χώρας, η οποία καυχάται για
τους αγγλόφωνους γιατρούς της και ένα υψηλό επίπεδο
επαγγελματισμού.

Η οφθαλμολογία του 21ου αιώνα
στην Ελλάδα

 Οι προηγμένες τεχνολογίες έχουν οδηγήσει στη σημαντική

διαφοροποίηση της επεμβατικότητας στον τομέα της
Οφθαλμολογίας. Η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει κάνει
σημαντικά βήματα με αποτέλεσμα ειδικότερα στον χώρο της
Οφθαλμολογίας να έχουν αναπτυχθεί ολοκληρωμένες
δομές για προηγμένες θεραπείες (eye lasic, laser κ.λπ) με τη
δυνατότητα εσωτερικής νοσηλείας είτε σε μονάδες μιας
ημέρας είτε σε τμήματα της κλινικής για 2- 3 το πολύ
ημέρες. Πολλές από αυτές τις ιδιωτικές μονάδες έχουν ήδη
εισαχθεί στη διεθνή αγορά με σημαντικό ποσοστό της
πελατείας τους να προέρχεται είτε από τη Βόρεια και
Κεντρική Ευρώπη είτε από τη Ρωσία και χώρες των
Βαλκανίων

Η Οφθαλμολογία στην Θεσσαλονίκη
 2 Πανεπιστημιακές Οφθαλμολογικές Κλινικές






ΑΧΕΠΑ και Νοσ. Παπαγεωργίου
3 Οφθαλμολογικές κλινικές του ΕΣΥ
Ιπποκράτειο, Παπανικολάου, Αγ. Δημήτριος
5 Ιδιωτικές Κλινικές
Αγ. Λουκάς, Βιοκλινική, Γενική Κλινική, Διαβαλκανικό,
Σαραφιανός
5 ιδιωτικές ΜΗΝ
194 ιδιωτικά Οφθαλμολογικά Ιατρεία

Η Οφθαλμολογία στη Θεσσαλονίκη
 Στην πόλη μας σήμερα υπάρχει δυνατότητα πλήρη

διάγνωση και θεραπεία ΟΛΩΝ των οφθαλμολογικών
παθήσεων στα προαναφερθέντα Νοσοκομεία, ΜΗΝ
και ιδιωτικά διαγνωστικά ιατρεία.
 Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις της Οφθαλμολογίας
μπορούν να εκτελεστούν στην Πόλη μας
 Το 99% των επεμβάσεων δεν απαιτεί νοσηλεία και
γίνεται σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας των
νοσηλευτικών ιδρυμάτων της πόλης ή στις ΜΗΝ

Η Οφθαλμολογία στη Θεσσαλονίκη
 Εκατοντάδες ασθενείς καθημερινά υποβάλονται σε

θεραπείες που μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης
ιατρικού τουρισμού, όπως
 Θεραπεία με LASER ΟΛΩΝ των διαθλαστικών
ανωμαλιών (Μυωπία, Υπερμετρωπία, Αστιγματισμός),
χειρουργική καταρράκτη, χειρουργική οπισθίου πόλου,
στραβισμού παιδιών και ενηλίκων, χειρουργική
βλεφάρων και οφθαλμικού κόγχου, θεραπείες για
ωχροπάθεια και διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια με
εωδοϋαλοειδικές εγχύσεις

Το μέλλον
 Ανάπτυξη αξιόπιστων medical Tours faciliators
 Πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσίων με την

δημιουργία αξιόπιστου κέντρου πιστοποίησης σε
συνεργασία με κέντρα του εξωτερικού.
 Κρατικές επιδοτήσεις μέσα από ευρωπαϊκά
προγράμματα και φορολογικά κίνητρα ώστε να
πιστοποιηθούν όσο περισσότεροι πάροχοι μπορούν.

