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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηππψζεθαλ νη παξνχζεο ζπλζήθεο, 

ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, αλαθνξηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο (health 

tourism). Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη ν ηνπξηζκφο πγείαο 

είλαη έλα ζχγρξνλν θαηλφκελν, πνπ έρεη αλαπηπρζεί επαξθψο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, 

αιιά ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη αθφκε ζε εηζαγσγηθφ ζηάδην. Ίζσο θάπνηεο απφ ηηο πην 

αμηφινγεο πξνζπάζεηεο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ νη ππεξεζίεο ηακαηηθψλ ινπηξψλ 

θαζψο θαη νη νξγαλσκέλεο κνλάδεο αηκνθάζαξζεο λεθξνπαζψλ. Πηζαλφηεξε αηηία γηα 

ηελ πεξηγξαθείζα πζηέξεζε είλαη ε θαζπζηεξεκέλε πξνζαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ γχξσ απφ ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπξηζκνχ πγείαο, 

σζηφζν δελ πξέπεη λα ιεζκνλεζεί θαη ην απνηχπσκα ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, πνπ εχινγα απνηειεί ηξνρνπέδε ζε ηέηνηνπ είδνπο επελδπηηθέο θηλήζεηο. Παξά 

ηηο αληημνφηεηεο, ηα ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο δείρλνπλ 

φηη ππάξρνπλ αξθεηέο πξννπηηθέο γηα ηελ Διιάδα ζηνλ ηνκέα απηφ. Ζ Διιάδα, σο 

παξαδνζηαθά ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, έρεη αλάγθε λα αλαδεηρζεί σο ηδηαίηεξα 

αζθαιήο απφ άπνςε ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ γηα 

φινπο ηνπο επηζθέπηεο. Αλ ην επηηχρεη απηφ, ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα πξνζειθχεη 

ηνπξίζηεο πνπ έξρνληαη κελ πξψηηζηα γηα δηαθνπέο, αιιά επσθεινχληαη γηα λα θάλνπλ 

θαη νξηζκέλεο ζεξαπείεο. Γηα λα επηηχρεη απηφ ην ζηφρν, πξέπεη λα παξέρεη εμαηξεηηθνχ 

επηπέδνπ ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζηα ζεκεία πνπ ζπγθεληξψλνληαη νη πεξηζζφηεξνη 

ηνπξίζηεο. Τπάξρνπλ πνιιά ζεζκηθά, νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά εκπφδηα γηα λα 

ζπκβεί απηφ. Τπάξρνπλ φκσο εμαηξεηηθέο επθαηξίεο αλαθνξηθά κε ηηο ππνδνκέο θαη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ζ κειέηε πεξίπησζεο ζηελ Ηλδηθή αγνξά ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ 

πγείαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην λνζνθνκείν Apollo, δείρλνπλ φηη ην ηξίπηπρν 

πνηφηεηα-ηηκή-εχξνο ππεξεζηψλ, απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, ζπλεπψο πξνθχπηνπλ επθαηξίεο benchmarking ζηελ Διιεληθή αγνξά.  

Λέμεηο θιεηδηά: ηνπξηζκφο πγείαο, ηαηξηθφο ηνπξηζκφο, Διιάδα, Ηλδία 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ο ηνπξηζκόο πγείαο (health tourism) αθνξά κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ κέζσ 

ηεο νπνίαο επηρεηξείηαη απφζπαζε επηζθεπηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ζέκαηα πγείαο, 

αλαδσνγφλεζεο θαη θαιήο θπζηθήο θαηάζηαζεο. πγθεληξψλεη φιν ην εχξνο 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηνλ ζεξκαιηζκφ φζν θαη κε λέεο κνξθέο 

φπσο ν ζπλδπαζκφο ηνπ ηνπξηζκνχ κε εηδηθέο ζεξαπείεο, ν ηνπξηζκφο πγηεηλήο θαη 

εηδηθήο δηαβίσζεο θαη ν ηνπξηζκφο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, κε βάζε θπξίσο ηα 

ζηνηρεία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ (πάζε, 2000). 

Ο ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο έρεη ππνζηεί κηα δπλακηθή ψζεζε θηάλνληαο ζηηο κέξεο 

καο φπνπ θαη έρεη θαζηεξσζεί πηα σο κία απφ ηηο ηζρπξφηεξα αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο παγθνζκίσο, κεγάιεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πξνζθέξνληαο 

αμηφινγεο επθαηξίεο ζε φινπο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο θαη εκπιεθφκελνπο 

θνξείο. Απηφ ην θαηλφκελν εληζρχζεθε πεξαηηέξσ ζηα πιαίζηα ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο, 

ε νπνία εγγπάηαη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε αγαζψλ, θεθαιαίσλ, ππεξεζηψλ θαη 

αλζξψπσλ, κε ηνπο πνιίηεο ηεο λα κπνξνχλ ζήκεξα λα δνπλ θαη λα εξγάδνληαη ζηε 

ρψξα επηινγήο ηνπο, έρνληαο ην δηθαίσκα λα επηιέγνπλ ειεχζεξα αγαζά θαη ππεξεζίεο 

(Κνχξθνπινπ, 2011). χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Σνπξηζκνχ (WTO), νη δηαζπλνξηαθέο κεηαθηλήζεηο ηνπξηζηψλ κέρξη ην 2020 ζα 

μεπεξάζνπλ ην 1,5 δηζεθαηνκκχξην. Ζ ηεξάζηηα αμία ηνπ ηνπξηζκνχ αλαγλσξίδεηαη 

πιένλ θαη επίζεκα απφ κεγάινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο παγθνζκίσο, φπσο ην World 

Economic Forum (WEF), ην νπνίν, γηα πξψηε θνξά ην 2007 ζπλέηαμε έθζεζε γηα ηνλ 

ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ε νπνία κάιηζηα θαζηεξψζεθε ζε εηήζηα βάζε. 

Απψηεξνο ζθνπόο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα αλαδείμεη ηε δηακφξθσζε ηεο 

θαηάζηαζεο γχξσ απφ ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο ζηελ Διιάδα ζε ζχγθξηζε κε ην εμσηεξηθφ. 

Κχξην εξγαιείν ηεο ζρεηηθήο αλάιπζεο είλαη ε δεπηεξνγελήο έξεπλα ζηε δηεζλή θαη 

εγρψξηα βηβιηνγξαθία φπσο επίζεο ε αλάπηπμε κειέηεο πεξίπησζεο ζε λνζνθνκεηαθή 

κνλάδα ηεο Ηλδίαο. ε δεχηεξν επίπεδν, ε κειέηε απνζθνπεί λα δψζεη θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο ζηηο δηνηθήζεηο ησλ πθηζηάκελσλ κνλάδσλ πγείαο ζηελ Διιάδα θαζψο θαη 

ζηνπο δπλεηηθνχο επελδπηέο ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ νθείινπλ λα αθνινπζήζνπλ 

δξαζηεξηνπνηνχκελνη ζηνλ ελ ιφγσ ππνθιάδν ηεο πγείαο. 

Δπηκέξνπο ζηόρνη ηεο κειέηεο είλαη: 
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 Να απνζαθεληζηεί ε έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο. 

 Να ζπδεηεζνχλ νη ζηξαηεγηθέο εκπινθήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνπξηζκφ πγείαο. 

 Να παξαηεζνχλ ζπγθξηηηθά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ 

ζε εγρψξην θαη δηεζλέο επίπεδν. 

 Να αλαιπζνχλ νη δηάθνξεο κνξθέο ηνπξηζκνχ πγείαο. 

 Να απνηππσζεί ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζηελ Διιάδα θαη λα εληνπηζηνχλ νη 

εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ πνξεία ηνπ,  κε 

ηδηαίηεξε κλεία ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

 Να παξνπζηαζηεί ε κειέηε πεξίπησζεο ηνπ λνζνθνκείνπ Apollo ζηελ Ηλδία σο έλα 

ζεκείν αλαθνξάο (benchmarking) γηα αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο ζηελ Διιάδα. 

Πξνο επίηεπμε ηνπ απψηεξνπ ζθνπνχ θαη ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ, ε δηάξζξσζε ηεο 

εξγαζίαο πεξηιακβάλεη πέληε θεθάιαηα, θαζέλα απφ ηα νπνία πξαγκαηεχεηαη 

δηαθνξεηηθή φςε ηνπ δεηήκαηνο. 

Ζ ζπνπδαηόηεηα ηνπ επηιερζέληνο ζέκαηνο δηαηξηβήο πξνθχπηεη απφ ην κεγάιν 

ελδηαθέξνλ ελαζρφιεζεο κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, θαζφηη θαιχπηεη πιήξσο ηνπο 

εξεπλεηηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο ηνπ εθπνλνχληα απηήλ. Δπίζεο, ε εκπινθή 

κε ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ απνηειεί ίζσο έλα αμηφινγν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα έμνδν 

ησλ πθηζηάκελσλ ηδησηηθψλ ζεξαπεπηεξίσλ ζηελ Διιάδα απφ ηελ πξσηνθαλή θξίζε 

ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 

(HEALTHTOURISM) 

1.1 Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο 

Ο ηνπξηζκφο πγείαο (health tourism) ή ηαηξηθφο ηνπξηζκφο (medical tourism), φπσο 

ελαιιαθηηθά αλαθέξεηαη ζηηο πεγέο ηεο βηβιηνγξαθίαο, αλαθέξεηαη ζε κηα εηδηθή κνξθή 

ηνπξηζκνχ, θαηά ηελ νπνία νη «ηνπξίζηεο» επηζθέπηνληαη πεξηνρέο εληφο ή εθηφο ηεο 

ρψξαο κφληκεο δηακνλήο ηνπο κε ζθνπφ λα ιάβνπλ εμεηδηθεπκέλεο – ζπλήζσο – 

ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο. χκθσλα κε ηνπο Κνθθψζε θαη Σζάξηα (2005, ζ. 88), «νη 

εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ ραξαθηεξίδνληαη από ηελ ύπαξμε ελόο θπξίαξρνπ θηλήηξνπ ζηε 

δήηεζε θαη από ηελ αλάπηπμε κηαο αληίζηνηρεο εηδηθήο ππνδνκήο ζηηο ηνπξηζηηθέο 

πεξηνρέο, πνπ απνζθνπεί ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ηνπξηζηώλ ηεο θάζε εηδηθήο κνξθήο». 

πλεπψο, νη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ππάξρνπλ φηαλ ην θίλεηξν θαη ε απφθαζε ηνπ 

ηαμηδηψηε βαζίδεηαη πξσηαξρηθά ζε έλα εηδηθφ ελδηαθέξνλ. Απνηειεί κηα λέα ηάζε ζηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ππνζηεξίδεηαη ηφζν απφ ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία φζν θαη 

απφ ηελ ηνπξηζηηθή πνιηηηθή θάζε θξάηνπο, ιφγσ ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηα 

νπνία παξέρεη ζηελ ηζφξξνπε θαη νινθιεξσκέλε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θάζε 

πξννξηζκνχ. 

1.2 Οξηζκόο ηνπ ηνπξηζκνύ ηεο πγείαο 

Απφ ηελ κειέηε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο παξαηεξείηαη κηα ζχγρπζε ζηνλ ηξφπν 

ρξήζεο δηάθνξσλ φξσλ φπσο ηνπ «ηνπξηζκνχ πγείαο», ηνπ «ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ», ηνπ 

«ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ», ηνπ «ζεξκαιηζκνχ», θ.ιπ θαη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο 

ε ρξήζε ησλ φξσλ απνθηά δηαθνξεηηθφ ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν αλάινγα κε ην 

επηζηεκνληθφ πεδίν ηνπ ρξήζηε ηνπ φξνπ. Αλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν 

δειαδή απφ ηνλ ρψξν ηεο ηαηξηθήο, ηνπ κάξθεηηλγθ, ηεο θνηλσληνινγίαο θ.ιπ. κπνξεί λα 

δψζεη δηαθνξεηηθή εξκελεία ζηνπο φξνπο απηνχο ζε ζρέζε κε εθείλνλ πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν δειαδή απφ ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ή ηνλ ηνκέα παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο (Μνίξα θαη Μπισλφπνπινο 2014). 

Ζ πξψηε πξνζπάζεηα πνπ έγηλε γηα λα νξηζηεί ν «ηνπξηζκφο πγείαο» ήηαλ ην 1973 απφ 

ηελ Έλσζε Σνπξηζηηθψλ Οξγαληζκψλ (National Union of Tourist Organizations IUTO) 

ηνλ πξφδξνκν ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (ΠΟΣ) θαη αλαθέξεηαη σο «ε 
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παξνρή ησλ ππεξεζηώλ πγείαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνπο θπζηθνύο πόξνπο κηαο ρώξαο, ηδίσο 

ην κεηαιιηθό λεξό θαη ην θιίκα» (IUTO, 1973). 

Οη Goodrich θαη Goodrich ην 1987 πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ έλαλ ζηελφηεξν νξηζκφ 

ζηνλ ηνπξηζκφ πγείαο σο «[…] ηελ πξνζπάζεηα κηαο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο (π.ρ. ελόο 

μελνδνρείνπ) ή ελόο πξννξηζκνύ (π.ρ. Baden-Βaden, Διβεηία) λα πξνζειθύζνπλ 

ηνπξίζηεο, κε ηελ ζθόπηκε πξνώζεζε, εθηόο από ηηο ζπλήζεηο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο». Σν 1989 ν Goeldner 

νξίδεη σο ηνπξηζκφ πγείαο «ηελ παξακνλή καθξηά από ηνλ ηόπν κόληκεο θαηνηθίαο, πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα ηνπξηζηηθό ζέξεηξν, κε ζεκαληηθόηεξν θίλεηξν ηελ πγεία» ελψ 

αλαγλσξίδεη πέληε ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο πγείαο, θάζε έλα απφ ηα 

νπνία πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο, αλάινγα κε ηηο θαηεγνξίεο 

ηνπξηζκνχ θαη πγείαο πνπ ζπλδένληαη κε απηφ:  

1. ήιηνο θαη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο (ηνπξηζκφο αλαςπρήο).  

2. ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο πγείαο, αιιά ε πγεία δελ είλαη ην θεληξηθφ θαη 

θπξίαξρν θίλεηξν (ππαίζξηα αλαςπρή, ηνπξηζκφο πεξηπέηεηαο, αζιεηηθφο 

ηνπξηζκφο, ηνπξηζκφο επεμίαο).  

3. θπξίαξρν θίλεηξν γηα ην ηαμίδη είλαη ε πγεία (π.ρ. θξνπαδηέξα ζηε ζάιαζζα ή 

ηαμίδηα ζε πεξηνρή κε δηαθνξεηηθφ θιίκα) (ηνπξηζκφο πγείαο θαη ηνπξηζκφο 

επεμίαο).  

4. ηαμίδη γηα ζάνπλα, καζάδ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πγείαο (ηνπξηζκφο γηα spa 

θαη ηνπξηζκφο επεμίαο).  

5. ηαηξηθή πεξίζαιςε (ηαηξηθφο ηνπξηζκφο θαη νδνληηαηξηθφο ηνπξηζκφο). 

Ο Hall (2003), ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δψζεη έλαλ νξηζκφ, ζχκθσλα κε ηνπο 

επίζεκνπο νξηζκνχο ηνπ ηνπξηζκνχ, πξφηεηλε φηη ν ηνπξηζκφο γηα ηελ πγεία νξίδεηαη σο 

εμήο: «[…] έλα εκπνξηθό θαηλόκελν ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο ε νπνία πεξηιακβάλεη 

έλα άηνκν πνπ ηαμηδεύεη θαη δηαλπθηεξεύεη καθξηά από ην θαλνληθό πεξηβάιινλ ηνπ κε 

ζθνπό ηε δηαηήξεζε ή ηε βειηίσζε ηεο πγείαο, θαζώο θαη ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ 

πξνώζεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πξννξηζκώλ πνπ παξέρνπλ ηέηνηεο παξνρέο». 
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1.3 Καηεγνξίεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπξηζηώλ πγείαο 

ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ηεο πγείαο νη ηνπξίζηεο ή ηαμηδηψηεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 

πέληε βαζηθέο θαηεγνξίεο (Cohen 2006, ζ.25). 

 Καλνληθνί ηνπξίζηεο: Θεσξνχληαη απηνί πνπ δελ επσθεινχληαη απφ ηπρφλ 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο ή ζεξαπείεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο ζηνλ 

πξννξηζκφ. Αληίζεηα πεξλνχλ ηηο δηαθνπέο ηνπο ζηε ζάιαζζα, ζηνλ ήιην θαη 

ζηελ παξαιία .  

 Οη ηνπξίζηεο πνπ ιακβάλνπλ ηαηξηθή πεξίζαιςε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαθνπώλ: Οη ηνπξίζηεο πνπ ιακβάλνπλ ηαηξηθή πεξίζαιςε ή ζεξαπεία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο ιφγσ μαθληθήο αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο. Απηνί νη 

ηνπξίζηεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ αζζελψλ έθηαθηεο αλάγθεο.  

 Οη ηνπξίζηεο κε ζθνπό ηόζν ην ηαμίδη όζν θαη ηε ζεξαπεία: Οη ηνπξίζηεο 

απηνί δελ πεγαίλνπλ ζην ρψξα ή ηελ πεξηνρή πνπ ηαμηδεχνπλ κφλν γηα ηαηξηθνχο 

ιφγνπο. Χζηφζν, νη δπλαηφηεηεο ζεξαπείαο είλαη έλαο ιφγνο ηεο πξνηίκεζεο γηα 

ηελ πεξηνρή πνπ ηαμηδεχνπλ. Γειαδή πξφθεηηαη γηα ηνπξίζηεο πνπ ζπλδπάδνπλ 

ηηο ππεξεζίεο πγείαο κε ηηο δηαθνπέο.  

 Σνπξίζηεο-αζζελείο:Οη ηνπξίζηεο πεγαίλνπλ ζε κηα πεξηνρή γηα ζεξαπεπηηθνχο 

ζθνπνχο αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηε ζεξαπεία (ηελ πεξίνδν ηεο 

αλάξξσζεο), ηαμηδεχνπλ ζηελ πεξηνρή.  

 Καλνληθνί αζζελείο: Απηή ε νκάδα είλαη θπξίσο ηαηξηθνί ηνπξίζηεο θαη ν κφλνο 

ιφγνο πνπ ηαμηδεχνπλ ζε κηα πεξηνρή είλαη λα θάλνπλ ζεξαπεία ή κηα 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη δελ έρνπλ σο ζθνπφ ην ηαμίδη αλαςπρήο. 

χκθσλα κε ηελ εηήζηα κειέηε ηεο Xenia Δθζέζεηο – πλέδξηα Α.Δ (2007) κε ζηνηρεία 

πνπ αληιήζεθαλ απφ ην ΔΣΔ (χλδεζκνο Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ) ν 

ηνπξίζηαο πγείαο εκθαλίδεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην δηαθνξνπνηνχλ απφ ηνλ απιφ 

ηνπξίζηα. Πξψηνλ, ν ηνπξίζηαο πγείαο δελ είλαη επνρηθφο αθνχ έλα ηαμίδη ιφγν πγείαο 

δελ ζρεηίδεηαη κε θάπνηα επνρή νπφηε ε δήηεζε είλαη ζηαζεξή φιν ην ρξφλν. Δπηπιένλ, 

πξφθεηηαη γηα ηνπξίζηα κε πςειφ εηζφδεκα εηδηθφηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο 

πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο. πλήζσο ζπλνδεχεηαη απφ έλα ηνπιάρηζηνλ άηνκν θαη ηέινο 

δελ είλαη επαίζζεηνο ζε δεηήκαηα ηηκήο πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο νη επηινγέο ηνπ φζνλ 

αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ εμφδσλ ηνπ είλαη αλειαζηηθέο σο πξνο ηελ ηηκή. Οη επηινγέο 
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ηνπ επεξεάδνληαη απφ άιια θξηηήξηα φπσο ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, νη πξφζζεηεο 

ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο θαη ε επθνιία πξφζβαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ. 

1.4 Καηεγνξίεο ηνπξηζκνύ πγείαο 

Ο Γξ. Κσλζηαληηλίδεο εμεγεί φηη βιέπεη ηνλ φξν ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο πγείαο σο 

«αλεζηξακκέλε νκπξέια» θαη αλαθέξεη πσο είλαη  ν ζπγθεληξσηηθφο φξνο γηα ππεξεζίεο 

ζε νρηψ ηνκείο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πγεία (8 Health-related Tourism 

Segments) πνπ είλαη νη εμήο: 

1. ηαηξηθφο ηνπξηζκφο(medical tourism). 

2. ηακαηηθφο ηνπξηζκφο (spa tourism) – κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηελ 

ζαιαζζνζεξαπεία (thalassotherapy). 

3. ηνπξηζκφο επεμίαο (wellness tourism). 

4. νδνληηαηξηθφο ηνπξηζκφο (dental tourism). 

5. αζιεηηθφο ηνπξηζκφο (sports tourism) – κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πγείαο θαη φρη 

βέβαηα γηα ζεαηέο. 

6. γεπζηγλσζηηθφο ηνπξηζκφο (culinary tourism). 

7. πξνζβάζηκνο ηνπξηζκφο (accessible tourism). 

8. ηνπξηζκφο ππνβνεζνχκελεο δηαβίσζεο (assisted residential tourism). 

1.5 Ηαηξηθόο ηνπξηζκόο 

1.5.1 Ο νξηζκόο ηνπ ηαηξηθνύ ηνπξηζκνύ 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ (Lunt, et al. 2011) ηαηξηθφο ηνπξηζκφο είλαη ε 

κεηαθίλεζε ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ δηεζλψλ ζπλφξσλ κε ηελ πξφζεζε λα ιάβνπλ 

θάπνηα κνξθή ηαηξηθήο ζεξαπείαο. Απηή ε ζεξαπεία κπνξεί λα θαιχπηεη ην πιήξεο 

θάζκα ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά ζπλήζσο πεξηιακβάλεη νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε, 

πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή, ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, θαη ζεξαπεία γνληκφηεηαο. Ο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ νξίνπ ηνπ ηη είλαη ε πγεία θαη ηη ζεσξείηαη σο ηαηξηθφο ηνπξηζκφο 

γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ εκπνξηθψλ ινγαξηαζκψλ δελ είλαη απιή (OECD 2010). 

Οη Swain θαη Sahu (2008) ραξαθηήξηζαλ ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ σο ηελ ηδέα ηνπ ηαμηδηνχ 

ελφο ηνπξίζηα πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ γηα λα αδξάμεη ηελ επθαηξία λα δερηεί 

πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο πγείαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο θαη πην εθπαηδεπκέλνπο 
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επαγγεικαηίεο γηαηξνχο ζηηο πην πξνεγκέλεο ηερλνινγηθά ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο κε 

πιήξε κπζηηθφηεηα θαη πξνζηηφ θφζηνο. Ζ Έλσζε Ηαηξηθνχ Σνπξηζκνχ (Medical 

Tourism Association 2013), αλαθέξεη πσο ηαηξηθφο ηνπξηζκφο είλαη ε κεηαθίλεζε ελφο 

ηνπξίζηα εληνο ή εθηφο κηαο ρψξαο έηζη ψζηε, λα παξαζρεζνχλ ηαηξηθέο, νδνληηαηξηθέο 

θαη ρεηξνπξγηθέο ππεξεζίεο νη νπνίεο είλαη είηε ίδηαο είηε θαιχηεξεο πνηφηεηαο απφ 

απηέο πνπ πξνζθέξνληαη ζην κέξνο πνπ δηακέλεη. Ζ κεηαθίλεζε απηή πξνυπνζέηεη ηελ 

θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ηνπξίζηα φπσο θαη ηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε θαη 

θαιχηεξε πνηφηεηα ππεξεζηψλ πγείαο ηεο ρψξαο πνπ ζα κεηαθηλεζεί (Smith θαη Puczko 

2014). 

 

χκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Κνηλσληθήο θαη Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο (2012) 

ν φξνο "ηαηξηθφο ηνπξηζκφο" δειψλεη δχν θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ:  

 Σε δηαρείξηζε ηαηξηθψλ αλαγθψλ γηα επηζθέπηεο ν νπνίνη βξίζθνληαη ζε μέλε 

ρψξα γηα ηαμίδη δηαθνπψλ, ή γηα επαγγεικαηηθφ ηαμίδη, ή γηα πξνζσξηλή 

εγθαηάζηαζε. Πεξηιακβάλεη επείγνληα πεξηζηαηηθά πγείαο (π.ρ. θαξδηαθφ 

επεηζφδην) ή ηαθηηθέο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο γηα ρξφληα λνζήκαηα (π.ρ. 

αηκνθάζαξζε λεθξνπαζψλ)  

 Σνλ «Ηαηξηθφ Σνπξηζκφ Δπηινγήο» (elective medical tourism), φπνπ ν αζζελήο 

επηιέγεη λα ηαμηδέςεη γηα λα ιάβεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηαηξηθή ππεξεζία, 

παξαθηλεκέλνο απφ παξάγνληεο φπσο:  

 ην θφζηνο ηεο ππεξεζίαο  

 ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο θαη ζπλνιηθά ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο  

 ηνλ ρξφλν αλακνλήο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ γηα ηελ παξνρή 

παξφκνηαο ππεξεζίαο  

 ηελ επθαηξία λα ζπλδπάζεη ηαηξηθή θξνληίδα κε ςπραγσγία / ηαμίδη  

 

Γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία ππεξεζηψλ, ηε δηαρείξηζε ηαηξηθψλ αλαγθψλ ησλ ηνπξηζηψλ, 

νη ζεκαληηθφηεξεο νκάδεο αζζελψλ κε ρξφληεο παζήζεηο είλαη (ΗΚΠΗ 2012, ζ.5): 

 Νεθξνπαζείο 

 Καξθηλνπαζείο 

 Καξδηνπαζείο 

 Άηνκα κε αηκαηνινγηθά λνζήκαηα 
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 Άηνκα ηξίηεο ειηθίαο πνπ ρξήδνπλ ζπζηεκαηηθήο ηαηξηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο 

παξαθνινχζεζεο 

Γηα ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ επηινγήο, ζήκεξα νη πην δηαδεδνκέλεο ππεξεζίεο είλαη (Lunt, 

et al. 2011, ζ.11):  

 Πιαζηηθή/ αηζζεηηθή ρεηξνπξγηθή  

 Οδνληηαηξηθή  

 Οθζαικνινγία  

 Σερλεηή γνληκνπνίεζε  

 Καξδηνινγία/ θαξδηνρεηξνπξγηθή  

 Οξζνπεδηθή ζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε  

 Μεηακνζρεχζεηο νξγάλσλ  

 Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη ηζεθ-απ 

 Βαξηαηξηθή ρεηξνπξγηθή 

 

Ο ηαηξηθφο ηνπξηζκφο φπσο νξίδεηαη εδψ, θαη φπσο ηνλ ελλννχλ νη εηδηθεπκέλνη δηεζλείο 

θνξείο, δελ πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο φπσο spa, ηακαηηθά ινπηξά, θέληξα αδπλαηίζκαηνο, 

πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ηακαηηθφ ηνπξηζκφ θαη ζηνλ ηνπξηζκφ επεμίαο. 

1.5.2 Παξάγνληεο πνπ σζνύλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηαηξηθνύ ηνπξηζκνύ 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ έγηλε ε αξρή, ζηαδηαθά ην θαηλφκελν ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ 

άξρηζε λα εμαπιψλεηαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο δπλακηθφηεηαο 

θαη ησλ πξννπηηθψλ ηνπ θιάδνπ είλαη ην γεγνλφο φηη ην έηνο 2005 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

19 εθαηνκκχξηα ηαμίδηα ζην πιαίζην ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο κε ζπλνιηθέο δαπάλεο 20 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Δπηπιένλ ν ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη ηφζν κεγάινο φπνπ 

ζχκθσλα κε κειέηεο ηνπ πεξηνδηθνχ «Tourism Research and Marketing» ηα ηαηξηθά 

ηαμίδηα ην 2010 αλακέλεηαη λα θηάζνπλ ηα 40 εθαηνκκχξηα εηεζίσο θαη ην κεξίδην 

αγνξάο ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ ην 4%. (Xenia Δθζέζεηο – πλέδξηα Α.Δ 2007). 

 

Οη ιφγνη πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ έλα αζζελή λα αλαδεηήζεη ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζην 

εμσηεξηθφ είλαη πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί αλάινγα κε ηελ πξνζθνξά θαη ηελ δήηεζε γηα 

ηηο ππεξεζίεο ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ. 
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Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο: 

 Σν θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ 

θηλεηνπνηείηαη θπξίσο απφ ην γεγνλφο φηη ζε θάπνηα άιιε ρψξα ηνπ 

πξνζθέξεηαη ε ίδηα ππεξεζία πγείαο ζε πνιχ ρακειφηεξε ηηκή. Γηα παξάδεηγκα, 

κηα εγρείξεζε θαξδηάο ζηελ Ηλδία θνζηίδεη ην 1/10 απ’ φηη ζα άμηδε ζηηο Ζ.Π.Α. 

 Ζ δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ ζε φιν θαη πεξηζζφηεξνπο 

πξννξηζκνχο κε εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

πξνζθέξνληαο ηαηξηθέο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο. 

 Σν πξνθίι ηνπ εθάζηνηε πξννξηζκνχ (θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ππνδνκέο, 

πνηφηεηα ππεξεζηψλ, ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά). 

 Ζ θηλεηηθφηεηα ησλ γηαηξψλ νη νπνίνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο ηεο 

επηζηεκνληθήο ηνπο ηδηφηεηαο αλά ηνλ θφζκν.  

 Σα αζθαιηζηηθά πξντφληα πνπ παξέρνπλ παθέηα αζθάιεηαο ρακειφηεξνπ 

θφζηνπο θάλνπλ νινέλα θαη εληνλφηεξε ηελ εκθάληζή ηνπο ζηηο αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο. ε απηά, ν αζθαιηδφκελνο πιεξψλεη κεησκέλα αζθάιηζηξα αλ δερζεί λα 

ζεξαπεπζεί ζε άιιεο ρψξεο πνπ πξνηείλεη ν αζθαιηζηήο  

 Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απνδεηθλχεηαη ζήκεξα ην επηθξαηέζηεξν κέζν ζην 

νπνίν νη άλζξσπνη αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε δεηήκαηα πγείαο θαη 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.  

 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο δεηεζεο: 

 Οη δεκνγξαθηθέο αιιαγέο. Δθηηκάηαη φηη ηελ επφκελε πεληεθνληαεηία ην 

πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ άλσ ησλ 60 ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζα αλέιζεη απφ ην 

1/5 ζην 1/3.  

 Οη πςειέο νπξέο αλακνλήο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ 

(ΖΠΑ, Γπηηθή Δπξψπε). 

 Ζ δήηεζε γηα επεκβάζεηο θαη ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ ην λνκηθφ πιαίζην ηεο 

ρψξαο ηηο απαγνξεχεη φπσο εθηξψζεηο, παξάλνκεο κεηακνζρεχζεηο, επζαλαζία, 

θ.ιπ.  

 Ζ πίεζε ζηνπο πφξνπο δεκφζηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απφ ηελ απψιεηα 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θξαηψλ αλά ηνλ θφζκν.  
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1.5.3 Πιενλεθηήκαηα ηαηξηθνύ ηνπξηζκνύ 

Σα πιενλεθηήκαηα θαη νη σθέιεηεο απφ ηελ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ζχγρξνλσλ 

ππεξεζηψλ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη πνιιά ηφζν γηα ηνπο αζζελείο – ηνπξίζηεο πνπ 

θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ φζν θαη γηα ηνπο πξννξηζκνχο πνπ πξνζθέξνπλ ηέηνηνπ 

είδνπο ππεξεζίεο. 

 

Πιενλεθηήκαηα γηα ηηο ρψξεο – πξννξηζκνχο 

 Τπάξρεη δπλαηφηεηα επηκήθπλζεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαζψο νη ππεξεζίεο 

ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ δελ είλαη επνρηαθέο. 

 Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηηο ρψξεο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ 

ηαηξηθφ ηνπξηζκφ είλαη θαηλνηφκν θαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ, γεγνλφο πνπ 

βειηηψλεη ηελ εηθφλα ηνπο παγθνζκίσο θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηνλ ηνπξηζηηθφ 

ηνκέα. Σν λέν απηφ πξντφλ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηφρεπζεο ζε κηα λέα αγνξά, 

φπνπ έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζην παξειζφλ δελ είρε ηελ δπλαηφηεηα λα 

κεηαθηλεζεί θαη λα ην απνιαχζεη (π.ρ άηνκα κε αλαπεξία) 

 Πξφθεηηαη γηα ηελ πην θεξδνθφξα κνξθή ηνπξηζκνχ επεηδή πξνζειθχεη 

ηνπξίζηεο πςεινχ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ απφ αλαπηπγκέλεο ρψξεο νη νπνίνη 

ηαμηδεχνπλ ζρεδφλ πάληα κε ηνπιάρηζηνλ έλα ζπλνδφ κε απνηέιεζκα ηα 

ρξήκαηα πνπ μνδεχνπλ λα είλαη δηπιάζηα. 

 Ζ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ απνηειεί θίλεηξν γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ηνπηθψλ λνζνθνκείσλ θαη θιηληθψλ, ηφζν ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

θαη ζηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ φζν θαη ζην πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνινχλ. 

 Μεηψλεηαη ε αλεξγία, απμάλεηαη ε απαζρφιεζε θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

πιήξνπο αμηνπνίεζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο δεκηνπξγνχληαη 

λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.  

 

Πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ αζζελή – ηνπξίζηα 

 Ο ηαηξηθφο ηνπξίζηαο κπνξεί λα ιακβάλεη ηελ ίδηα ηαηξηθή ππεξεζία ζε ηηκή 

πνιχ ρακειφηεξε απφ εθείλε πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη ζην κέξνο πνπ δηακέλεη. 

Απηφ είλαη ηδηαίηεξα εμππεξεηηθφ γηα έλα κεγάιν πνζνζηφ αηφκσλ πνπ δελ 

δηαζέηνπλ αζθάιεηα πγείαο θαη ην θφζηνο ζεξαπείαο ζηελ ρψξα ηνπο είλαη 

απαγνξεπηηθφ. 
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 Οη αζζελείο ηνπξίζηεο απαιιάζζνληαη απφ ηηο νπξέο αλακνλήο ησλ δεκφζησλ 

λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο ηνπο. 

 Με ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ ε ζεξαπεία γίλεηαη πην επράξηζηε αθνχ ε αλάξξσζε 

ζπλδπάδεηαη κε ην ραιαξφ θαη φκνξθν θιίκα ησλ δηαθνπψλ. Δπηπιένλ ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο, νη αζζελείο επηζπκνχλ λα αλαξξψζνπλ καθξηά απφ ηνπο 

γλσζηνχο ηνπο θαη ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο ιφγσ ερεκχζεηαο. 

 Ο ηαηξηθφο ηνπξίζηαο ιακβάλεη ηαηξηθέο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο απφ 

εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

δηαζέηνπλ ηελ πην πξφζθαηε ηερλνινγία. 

1.5.4 Μεηνλεθηήκαηα ηαηξηθνύ ηνπξηζκνύ 

Πέξα απφ ηα πνιιά νθέιε θαη πιενλεθηήκαηα πνπ επηθέξεη ν ηαηξηθφο ηνπξηζκφο είηε 

ζηνπο ηνπξίζηεο είηε ζηνπο πξννξηζκνχο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα ζεηξά θηλδχλσλ 

θαη κεηνλεθηεκάησλ. Σα πην ζεκαληηθά είλαη ηα εμήο: 

 Σν θφζηνο ηεο επέλδπζεο είλαη ηδηαίηεξα πςειφ φπσο θαη νη απαηηήζεηο ηνπ 

θιάδνπ ζε ππνδνκέο, ζχγρξνλε ηαηξηθή ηερλνινγία θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ 

ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ πξέπεη λα βξεζνχλ ηδηψηεο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

θάλνπλ κεγάιεο επελδχζεηο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ αμηφινγα θέληξα ηνπξηζκνχ 

πγείαο άξηηα ζε εμνπιηζκφ, εγθαηαζηάζεηο θαη πξνζσπηθφ. 

 Ζ έιιεηςε θάπνηνπ αξκφδηνπ νξγαληζκνχ αλαγθάδεη ηνλ ηνπξίζηα – αζζελή λα 

θαηαβάιεη κεγάιε πξνζσπηθή πξνζπάζεηα έηζη ψζηε λα βξεη ηνλ θαηάιιειν 

πξννξηζκφ θαη ην θαηάιιειν ηαηξηθφ θέληξν πνπ λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο 

γηα απηφλ δηαπηζηεχζεηο θαη πηζηνπνηήζεηο πνηφηεηαο. 

 Ζ αζθάιεηα πγείαο πνπ έρεη θάζε αζζελήο ζηελ ρψξα ηνπ ζπρλά δελ θαιχπηεη 

ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζην εμσηεξηθφ. 

 Τπάξρεη θίλδπλνο γηα επηπινθέο κεηά απφ ηελ επέκβαζε  φηαλ ν ηνπξίζηαο 

πξέπεη λα ηαμηδέςεη κεγάιεο απνζηάζεηο γηα λα επηζηξέςεη ζπίηη ηνπ. Ο 

ζπλδπαζκφο ηνπ κεγάινπ πςφκεηξνπ θαη ησλ πνιιψλ σξψλ αθηλεζίαο ζην 

θάζηζκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. 

 Ο κεηεγρεηξεηηθφο έιεγρνο θαη ε ζπλέρηζε ηεο ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα γίλεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ αξρηθφ ηαηξφ. Δάλ, 

πξνθχςεη θάπνην πξφβιεκα κειινληηθά ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί απφ 
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θάπνηνλ άιιν ηαηξφ ν νπνίνο δελ ζα μέξεη ηφζν θαιά ηελ πεξίπησζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αζζελνχο. 

1.5.5 Θεζκηθά δεηήκαηα ζηε δηεζλή πξαθηηθή 

Ννκηθά θαη ζεζκηθά δεηήκαηα πνπ θξίλνληαη θαζνξηζηηθά γηα ηελ πιήξε παξνρή 

δηαζπλνξηαθήο θξνληίδαο ππεξεζηψλ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ηα θάησζη:  

Α. Ννκηθά ηαμηδησηηθά δεηήκαηα θαη απαηηνύκελεο δηαδηθαζίεο 

Γηα ηνλ ηαηξηθφ ηνπξίζηα, ζεκαληηθφ ζεσξείηαη λα είλαη ελήκεξνο σο πξνο ην ηζρχνλ 

πιαίζην ησλ ηαμηδησηηθψλ έγγξαθσλ θαη ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ: ην είδνο 

δηαβαηεξίνπ ή visa πνπ ελδείθλπηαη γηα ηνλ αζζελή. Δπίζεο, εάλ ππάξρνπλ φξηα φζνλ 

αθνξά ηε  δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ αζζελή ζηε ρψξα φπνπ ε ηαηξηθή δηαδηθαζία ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί, θαζψο θαη νη  επηπηψζεηο απηψλ θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζε 

πεξίπησζε πνπ ηαηξηθέο επηπινθέο επηηάζζνπλ αλαγθαία ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο 

παξακνλήο ηνπ αζζελνχο ζηε ρψξα. Δπηπξφζζεηα, ε αμίσζε ή κε έθδνζεο εηδηθήο 

άδεηαο γηα επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο παξακνλήο, δξάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν αζζελήο ζα 

πξέπεη λα πξνβεί, εάλ πξνθχςεη νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ζρεηηθφ κε ηε visa ην ηαμίδη ή 

ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν αζζελήο ππνρξενχηαη λα 

επηθνηλσλήζεη κε ηελ πξεζβεία ζηελ παηξίδα ηνπ. Σέινο, πνηεο ελαιιαθηηθέο ηζρχνπλ, 

αλ ν αζζελήο δελ δχλαηαη λα ηαμηδέςεη κε ηαηξηθή άδεηα γηα ην ηαμίδη πξηλ απφ ηελ 

αξρηθή ιήμε ηζρχνο ηεο ζεψξεζεο ηεο visa.  

Β. Νόκηκε εθπξνζώπεζε ηεο ζέζεο ηνπ αζζελή ζηε ρώξα ππνδνρήο 

ηαλ θάπνηνο ηαμηδεχεη κε ζθνπφ ηε ιήςε ηαηξηθήο θξνληίδαο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη 

πξνζεθηηθά ψζηε λα ιάβεη γλψζε εάλ νη αζζελείο έρνπλ ην δηθαίσκα θαη κε πνηνλ 

ηξφπν κπνξνχλ λα εμνπζηνδνηήζνπλ εθπξφζσπφ ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, εάλ νη 

ίδηνη δελ δχλαληαη λα εθθξάζνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηνπο 

πεξίζαιςε. Αλ ηζρχεη έλα ηέηνην πιαίζην δηθαησκάησλ, ν Γηεζλήο Αζζελήο θαη ν 

ζπλνδφο ηνπ ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ πφηε απηή ε αλάγθε κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί, 

θαζψο θαη πνηνη είλαη ε πεξηζηνιή ηνπ δηθαηψκαηνο φζνλ αθνξά  ηελ εμνπζία πνπ 

παξέρεηαη  ζην εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ζρεηηθά κε ηε ιήςε απνθάζεσλ. Πεξηπιένλ, 

αλαγθαίν είλαη λα  δηαζαθελίδεηαη πνηα είλαη ηα λφκηκα έγγξαθα πνπ πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζνχλ θαη  πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη. Δλδέρεηαη,  ε ρψξα 
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πξννξηζκνχ λα δηέπεηαη  απφ δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο απφ ηνπο ηζρχνληεο  ζηελ ρψξα 

ηνπ αζζελνχο,  ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί πνην λνκηθφ πιαίζην 

αθνινπζείηαη, εθείλν ηεο παηξίδαο ηνπ αζζελή ή ηνπ θξάηνπο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο 

θξνληίδαο. 

Γ. Ηαηξηθή ακέιεηα- θάιπςε αζηηθήο επζύλεο γηα ηελ ηαηξηθή πξάμε 

Έλα ζπρλφ δήηεκα πνπ ηίζεηαη θαη ζην πιαίζην παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ Ηαηξηθνχ 

Σνπξηζκνχ είλαη ην δήηεκα ηεο ηαηξηθήο ακέιεηαο, ησλ επηπινθψλ θαη ηνπ ελδερφκελνπ 

αλεπαξθνχο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο. Σα ελδερφκελα πνπ ζπλεζέζηεξα πξέπεη λα 

δηεξεπλψληαη είλαη: ε χπαξμε ζπζηήκαηνο εθδίθαζεο απνδεκηψζεσλ γηα ζσκαηηθή 

βιάβε ζην θξάηνο ππνδνρήο,  ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αγσγήο απφ ηνλ αζζελή ζηελ 

παηξίδα ηνπ έλαληη ηνπ παξφρνπ, νη πξναηξεηηθέο θαη ππνρξεσηηθέο δηαδηθαζίεο 

επίιπζεο ηέηνηνπ είδνπο λνκηθψλ ππνζέζεσλ νη νπνίεο είλαη πξνζβάζηκεο απφ ηνλ 

αζζελή νη δηαδηθαζίεο θαη νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπ 

αζζελνχο θαη ηνπ εθάζηνηε παξφρνπ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαζψο θαη κε πνηφ 

ηξφπν απηέο απνθιίλνπλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο δηθαζηηθήο δηέλεμεο. Αλαθνξηθά κε 

ηηο ελ ιφγσ αμηψζεηο, απαηηείηαη ε χπαξμε αληίζηνηρνπ πιαηζίνπ ζε πεξίπησζε δηέλεμεο 

κε έλα δεκφζην ζχζηεκα πγεηνλνκηθή θξνληίδαο  θαζψο θαη ε παξνπζία ζπλζεθψλ θαη 

δηεζλψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ (πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο) αλαθνξηθά κε ηνπο 

φξνπο ρξήζεο έλδηθσλ κέζσλ.  

Γ. πλαίλεζε θαη έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Αζζελή 

Μείδνλ ζέκα ηεο δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηνπ Γηεζλή Αζζελή ζεσξείηαη ε αμίσζε ιήςεο 

έγγξαθεο ζπλαίλεζεο ηνπ γηα ηελ νπνηαδήπνηε ηαηξηθή ππεξεζία ηνπ παξαζρεζεί. 

Πιεξνθνξεκέλε ζπγθαηάζεζε ζεσξείηαη ε δηαδηθαζία ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ν 

αζζελήο πιεξνθνξείηαη ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο θαη  ηηο ζεξαπεπηηθέο 

δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ παξέρνληαη ψζηε  λα δηακνξθψζεη ν ίδηνο κηα ηεθκεξησκέλε 

απφθαζε θαη επηινγή ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο θαη ζεξαπείαο. Απνηειεί βαζηθφ 

θαζήθνλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ησλ πγεηνλνκηθψλ παξφρσλ ην λα δεηήζνπλ θαη 

λα ιάβνπλ έγγξαθε ζπλαίλεζε πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή θαη εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο. ζνλ αθνξά ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε νη επηκέξνπο φξνη 

πξνέξρνληαη απφ  ην εζληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην (ή πεξηθεξεηαθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο) ηνπ παξφρνπ, ελψ νη φξνη δηθαηνδνζίαο ηνπ παξφρνπ ζα πξέπεη 
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λα πξνζδηνξίδνληαη ξεηά αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ. ε θάζε 

πεξίπησζε ε ηειηθή γξαπηή ζπγθαηάζεζε κπνξεί λα δίδεηαη ελππφγξαθα απφ ηνλ 

αζζελή κε ηελ πξψηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνπο ζεξάπνληεο γηαηξνχο. Με δεδνκέλε ηε 

ζεκαληηθή επέλδπζε ζε ρξφλν θαη ρξήκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο 

Ηαηξηθνχ Σνπξηζκνχ ηφζν γηα ηνλ πάξνρν φζν θαη γηα ηνλ Γηεζλή Αζζελή ζα πξέπεη επί 

ηεο νπζίαο ην πιαίζην ηεο απαηηνχκελεο ελεκεξσκέλεο ζπγθαηάζεζεο λα 

παξνπζηάδεηαη ζην αζζελή πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο (είηε 

θαηάζεζε πξνθαηαβνιήο γηα ηαηξηθέο δαπάλεο, είηε ηαμηδησηηθά έμνδα- θιείζηκν 

εηζηηεξίσλ θ.ιπ.).  

Δ. Γηαθίλεζε θαη δηαρείξηζε ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο ηνπ Γηεζλή Αζζελή 

εκαληηθά πξαθηηθά θαη λνκηθά ζέκαηα πξνθχπηνπλ θαηά ηε  δηαθίλεζε θαη ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ πξνο ηνλ πγεηνλνκηθφ πάξνρν ηεο ρψξαο – 

ππνδνρήο πξηλ απφ ηε ζεξαπεία. Μέξε ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ θαη ηαηξηθνχ θαθέινπ 

ηνπ αζζελνχο είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζεξαπεπηηθή νκάδα ηνπ παξφρνπ ψζηε απηή λα 

ζρεκαηίζεη άπνςε γηα ηελ απαηηνχκελε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή θξνληίδα θαζψο 

θαη γηα ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο. Σέηνηα ζηνηρεία αθνξνχλ ζπλήζσο ηα 

απνηειέζκαηα δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, ηαηξηθψλ απεηθνλίζεσλ, ηαηξηθέο 

γλσκαηεχζεηο, ην θιηληθφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ θιπ. νβαξά δεηήκαηα  πξνο εμέηαζε 

ζεσξνχληαη ηα δηαζέζηκα ηερλνινγηθά κέζα γηα ηελ δηαθίλεζε ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ 

θαζψο θαη  ησλ αξρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή ηνπ αζζελή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνζηνιήο αληίζηνηρσλ ηαηξηθψλ ζηνηρείσλ  γηα ηελ 

θαηνρχξσζε ηεο νινθιεξσκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ αζζελή 

πίζσ ζηελ παηξίδα ηνπ. Δπίζεο, είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη κέξηκλα ψζηε ηα ηαηξηθά 

αξρεία πνπ παξάγνληαη ζηε ρψξα θξνληίδαο  ηνπ αζζελή λα κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ 

σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ αζζελή πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

πξνζβάζηκα θαη δηαζέζηκα απφ επαγγεικαηίεο πγείαο ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ 

αζζελή.  
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Σ. Πιεξσκέο, απαηηήζεηο θαη αζθαιηζηηθά δεηήκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ππεξεζηώλ πξνο ηνλ Γηεζλή Αζζελή  

ηαλ πξφθεηηαη γηα δαπαλεξέο δηαδηθαζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ζεξαπεπηηθέο 

παξεκβάζεηο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα γλσξίδνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο πνπ κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκεο.  

Βαζηθφ είλαη ην γεγνλφο ηεο πιεξνθφξεζεο ηνπ αζζελή ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο 

αζθαιηζηηθήο θάιπςήο ηνπ εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ φπσο ηζρχεη 

γηα παξάδεηγκα ζηα θξάηε- κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη πγεηνλνκηθνί πάξνρνη θαη 

νη αζζελείο επηβάιιεηαη λα γλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ κεηά ηελ πιεξσκή ή 

δηαδηθαζίεο πξνέγθξηζεο γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ ηελ αζθαιηζηηθή, ηηο 

απαηηήζεηο γηα έγθαηξε θαη άκεζε αληαπφθξηζε, ηελ εληφο πξνζεζκηψλ ππνβνιή 

δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη πνηεο παξάκεηξνη κπνξεί λα ζέηνπλ ηηο πιεξσκέο θαη 

απαηηήζεηο γηα επηζηξνθή θφζηνπο, δπλεηηθά ζε θίλδπλν. 

ηελ Διιάδα νη πάξνρνη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα έρνπλ ζεκαληηθή εκπεηξία ζπλεξγαζίαο 

κε δηεζλείο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Ο δεκφζηνο ηνκέαο, αληίζεηα, έρεη ειάρηζηε 

εκπεηξία ζε ηέηνηνπ είδνπο κεραληζκνχο θαη ζπλεξγαζίεο, εθηφο απφ ηελ δηαδηθαζία 

ρξήζεο ηεο Δπξσπατθήο Κάξηαο Αζθάιηζεο θαη ηε δηαδηθαζία απαηηήζεσλ ηνπ ΗΚΑ ε 

νπνία φκσο εκθαλίδεη ζεκαληηθά θελά θαη πνιχ κηθξή απφδνζε κέρξη ζήκεξα. 

Z. Ηδησηηθόηεηα – Αηνκηθόηεηα  

Γεδνκέλα ηα νπνία ζπλίζηαληαη ζε νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ηδησηηθέο πιεξνθνξίεο 

πάλσ θαη πέξα απφ ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε ηνπ αζζελή. πλεπψο, θαζίζηαηαη αλαγθαίν 

λα δηεξεπλεζεί ην πιαίζην εθείλν πνπ πξνζηαηεχεη ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή δσή 

θαζψο θαη ηα έλδηθα πξνβιεπφκελα κέζα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ αλαθνξηθά κε 

ηελ εκπηζηεπηηθή ρξήζε θαη ηε κε δπλαηφηεηα θαλέξσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ 

αηφκνπ ζηε ρψξα ππνδνρήο. Θα πξέπεη λα θαζίζηαηαη ζαθέο πνηα είλαη ηα δηθαηψκαηα 

ησλ αζζελψλ ζχκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην δηθαηνδνζίαο ηνπ παξφρνπ. Οξηζκέλα απφ 

ηα δηθαηψκαηα ηνπ αζζελή πνπ ζα πξέπεη λα απνζαθελίδνληαη θαη λα δειψλνληαη είλαη:  

ην δηθαίσκα ηνπ αζζελή λα ελεκεξψλεηαη θαη λα ζπκκεηέρεη ζηηο απνθάζεηο γηα ηε 

θξνληίδα ηνπ,  ην δηθαίσκα λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο θαη ην πνζφ πνπ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη,  ην δηθαίσκα λα έρεη 
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ζπλνδνχο θαη επηζθέπηεο, ην δηθαίσκα λα έρεη πξφζβαζε θαη πιήξε αληίγξαθα ηνπ 

ηαηξηθνχ ηνπ θαθέινπ. 

 

  



22 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Ο ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

2.1 Μνξθέο ηαηξηθνύ ηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα 

Αξρηθά, ν ηνπξηζκφο πγείαο ζπλδέζεθε κε ηε ρξήζε ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ηαζνχλ δηάθνξεο παζήζεηο.  ηηο ππεξεζίεο ηνπ πεξηιακβάλνληαη ν 

ηαηξηθφο έιεγρνο, ε εηδηθή δηαηηεηηθή, ε γπκλαζηηθή, ε ςπρνζεξαπεία, ε αηζζεηηθή. Σν 

ηκήκα ηεο ζεξαπείαο, έρεη βάζε ηαηξηθέο κεζφδνπο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηε ρξήζε ησλ 

νπζηψλ φπσο εμέξρνληαη απφ ηε γε, ηε ζάιαζζα θαη ηνλ αέξα, ζηα πιαίζηα κηαο 

ζεξαπεπηηθήο θαη πξνιεπηηθήο δηάζηαζεο ηεο πγείαο, φπσο ν ζεξκαιηζκφο κε ηνλ λεξφ 

θαη ε θιηκαηνζεξαπεία κε ηνλ αέξα (Βελεηζαλνπνχινπ, 2006). 

Ζ αγνξά ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο επεθηείλεηαη ζε δχν δηαθξηηά πιελ φκσο ζπλδεφκελα 

ηκήκαηα: α) ζηα θέληξα ηνπξηζκνχ πγείαο (health resorts) ζηα νπνία  δίλεηαη έκθαζε 

ζηε ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο. Οη πειάηεο είλαη 

κεκνλσκέλνη, κέζεο ειηθίαο, αλήθνπλ ζηηο κεζαίεο θαη πςειέο εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο, 

φληαο δε επαγγεικαηηθά θαη νηθνλνκηθά επηηπρεκέλνη θαη ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο 

ζε ζέκαηα πγείαο θαη θαιήο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη β) ζηα θέληξα ηακαηηθνχ ή 

ζεξκαιηζηηθνχ ηνπξηζκνχ (spa resorts), ζηα νπνία ζηφρνο είλαη θπξίσο ε παξνρή 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε άηνκα γηα ηελ απνθαηάζηαζε δηαθφξσλ παζήζεσλ. Οη πειάηεο 

είλαη κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ, αζζελέζηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ ηάμεσλ, νη νπνίνη έρνπλ 

απνθηήζεη ηελ ζπλήζεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ζεξαπεηψλ, ηηο νπνίεο επαλαιακβάλνπλ 

ηαθηηθά (Κνπδνπκά, 2004). 

Οη θχξηεο εθθάλζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν βαζηθνχο 

ηνκείο: 

α) ηνλ ηακαηηθφ ηνπξηζκφ – ζεξκαιηζκφ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηνλ παξαδνζηαθφ 

ηακαηηθφ ηνπξηζκφ, ηνλ ηακαηηθφ ηνπξηζκφ ή ζεξκαιηζκφ, ηε ζαιαζζνζεξαπεία θαη ηα 

Spa (ηνπξηζκφο νκνξθηάο θαη επεμίαο) (Caballero - Danell & Chipo Mugomba, 2006).  

Ο ηακαηηθφο ηνπξηζκφο – ζεξκαιηζκφο πεξηιακβάλεη αθφκε ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε 

ησλ ζεξκνκεηαιιηθψλ λεξψλ, ηε γεληθφηεξε ρξήζε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη ηε 

ρξήζε ησλ κεηαιιηθψλ λεξψλ (Νφκνο 3498/2006). 
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β) ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ (Medical Tourism), ν νπνίνο νξίδεηαη επξέσο σο ε παξνρή 

νηθνλνκηθά αληαγσληζηηθήο ηδησηηθήο ηαηξηθήο θξνληίδαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζε αζζελείο πνπ έρνπλ αλάγθε ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ 

θαζψο θαη άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ κνξθψλ ζεξαπείαο εθηφο ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπο. 

Ο ηαηξηθφο ηνπξηζκφο εκπεξηέρεη πέξαλ ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, λνζνθνκεία, 

ππεξεζίεο κεηαθνξάο, ελεκέξσζεο, μελάγεζεο, εζηίαζεο θαη δηακνλήο ζε μελνδνρεία 

πεξησπήο. Σν βαζηθφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε  παξνρή ππεξεζηψλ ηαηξηθήο 

θξνληίδαο ζε αληίζεζε κε ηνλ ηακαηηθφ ηνπξηζκφ – ζεξκαιηζκφ, ν νπνίνο εκπεξηθιείεη 

θαη ηε δηάζηαζε ηεο επεμίαο θαη άξα δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ φπσο ν ηνπξηζκφο 

νκνξθηάο θαη επεμίαο (spa) θαη ηα θέληξα αδπλαηίζκαηνο θ.ιπ. (Caballero - Danell & 

Chipo Mugomba, 2006).Γχν είλαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ: α) ε 

δηαρείξηζε ηαηξηθψλ αλαγθψλ πνπ απεπζχλεηαη ζε επηζθέπηεο ν νπνίνη βξίζθνληαη ζε 

μέλε ρψξα γηα ηαμίδη δηαθνπψλ, ή γηα επαγγεικαηηθφ ηαμίδη, ή γηα πξνζσξηλή 

εγθαηάζηαζε. Πεξηιακβάλεη επείγνληα πεξηζηαηηθά πγείαο (π.ρ. θαξδηαθφ επεηζφδην) ή 

ηαθηηθέο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο γηα ρξφληα λνζήκαηα (π.ρ. αηκνθάζαξζε λεθξνπαζψλ), 

β) ν ηαηξηθφο ηνπξηζκφο επηινγήο πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο αζζελείο εθείλνπο πνπ 

επηιέγνπλ λα κεηαβνχλ εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο ηνπο γηα λα ιάβνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε ηαηξηθή ππεξεζία, ιακβάλνληαο ππφςε παξάγνληεο φπσο :  ην θφζηνο ηεο 

ππεξεζίαο, ηελ πνηφηεηα ηεο ηαηξηθήο ππεξεζίαο θαη ζπλνιηθά ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, ην ρξφλν αλακνλήο ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο γηα ηελ παξνρή παξφκνηαο 

ππεξεζίαο θαη απφ ηελ αλάγθε λα ζπλδπάζνπλ ηελ ηαηξηθή θξνληίδα κε ηελ εκπεηξία 

ηεο ςπραγσγίαο θαη ην ηαμίδη. Γηα ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ επηινγήο, ζήκεξα νη πην 

δηαδεδνκέλεο ππεξεζίεο είλαη: πιαζηηθή / αηζζεηηθή ρεηξνπξγηθή, νδνληηαηξηθή, 

νθζαικνινγία, ηερλεηή γνληκνπνίεζε, θαξδηνινγία / θαξδηνρεηξνπξγηθή, νξζνπεδηθή 

ζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε,  ζεξαπεία θαξθίλνπ θαη κεηακνζρεχζεηο νξγάλσλ. ηηο 

ρψξεο κε παξάδνζε ζηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ έρνπλ γηα ρξφληα δηακνξθσζεί θαη 

παξέρνληαη δηάθνξα «παθέηα» γηα νθζαικνινγηθέο επεκβάζεηο, νξζνπεδηθέο 

επεκβάζεηο, αληηκεηψπηζε θαξδηνπαζεηψλ, φπσο θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη 

κεηεγρεηξεηηθή απνθαηάζηαζε, εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε, κεηακνζρεχζεηο νξγάλσλ 

θ.ιπ. (Κνπζθνχθεο, 2014). 
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ήκεξα, νη ζχγρξνλεο ηάζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηε ζηξνθή ηνπ ηνπξηζκνχ ζε εηδηθνχο 

πιεζπζκνχο φπσο είλαη νη ρξφληα πάζρνληεο π.ρ. αζζελείο κε δηαβήηε, αηκαηνινγηθά 

λνζήκαηα, δηαηξνθηθά λνζήκαηα θ.ιπ. θαη ε ηξίηε ειηθία, κε ηε δηακφξθσζε 

θαηάιιεισλ θαη επαξθψλ ζπλζεθψλ ψζηε ε ρψξα λα ππνδέρεηαη ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνπξηζηηθνχο πιεζπζκνχο κε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο έλαληη ησλ νπνίσλ θαιείηαη λα 

αληαπνθξηζεί κέζσ ζχκπξαμεο ησλ ηνπξηζηηθψλ δνκψλ κε ηηο αληίζηνηρεο πγεηνλνκηθέο 

(Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο θαη Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο, 2012). 

ε γεληθέο γξακκέο, ππάξρνπλ ηξεηο ηξφπνη θαηά ηνπο νπνίνπο ην δηεζλέο εκπφξην 

ππεξεζηψλ πγείαο πξαγκαηνπνηείηαη : α) «δηαζπλνξηαθή παξνρή ππεξεζηψλ», ε νπνία 

αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πέξα ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ (π.ρ. ηειεταηξηθή) (β) 

«θαηαλάισζε ππεξεζηψλ ζην εμσηεξηθφ», φπνπ ν ρξήζηεο πξέπεη λα πεξάζεη ηα 

ζχλνξα ψζηε λα ιάβεη πεξίζαιςε ζε έλα δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα πεξίζαιςεο (ηνπξηζκφο 

πγείαο), (γ) «εκπνξηθή παξνπζία» φπνπ επηρεηξήζεηο επελδχνπλ ζε έξγα πνπ αθνξνχλ 

ηνλ ηνκέα πγείαο ζην εμσηεξηθφ (π.ρ. κηα ειιεληθή εηαηξεία επελδχεη ζηελ θαηαζθεπή 

ελφο λνζνθνκείν ζε κηα μέλε ρψξα (Πάιιεο, 2013). 

2.2 Τθηζηάκελν λνκνζεηηθό πιαίζην 

ζνλ αθνξά ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ ηακαηηθφ ηνπξηζκφ ππάξρεη ήδε 

πιεζψξα λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ απφ ην 1920, αληίζεηα ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί 

ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ απνηππψλνληαη θπξίσο ζε πξφζθαηα λνκνζεηήκαηα.  

Ο Νφκνο 2160/93 (άξζξν 2 εδ. 1Γ θαη εδ. 3) αθνξά ηα Κέληξα Σνπξηζκνχ Τγείαο ηα 

νπνία είλαη εγθαηαζηάζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θαη ζπλδπάδνπλ ηε 

δπλαηφηεηα παξαζεξηζκνχ ή άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ή θαη 

πξαγκαηνπνίεζεο άιισλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ κε πξνιεπηηθέο, ζεξαπεπηηθέο θαη άιιεο 

αγσγέο, πνπ ζπλδένληαη κε ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο, κεηεγρεηξεηηθή θξνληίδα θαη 

αλαξξψζεηο γεληθά, θαζψο θαη απνθαηάζηαζε θαη επεμία ηνπ ηνπξίζηα. Οη παξερφκελεο 

ππεξεζίεο ζα κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ηαηξηθψλ θαη παξαταηξηθψλ 

πξάμεσλ απφ ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, ηε θξνληίδα ηνπ ζψκαηνο, ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ 

αλαδσνγφλεζε ηνπ νξγαληζκνχ γεληθά, κέρξη ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεξαπεπηηθψλ αγσγψλ, ελψ ν ξφινο ηνπο ζα είλαη ζπκπιεξσκαηηθφο θαη επηθνπξηθφο 

ησλ κνλάδσλ λνζνθνκεηαθνχ ηχπνπ. 
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Ο Νφκνο 3527/2007, πνπ επέηξεςε ηε ιεηηνπξγία κνλάδσλ αηκνθάζαξζεο ζηα λεζηά κε 

ηαθηηθή αθηνπιντθή γξακκή πνπ αθνξά ηνλ πξνζβάζηκν ηνπξηζκφ. Ο Δπελδπηηθφο 

Νφκνο 3908/2011 ζπλέρεηα ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ 3299/94 πεξί Κηλήηξσλ 

Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή χγθιηζε, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νφκνπο 3470/2006, 3522/2006, 3631/2008 θαη 

3752/2009, θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηηο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα 

παξέρνληαο ηα απαξαίηεηα επελδπηηθά θίλεηξα γηα επελδπηέο απφ ηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ αλάινγα κε ηνλ θιάδν θαη ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία αθνξά ε επέλδπζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξνζδηνξίδεη ηνπο επηιέμηκνπο θνξείο, ην κέγηζην χςνο ησλ επηδνηήζεσλ 

θαη θαζνξίδεη ηα είδε ησλ παξερφκελσλ εληζρχζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

πεξηιακβάλνληαη  ηα Κέληξα Σνπξηζκνχ Τγείαο (ππφ ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ 

ζπλαξκφδησλ ππνπξγείσλ), νη Δγθαηαζηάζεηο Αμηνπνίεζεο Ηακαηηθψλ Πεγψλ θαη ηα 

Κέληξα Θαιαζζνζεξαπείαο. 

Ζ νδεγία 24/2011 «πεξί εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ ζην πιαίζην ηεο 

δηαζπλνξηαθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο» ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνβιέπεη φηη νη 

Δπξσπαίνη κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ηελ ηακαηηθή πεγή ηεο επηινγήο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε 

επξσπατθή ρψξα θαη ηα έμνδα ζα θαιχπηεη ν αζθαιηζηηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν 

ππάγνληαη. Έηζη, ινηπφλ αλνίγεηαη δξφκνο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ αιινδαπψλ θαη 

εκεδαπψλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, γεγνλφο πνπ βνεζά ζηελ πξνζέιεπζε πεξηζζφηεξσλ 

επηζθεπηψλ πνπ επηζπκνχλ λα έιζνπλ γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο ζηε ρψξα καο κε 

απνηέιεζκα ηελ πςειή νηθνλνκηθή απφδνζε. 

Άιισζηε θαη ε βνχιεζε ηεο Πνιηηείαο πεξί ζπζρέηηζεο ηνπ Θεξαπεπηηθνχ- Ηακαηηθνχ 

Σνπξηζκνχ κε ηνλ Ηαηξηθφ, δηαηππψλεηαη ξεηά ζην Νφκν 4179/13, άξζξν 20 πνπ θέξεη 

ηίηιν «Ηακαηηθφο θαη Ηαηξηθφο Σνπξηζκφο» φπνπ ζηελ παξ. 1 γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ, ελψ 

ζηηο ινηπέο παξαγξάθνπο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ξπζκίδνληαη ζέκαηα πεξί ησλ Ηακαηηθψλ 

Φπζηθψλ Πφξσλ. Ήδε ζην άξζξν 1 ηεο ππ’αξηζκ. 27217/26.11.2013 Κ.Τ.Α. «πεξί 

θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

Ηαηξηθνχ Σνπξηζκνχ» νξίδεηαη φηη Πάξνρνο Ηαηξηθνχ Σνπξηζκνχ είλαη Γεκφζηνο ή 

ηδησηηθφο θνξέαο παξνρήο πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο ελψ εηδηθφηεξα ζην Νφκν 4238/2014 «πεξί Πξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ 

Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ.), αιιαγήο ζθνπνχ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ» θαη εηδηθφηεξα 
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ζην άξζξν 31 ζηελ & 1 νξίδεηαη ξεηά φηη: «Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, 

θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα βάζε ησλ 

νπνίσλ νη κνλάδεο ηακαηηθήο ζεξαπείαο, ηα θέληξα ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ - ζεξκαιηζκνχ 

θαη ηα θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο, φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ 

Ν.3498/2006…δχλαληαη λα αλαγλσξίδνληαη σο κνλάδεο Π.Φ.Τ.»  

Δπνκέλσο, πξνθχπηεη ζαθψο ε ζπζρέηηζε ηνπ Θεξαπεπηηθνχ - Ηακαηηθνχ κε ηνλ 

Ηαηξηθφ Σνπξηζκφ, εθφζνλ πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα, ζηηο κνλάδεο ηακαηηθήο ζεξαπείαο, 

ηα θέληξα ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ - ζεξκαιηζκνχ θαη ηα θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο, φπσο 

απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ Ν.3498/2006, λα αλαγλσξίδνληαη, ππφ φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο, σο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη άξα σο δεκφζηνη ή 

ηδησηηθνί θνξείο παξνρήο πξσηνβάζκηαο, θξνληίδαο πγείαο θαη λα κπνξνχλ λα 

απνηεινχλ Παξφρνπο Ηαηξηθνχ Σνπξηζκνχ θαηά ηελ ππ’αξηζκ. 27217/26.11.2013 

Κ.Τ.Α. κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο νδεγίαο 24/2011 ζηελ νπνία 

πξνζαξκφζηεθε ε ρψξα καο κε ην Νφκν 4213/13 θαη πξνβιέπεη ηε δηαζπλνξηαθή 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. 

πκπεξαζκαηηθά, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ελψ ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ 

ηακαηηθφ ηνπξηζκφ κεηξάεη δεθαεηίεο, ην αληίζηνηρν πεξί ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ 

απνηππψλεηαη θπξίσο ζε πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.  Με δεδνκέλν, ινηπφλ, φηη 

γηα πνιιά έηε δελ πθίζηαην επαξθέο λνκνζεηηθφ πιαίζην αλάπηπμεο ηνπ ηαηξηθνχ 

ηνπξηζκνχ, κε ηνπο σο άλσ αλαπηπμηαθνχο θαη επελδπηηθνχο λφκνπο, ηνλ λ.4213/13 κε 

ηνλ νπνίν πξνζαξκφζηεθε ε εζληθή λνκνζεζία ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2011/24/ΔΔ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9εο Μαξηίνπ 2011 «πεξί 

εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ ζην πιαίζην ηεο δηαζπλνξηαθήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (L88/45/4.4.2011) θαη άιιεο δηαηάμεηο», ηελ εθδνζείζα πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή, ήδε απφ ηηο 26.11.13, ππ’αξηζκ. 27217 Κ.Τ.Α. «πεξί θαζνξηζκνχ 

ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Ηαηξηθνχ 

Σνπξηζκνχ» αιιά θαη ζπλαθείο λφκνπο θαη δηαηάμεηο, ηίζεληαη αδηακθηζβήηεηα νη 

βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Ηαηξηθνχ Σνπξηζκνχ.  Ζ πξννπηηθή πνπ δεκηνπξγείηαη απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ λ.4146/2013 πεξί δηακφξθσζεο Φηιηθνχ Αλαπηπμηαθνχ 

Πεξηβάιινληνο γηα ηηο ηξαηεγηθέο θαη Ηδησηηθέο επελδχζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

67657/12/12/2013 θαη 67659/12/12/2013 Τ.Α. είλαη επνίσλεο γηα ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε ηεο εηδηθήο κνξθήο ηνπξηζκνχ, ηνπ Σνπξηζκνχ Τγείαο. Δπηπιένλ, ην Κξάηνο 
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εμέδσζε ην λ. 3894/2010πεξί επηηάρπλζεο θαη δηαθάλεηαο πινπνίεζεο ηξαηεγηθψλ 

Δπελδχζεσλ θαη ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ λ.4072/2012 θαζψο θαη ηνπ λ.4242/2014 γηα 

απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

2.3 Πξόζθαηεο εμειίμεηο 

Ζ Διιάδα, απνηειεί έλαλ παξαδνζηαθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη ν ηνπξηζκφο 

απνηειεί γηα απηήλ ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. ηα πιαίζηα ηεο πηψζεο ηεο 

δήηεζεο γηα παξαδνζηαθέο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο, ηνλ νμχηαην αληαγσληζκφ απφ 

παξφκνηνπο Μεζνγεηαθνχο πξννξηζκνχο (π.ρ. Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Σπλεζία, θ.η.ι.) 

θαη ηε ζηξνθή πξνο λέεο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ πςειήο πνηφηεηαο πνπ 

δηαθνξνπνηνχλ ην πξνζθεξφκελν ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ε Διιάδα αλέπηπμε κε ηε ζεηξά 

ηεο κηα πνηθηιία ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Μία απφ απηέο είλαη θαη ν ηαηξηθφο 

ηνπξηζκφο, φπνπ έρνπλ γίλεη ηα πξψηα ζπνξαδηθά βήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ. 

Ζ Διιάδα απνηειεί ήδε έλα δηεζλψο θαηαμησκέλν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ πνπ 

θαηαηάζζεηαη πνιχ ςειά ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ θαη έηζη δηαζέηεη ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ήδε ρηηζκέλεο θήκεο. πλππνινγίδνληαο ην εμαηξεηηθφ 

θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο θαη ηηο άξηζηεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, κπνξεί θαλείο 

λα ζπκπεξάλεη φηη ε Διιάδα έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ζην ρψξν 

ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ θαη πσο νη πξννπηηθέο ηεο ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη εμαηξεηηθά 

επλντθέο. Γπζηπρψο κέρξη ζηηγκήο ζηελ Διιάδα νη ππεξεζίεο ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ 

πξνζθέξνληαη ζπνξαδηθά απφ έλαλ κηθξφ αξηζκφ ηδησηψλ – παξφρσλ, νη νπνίνη 

πξνζπαζνχλ κφλνη ηνπο λα πξνβάινπλ ην πξνζθεξφκελν ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηνπο θαη ηε 

ρψξα πξννξηζκνχ ρσξίο θακία θξαηηθή βνήζεηα. 

Τπάξρνπλ θαηεγνξίεο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ φπνπ ππάξρεη ειιεληθφ ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα. ε απηέο ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη ζην κέιινλ εμεηδίθεπζε (ΗΚΠΗ, 2012). 

 Αηκνθάζαξζε: Τπάξρεη θαιή γεσγξαθηθή θάιπςε απφ δεκφζηα λνζνθνκεία, 

αιιά ζα ρξεηαζηεί εηδηθή ξχζκηζε θαη νξγάλσζε γηα λα πξνζθεξζνχλ ζε 

ηνπξίζηεο νη ππεξεζίεο ηνπο. Σα ηδησηηθά θέληξα θαιχπηνπλ ηελ Αζήλα θαη ηελ 

Θεζζαινλίθε αιιά απφ ηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο κφλν ε Κξήηε θαη ε Ρφδνο 

πξνζθέξνπλ ήδε ππεξεζίεο ζε ηνπξίζηεο. 
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 Απνθαηάζηαζε - απνζεξαπεία: Τπάξρεη κεγάιε ζπγθέληξσζε ηδησηηθψλ 

θέληξσλ ζηελ Μαθεδνλία θαη Θεζζαιία, πνπ δελ έρνπλ αμηνπνηεζεί επαξθψο. 

Έρνπλ εμαηξεηηθά πςεινχ επηπέδνπ ππνδνκέο, εηδηθφ εμνπιηζκφ πξνεγκέλεο 

ηερλνινγίαο θαη άξηην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. Δίλαη ηα κνλαδηθά θέληξα ζην 

είδνο ηνπο ζηα Βαιθάληα θαη ζπάληα γηα ηελ Δπξψπε. Απφ άπνςε πνηφηεηαο, 

ππάξρνπλ κεξηθά εθάκηιια ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Διβεηία, αιιά είλαη πνιχ πην 

αθξηβά. πλεπψο, ππάξρεη δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζεί έλαο ζεκαληηθφο πφινο 

ηνπξηζκνχ απνθαηάζηαζεο, ηδίσο ζηελ θεληξηθή θαη βφξεηα Διιάδα. 

 Σερλεηή αλαπαξαγωγή: Ζ Διιάδα έρεη επλντθή λνκνζεζία ζπγθξηηηθά κε άιιεο 

Δπξσπατθέο ρψξεο, θαη ήδε έρεη αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη ν "αλαπαξαγσγηθφο 

ηνπξηζκφο". Σα θέληξα βξίζθνληαη ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα θαη Κξήηε. 

 Δμεηδηθεπκέλεο ζεξαπείεο ζε Σξηηνβάζκηα Ννζνθνκεία: Σα ηδησηηθά 

ηξηηνβάζκηα λνζνθνκεία είλαη ζπγθεληξσκέλα ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε. Σα 

Γεκφζηα έρνπλ κεγαιχηεξε δηαζπνξά απφ άπνςε ππνδνκψλ, αιιά φρη απφ 

άπνςε εηδηθψλ ηαηξψλ. Μφλν ηα Παλεπηζηεκηαθά Ννζνθνκεία (Πάηξα, 

Ζξάθιεην, Ησάλληλα, Λάξηζα, Αιεμαλδξνχπνιε) έρνπλ ηαηξνχο ζηελ πεξηθέξεηα 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμππεξεηήζνπλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ γηα ηξηηνβάζκηα 

ζεξαπεία. 

2.4 Μειινληηθέο πξννπηηθέο 

Ζ Διιάδα πιεξνί φιεο ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα αλαπηχμεη ηνλ ηαηξηθφ 

ηνπξηζκφ. Πέξα απφ ηηο ηδαληθέο πεξηβαιινληηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο αιιά 

θαη ηηο πςεινχ επηπέδνπ ηαηξηθέο ππεξεζίεο, δηαζέηεη θαη πνιχ θαιφ επίπεδν 

ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, πνιιά πνιπηειή μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα θαη αλεπηπγκέλν 

ηνπξηζηηθφ δίθηπν. 

Έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ δείρλεη ηηο κεγάιεο πξννπηηθέο ηεο βηνκεραλίαο γηα ηελ 

Διιάδα, είλαη ην θαηλφκελν ηεο αχμεζεο ηνπ κέζνπ φξνπ δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη 

ηαπηφρξνλα ην θαηλφκελν ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν. Άξα φζν 

παίξλνπλ ηα ρξφληα ε Δπξψπε ζα απνηειείηαη ζε φιν θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ 

πνιίηεο ηξίηεο ειηθίαο, νηθνλνκηθά αλελεξγνχο, νη νπνίνη κάιηζηα ζα δνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξα ρξφληα. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη άηνκα κε ζρεηηθά πςειά 

εηζνδήκαηα, κεγάιν κέξνο ησλ νπνίσλ επηζπκνχλ λα δηαζέζνπλ γηα ηελ απνιαβή 
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πνηνηηθψλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη κε κφλν ίζσο πεξηνξηζκφ ηα δηάθνξα 

πξνβιήκαηα πγείαο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη δπζρεξαίλνπλ ηηο ηνπξηζηηθέο κεηαθηλήζεηο 

ηνπο. Ζ ηάζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ, 

δηφηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ αηφκσλ ζηα νπνία απεπζχλεηαη δηαζέηνπλ απηά αθξηβψο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά. 

Έλα αθφκα ζεηηθφ ζηνηρείν είλαη ε δεκηνπξγία εληαίαο επξσπατθήο ζπλείδεζεο, δηά 

κέζνπ ηεο εθαξκνγήο κηαο θνηλήο πνιηηηθήο ζην πιαίζην ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε αγνξά ηεο ζπλερψο δηεπξχλεηαη, θη 

απηφ ζεκαίλεη φηη δηεπθνιχλεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο ε κεηαθίλεζε θεθαιαίσλ θαη 

αλζξψπσλ. 

2.5 Πξνζθόκκαηα αλάπηπμεο ηνπ ηαηξηθνύ ηνπξηζκνύ 

εκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα απνηειεί ε  

αδπλακία ζπληνληζκνχ φισλ ησλ Τπνπξγείσλ θαη θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε γξαθεηνθξαηία θαη έιιεηςε επειημίαο απφ πιεπξάο ηνπ Γεκνζίνπ, κε 

απνηέιεζκα ηηο αξγέο δηαδηθαζίεο, ζε έλα θιάδν ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελν θαη ζπλερψο 

ελαιιαζζφκελν. 

Απφ πιεπξάο ζηξαηεγηθήο, είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξφ φηη δελ ππάξρεη κηα θνηλή εζληθή 

ζηξαηεγηθή θαη έλα φξακα γηα ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ. Απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο, νη 

δηαζέζηκνη εζληθνί θαη θνηλνηηθνί πφξνη αμηνπνηνχληαη ειιεηκκαηηθά θαη πνιιέο θνξέο 

κε ιαλζαζκέλν ηξφπν. Πξνβιεκαηηθή είλαη ε θαηάζηαζε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο πξνβνιήο 

θαη πξνψζεζεο. πγθεθξηκέλα, δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πνηθίια δηαζέζηκα εξγαιεία 

κάξθεηηλγθ γηα ηελ πξνβνιή, ζηελ Διιάδα θαη θπξίσο ην εμσηεξηθφ, ησλ πθηζηάκελσλ 

δνκψλ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ. Δπηπιένλ, ε ρψξα δε δηαζέηεη θάπνηα ηζρπξή ζπλεξγαζία κε 

θάπνηνλ κεγάιν tour operator ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ λα εμεηδηθεχεηαη ζηνλ ηαηξηθφ 

ηνπξηζκφ, ψζηε λα εληζρχζεη ηελ πξνβνιή ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαη λα πξνζειθχζεη 

πεξηζζφηεξνπο ηνπξίζηεο. 

Σέινο, ε Διιάδα ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην ζέκα ηνπ νμχηαηνπ δηεζλή 

αληαγσληζκνχ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή είλαη αλαγθαίν λα δνζεί ζε δχν θπξίσο θαηεγνξίεο 

αληαγσληζηψλ. Ζ πξψηε θαηεγνξία είλαη νη ρψξεο πνπ είλαη ήδε θαηαμησκέλνη 

πξννξηζκνί ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ θαη δηαζέηνπλ πνιχ πην αλαπηπγκέλα δίθηπα ηνπξηζκνχ 
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πγείαο, πξνζθέξνληαο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζε ζπκθέξνλ θφζηνο, φπσο ε Ηλδία, ε 

Μαιαηζία, ε Σατιαλδή θ.η.ι. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο βαιθαληθέο ρψξεο, 

νη νπνίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχζζνπλ κε εμαηξεηηθά γξήγνξνπο ξπζκνχο ηνλ 

ηαηξηθφ ηνπξηζκφ θαη κάιηζηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

ζε εμαηξεηηθά ρακειφ θφζηνο. 

2.6 Βειηησηηθέο πξνηάζεηο 

Μεηά απφ ηε δηαπίζησζε ησλ πξνβιεκάησλ απηφ πνπ κέλεη είλαη λα βξεζνχλ ιχζεηο 

ψζηε απηά λα αληηκεησπηζηνχλ θαη λα αλνηρηεί ν δξφκνο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε φισλ 

ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ε Διιάδα δηαζέηεη ζηνλ ηνκέα απηφ.Γηα λα γίλεη απηφ πξάμε 

ρξεηάδεηαη πνιχ πξνζπάζεηα θαη ε αλαγθαηφηεηα γηα ηξεηο βαζηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα 

αλνίμνπλ ην δξφκν γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμε. Οη ζπλζήθεο απηέο είλαη νη εμήο: 

1. Γηα λα κπνξέζεη κηα ρψξα λα κπεη δπλακηθά ζηνλ ηνκέα απηφ νθείιεη λα 

ζεσξήζεη ηνλ θιάδν απηφ σο έλα ζχζηεκα ην νπνίν απνηειείηαη απφ πνιιέο 

επηκέξνπο νκάδεο ελδηαθέξνληνο. Οη νκάδεο απηέο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ 

ζηελά κεηαμχ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

παξαγσγηθφηεηαο θαη λα αλαπηχμνπλ έλα εληαίν ζηξαηεγηθφ ζρέδην πνπ ζα 

θαζνδεγεί ηελ αλαπηπμηαθή ηνπο πνξεία. Οη νκάδεο απνηεινχληαη απφ 

ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο θνξείο θαη είλαη παξνρείο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, 

εθπξφζσπνη ηεο μελνδνρεηαθήο βηνκεραλίαο, θξαηηθέο νξγαλψζεηο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, φπσο ν ΔΟΣ, εηαηξείεο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ, 

εηαηξείεο πξνκεζεηψλ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, κεηαθνξηθέο θαη ινηπέο ππνδνκέο 

πνπ θαηαζθεπάδνληαη θαη παξέρνληαη απφ πιήζνο εμεηδηθεπκέλσλ επηρεηξήζεσλ, 

ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο, εηαηξείεο πξνψζεζεο θαη δηαθήκηζεο θ.α. 

2. Ζ δεχηεξε αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ε 

εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε πάλσ ζηνλ ηνκέα. πγθεθξηκέλα, ν ηαηξηθφο 

ηνπξηζκφο είλαη έλαο θιάδνο κε επξχηεηα, πνηθηιία θαη δηαθνξεηηθφηεηα θαη 

κάιηζηα ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελνο. Δπνκέλσο, νη απνθάζεηο θαη νη δξάζεηο ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ ηνπ δελ αξθεί λα ζηεξίδνληαη ζηελ εκπεηξία αιιά πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα ζπκπιεξψλνληαη απφ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. Οη γλψζεηο απηέο, 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαη κειέηεο, ζα ζπλδένπλ ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο κε ηελ νηθνλνκία, ηηο λέεο 
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ηερλνινγίεο, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηε δηνίθεζε, ην κάξθεηηλγθ, ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή, ηε ζηαηηζηηθή, ηε ζηξαηεγηθή θαη άιινπο ζπλαθείο θαη 

ρξήζηκνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. 

3. Σέινο, ε ηξίηε αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ εμέιημε ηνπ ηνκέα είλαη ε παξνρή 

επελδπηηθψλ θηλήηξσλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, Έιιελεο θαη μέλνπο 

επηρεηξεκαηίεο. Σα θίλεηξα απηά πξέπεη λα δνζνχλ απφ ην θξάηνο θαη νθείινπλ 

λα έρνπλ θπξίσο νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα. 

2.7 SWOT αλάιπζε 

Ζ SWOT αλάιπζε είλαη κηα ζρεηηθά απιή θαη πνιχ δηαδεδνκέλε ζηελ ρξήζε κέζνδνο 

πνπ παξαζέηεη ηηο δπλάκεηο (strengths) θαη ηηο αδπλακίεο (weaknesses) ηεο επηρείξεζεο 

απέλαληη ζηηο επθαηξίεο (opportunities) θαη ηηο απεηιέο (threatens)  πνπ θαζνξίδεη ην 

εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Με ηελ αλάιπζε SWOT ε επηρείξεζε πξνζπαζεί λα 

εθκεηαιιεπηεί ηα πιενλεθηήκαηα ηεο, λα μεπεξάζεη ηηο αδπλακίεο ηεο, λα 

εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αγνξά θαη ηέινο λα πξνζηαηεπηεί 

απφ ηηο απεηιέο θαη ηνπο θηλδχλνπο ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο εηδηθψλ ζρεδίσλ έθηαθησλ αλαγθψλ (ηψκθνο 2004). Με ηελ SWOT 

αλάιπζε γηα ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα ζα κπνξέζνπκε λα δνχκε 

ζπγθεληξσηηθά ηηο δπλάκεηο, ηηο αδπλακίεο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ θαη ηαπηφρξνλα ηηο 

επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο πνπ παξνπζηάδνληαη (Xenia \\Δθζέζεηο – πλέδξηα Α.Δ 2007). 

ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

 Ζ θπζηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο ρψξαο. 

 Οη ηδαληθέο θιηκαηνινγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

 Ζ πςειή επηζθεςηκφηεηα ηεο ρψξαο σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. 

 Σν πνιχ θαιφ επίπεδν ππνδνκψλ, κεγάινο αξηζκφο πνιπηειψλ μελνδνρεηαθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ θαη αλεπηπγκέλν ηνπξηζηηθφ δίθηπν. 

 Ζ δηαζεζηκφηεηα εμεηδηθεπκέλνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Ζ εχθνιε δηαθίλεζε πξντφλησλ θαη αλζξψπσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Αλάπηπμε νδηθψλ αμφλσλ θαη θαιχηεξε ζχλδεζε κε ηα Βαιθάληα. 

 Ζ παξαθαηαζήθε απφ ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2004. 

 Δκθάληζε εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ θαη δεκηνπξγία ηνπξηζηηθήο ζπλείδεζεο. 
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ΑΓΤΝΑΜΗΔ 

 Ζ γξαθεηνθξαηία. 

 Οη έιιεηςε εκπεηξηψλ θαη απνπζία ζπληνληζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

εκπιεθφκελσλ θιάδσλ πξνθεηκέλνπ γηα ηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο αιιά 

θπξίσο γηα ηε ζπλέλσζε δπλάκεσλ πξνο ηνλ θνηλφ ζθνπφ. 

 Οη ειιείςεηο ζε ηερλνινγηθέο ππνδνκέο θαη κεραληζκνχο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο 

νδεγνχλ ζε αδηαθαλείο ρξεψζεηο θαη κε ηρλειάζηκα ζπζηήκαηα ηηκνιφγεζεο 

(θπξίσο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία). 

 Ζ απνπζία ειέγρσλ απφ εηδηθά, επνπηηθά φξγαλα αμηνιφγεζεο ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο. 

 Ζ θάιπςε λνκνζεηηθψλ δεηεκάησλ θαη θελψλ θαη ε εθθξεκήο αζθαιηζηηθή 

κεηαξξχζκηζε. 

 Ζ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο έλαληη ησλ πξνεγκέλσλ ρσξψλ. 

 Ζ αζαθήο ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε, ε αδπλακία ζηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ θαη 

ζε ζέκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

 Ο ηαηξηθφο ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη αθφκε ζε πξψηκν ζηάδην θαη ν 

εζσηεξηθφο αληαγσληζκφο είλαη ρακειφο. 

 Ζ επέθηαζε ζε λέεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. 

 Ζ αλάγθε γηα δεκηνπξγία κνλάδσλ λεθξνπαζψλ θαη θαξδηνπαζψλ ζηελ 

πεξηθέξεηα ιφγσ ζπγθέληξσζεο ησλ πφξσλ θαη ππνδνκψλ ζηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα. 

 Ζ ζηξνθή ζηηο ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο. 

 Ζ ζηαδηαθή απαμίσζε ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο. 

 Μνξθή ζηήξημεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κε πνιιαπιά νθέιε γηα ηελ ίδηα. 
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ΑΠΔΗΛΔ 

 Ζ είζνδνο ζηελ αγνξά λέσλ θαη ηζρπξψλ αληαγσληζηψλ. 

 Ζ αζηάζεηα ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 

 Ζ αληίιεςε ζην εμσηεξηθφ φηη ε Διιάδα απνηειεί επνρηθφ πξννξηζκφ 

δηαθνπψλ. 

 Ζ επηβξαδπκέλε αλάπηπμε αγνξάο. 

 Οη δπζκελείο αιιαγέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. 

 Ζ απμαλφκελε ηζρπξνπνίεζε πειαηψλ ή θαη πξνκεζεπηψλ. 

 Ζ νηθνλνκηθή θξίζε. 

 Ζ ζηξνθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο ηελ ελίζρπζε ησλ λέσλ εληαγκέλσλ 

κειψλ ηεο πνπ ήδε παξνπζηάδνπλ αλάπηπμε ζηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ. 

 Ζ αλάπηπμε ρσξψλ (π.ρ. Κχπξνο) πνπ εθκεηαιιεχνληαη θαιχηεξα ην lobbying 

θαη ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαη πξνβάιινπλ θαιχηεξα ηηο ππνδεέζηεξεο θπζηθέο 

νκνξθηέο ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ο ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΗΝΓΗΑ 

3.1 Γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ Ηλδία θαη ηελ νηθνλνκία ηεο 

Ζ Ηλδία είλαη έλαο απφ ηνπο παιαηφηεξνπο πνιηηηζκνχο ζηνλ θφζκν θαη είλαη γλσζηή 

γηα ηελ πνιηηηζηηθή θαη ζξεζθεπηηθή πνιπκνξθία ηεο (Dawn and Pal 2011). Δίλαη ε 

δεχηεξε κεγαιχηεξε ρψξα παγθνζκίσο ζε πιεζπζκφ κε πεξίπνπ 1,2 δηο θαηνίθνπο πίζσ 

απφ ηελ Κίλα θαη ε έβδνκε κεγαιχηεξε ζε έθηαζε κε 3,3 εθαη. ρκ
2
. χκθσλα κε 

έξεπλα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ε Ηλδία κεηά ην 2028 εθηηκάηαη πσο ζα μεπεξάζεη ηελ 

Κίλα ζε πιεζπζκφ αθνχ ζα θαηαγξάςεη πεξηζζφηεξνπο απφ 1,4 δηο θαηνίθνπο. Ζ 

έληνλε πιεζπζκηαθή ηεο αχμεζε απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ βειηίσζε ηεο ηαηξηθήο θαη 

ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο γεσξγίαο. πλέπεηα απηήο ηεο πξνφδνπ είλαη ε αχμεζε θαηά 

11 θνξέο ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Ηλδίαο κέζα ζηνλ 20
ν
 αηψλα κε ηελ παξάιιειε 

ελίζρπζε ηεο αζηπθηιίαο. 

Ζ Ηλδία βίσζε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία κηα αικαηψδε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ιφγν ηεο 

πνιηηηθήο νηθνλνκηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ (Economic Liberalization) πνπ εηζήγαγε ην 

1991 ν ηφηε ππνπξγφο νηθνλνκηθψλ θαη ζεκεξηλφο πξσζππνπξγφο Μαλκφαλ άηλρ. Ζ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο είρε παξφκνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κε απηά πνπ 

εκθαλίζηεθαλ ζε φινπο ηνπο αλαπηπζζφκελνπο γίγαληεο ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο: 

1. Tε θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηαδηαθή κείσζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

θξάηνπο ή ρξεζηκνπνίεζε ησλ θνξέσλ ηνπ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ ηδησηηθνχ 

θεθαιαίνπ, 

2. Tε δεκηνπξγία ελφο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ειθπζηηθνχ γηα ηελ πξνζέιθπζε 

μέλσλ επελδχζεσλ ζε φιν θαη πεξηζζφηεξνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο (εηο βάξνο 

ζπλήζσο ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο), 

3. Tελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ γηα ηε δεκηνπξγία μέλσλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία είρε 

ζηε δηάζεζή ηεο έλα ηεξάζηην ζε αξηζκφ θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ην νπνίν 

απνηέιεζε ηδαληθφ πεδίν εθκεηάιιεπζεο γηα ηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο, 

4. Tε θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηηο επλντθέο θνξνινγηθέο 

πνιηηηθέο θαη ην άλνηγκα ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ηεο Γχζεο. 
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Απνηέιεζκα ησλ πνιηηηθψλ απηψλ ήηαλ ε κεηαθνξά ζηε ρψξα ηεξάζηησλ κνλάδσλ 

παξαγσγήο απφ ηα θξάηε ηεο Γ. Δπξψπεο, ηεο βφξεηαο Ακεξηθήο θαη ηεο Ηαπσλίαο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Ηλδίαο ην «φρεκα» ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ήηαλ νη ππεξεζίεο 

θαη φρη ε βηνκεραλία. 

Σν Α.Δ.Π. ηεο ρψξαο ππεξδηπιαζηάζηεθε κέζα ζε κία δεθαεηία (2003-2013) 

(Γηάγξακκα 1), ελψ έρεη δεθαπιαζηαζηεί απφ ην 1990, κε απνηέιεζκα ε ηλδηθή 

νηθνλνκία λα εληαρηεί ζηνπο ιεγφκελνπο «αλαπηπζζφκελνπο γίγαληεο» ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο, παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή αλάπηπμε κε εμαίξεζε ηα έηε 2009 θαη 2013.  

Γηάγξακκα 1: Σν Α.Δ.Π ηεο Ιλδίαο ηεο πεξηόδνπ 2004-2013 

 

Πεγή: http://www.tradingeconomics.com/india/gdp 

Σν 2011 ε Ηλδία ήηαλ ε έθηε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ηνπ πιαλήηε, θαηέρνληαο ην 2,7% 

ηνπ παγθφζκηνπ Α.Δ.Π. πίζσ κφλν απφ ηηο Δπξσπατθή Έλσζε, Ζ.Π.Α., Κίλα, Ηαπσλία 

θαη Βξαδηιία. (Jha 2010). Ζ ηλδηθή νηθνλνκία, φκσο, ζπλερίδεη λα αληηκεησπίδεη ζνβαξά 

ρξφληα πξνβιήκαηα φπσο ην επάισην λφκηζκά ηεο, ηελ αλεξγία, ηελ ππεξβνιηθή 

ζηήξημή ηεο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ππεξβνιηθή εμάξηεζε απφ ηηο ηηκέο 

ζηελ ελέξγεηα. Αξθεηά απφ ηα πξνβιήκαηά ηεο έγηλαλ ηδηαηηέξσο εκθαλή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008. 

3.2 Ζ άλζεζε ηνπ ηαηξηθνύ ηνπξηζκνύ ζηελ Ηλδία 

Ζ Ηλδία έρεη γίλεη έλαο απφ ηνπο πην ειθπζηηθνχο πξννξηζκνχο παγθνζκίσο. Απηή ε 

αλάπηπμε δελ νθείιεηαη ηφζν ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο ρψξαο φζν ζηελ 
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αλάπηπμε ηεο ρψξαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ζηνλ απμαλφκελν αξηζκφ ηαηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη. Ζ Ηλδία βξίζθεηαη ζηελ δεχηεξε ζέζε ζηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ ηαηξηθψλ ηνπξηζηψλ παγθνζκίσο (Kaur 2014). 

Ζ αξρή γηα ηελ άλζεζε ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Ηλδία έγηλε ην 1991 κεηά ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε θαη θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο ηλδηθήο νηθνλνκίαο. Ζ θπβέξλεζε, κε 

απηή ηε κεηαξξχζκηζε έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο μέλνπο ηνπξίζηεο – αζζελείο αιιά 

θαη ζηνλ ληφπην πιεζπζκφ λα απνιακβάλνπλ ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

επί πιεξσκή (Dhodi et al 2014). 

Βέβαηα, ην πνζνζηφ ησλ ηαηξηθψλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Ηλδία ζε αλαινγία 

κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ηνπξηζηψλ ηεο ρψξαο είλαη ρακειφο αιιά έρεη απμεηηθέο 

ηάζεηο. Σν πνζνζηφ ησλ ηαηξηθψλ ηνπξηζηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ γηα ην 

έηνο 2009 ήηαλ 2,2%, ην 2010 2,7%, ην 2011 2,2% θαη ην 2012 ήηαλ 2,6% (Πίλαθαο 1) 

(Government of India 2011). 

Πίλαθαο 1: Αξηζκόο ηαηξηθώλ ηνπξηζηώλ ζηελ Ιλδία 

Έηνο 
Αξηζκφο ηνπξηζηψλ ζηελ 

Ηλδία 

Πνζνζηφ ηαηξηθψλ 

ηνπξηζηψλ 
Αξηζκφο ηαηξηθψλ ηνπξηζηψλ 

2009 5.167.699 2,2 113.689 

2010 5.775.692 2,7 155.943 

2011 6.309.222 2,2 138.802 

2012 6.577.745 2,6 171.021 

Πεγή: Government of India (2011) 

Παξ’ φιν πνπ ην πνζνζηφ ησλ ηαηξηθψλ ηνπξηζηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ησλ ηνπξηζηψλ ζηελ Ηλδία είλαη ζρεηηθά κηθξφ παξαηεξνχκε πσο ν αξηζκφο ησλ 

ηαηξηθψλ ηνπξηζηψλ απφ ην 2009 έσο ην 2012 απμήζεθε θαηά 50% πεξίπνπ θηάλνληαο 

ηνπο 171.021 εηεζίσο γηα ην έηνο 2012. Ζ κνλαδηθή πηψζε ζηνπο αξηζκνχο ζεκεηψζεθε 

ην έηνο 2011. 

Σν 2015 αλακέλεηαη εηήζηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαηξηθψλ ηνπξηζηψλ ζηελ Ηλδία 

θαηά 30% θαη αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπ θιάδνπ πνπ ζα θηάζνπλ ηα 2 δηο δνιάξηα (Kaur 

2014). 
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3.3 Ο αληαγσληζκόο πνπ αληηκεησπίδεη ε Ηλδία 

Ζ Ηλδία θαηαιακβάλεη ηε δεχηεξε ζέζε κεηά ηελ Σατιάλδε ζηνλ θφζκν, ζχκθσλα κε 

κειέηε ε νπνία δηήξθεζε δχν έηε θαη εθπνλήζεθε απφ ηελ Γηεζλή εξεπλεηηθή κνλάδα 

Τγείαο ηεο Deloitte (TravelBiz 2009, ΗΜΣ 2009). κε πεξηζζφηεξνπο απφ 1 εθαηνκκχξην 

ηαηξηθνχο επηζθέπηεο εηεζίσο. Ζ Σατιάλδε θεκίδεηαη γηα ηηο πιαζηηθέο εγρεηξήζεηο, ηηο 

νδνληηαηξηθή θξνληίδα θαη ηνλ ηνπξηζκφ επεμίαο. Ο δεχηεξεο ζε δχλακε αληαγσληζηήο 

ηεο Ηλδίαο είλαη ε ηγθαπνχξε κε 11,9% εηήζηα αχμεζε ζηελ άθημε ηαηξηθψλ ηνπξηζηψλ 

(Gan θαη Song,2012). εκαληηθνί αληαγσληζηέο είλαη επίζεο ε Μαιαηζία θαη ε Νφηηα 

Κνξέα ε νπνία ζρεδηάδεη λα κεηαηξέςεη ην λεζάθη Jeju ζε θέληξν παξνρήο ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ. Σν Jeju απέρεη κφιηο 2 ψξεο αεξνπνξηθψο απφ πέληε κεγάιεο Αζηαηηθέο 

πφιεηο ηε ενχι, ην Πεθίλν, ηε αγθάε, ην Υνλγθ Κνλγθ θαη ην Σφθπν. 

3.4 Σα πιενλεθηήκαηα ηεο Ηλδίαο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο 

Ζ απμεηηθή ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ηαηξηθψλ ηνπξηζηψλ ζηελ Ηλδία 

δελ είλαη ηπραία. Οη ιφγνη πνπ αλαγθάδνπλ ηνπο θαηνίθνπο άιισλ ρσξψλ λα 

επηζθεθηνχλ ηελ Ηλδία είηε γηα αλ ζπλδπάζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο κε θάπνηα ζεξαπεία, 

είηε απιά γηα λα δερηνχλ ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα ηνπο πξνζθεξζνχλ ζηελ ρψξα 

είλαη νη εμήο (Kaur 2014): 

1. Σν πνιύ ρακειό θόζηνο ησλ ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ. Ζ δηαθνξά ζην θφζηνο ησλ 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ Ηλδία ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε 

άιιν θξάηνο είλαη ηεξάζηηα. πγθεθξηκέλα, κηα εγρείξεζε θαξδηάο ζηηο Ζ.Π.Α. 

θνζηίδεη 133.000 δνιάξηα ελψ ζηελ Ηλδία κφιηο 7.000 δνιάξηα. Έηζη έλαο 

θάηνηθνο ησλ Ζ.Π.Α ζα δαπαλήζεη ιηγφηεξν απφ ην 1/10 ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα 

έδηλε ζηελ ρσξά ηνπ γηα λα ηνπ παξαζρεζεί ε ίδηα ηαηξηθή ππεξεζία (Πίλαθαο 

2). 
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Πίλαθαο 2: Αληαγωληζκόο ζην θόζηνο αλά ππεξεζία 

Τπεξεζία Ζ.Π.Α Ηλδία Σατιάλδε ηγθαπνχξε Μαιαηζία Ν. Κνξέα 

Bypass 133.000 7.000 22.000 16.300 12.000 31.700 

Αιιαγή 

θαξδηαθήο 

βαιβίδαο 

140.000 9.500 25.000 22.000 13.400 42.000 

Αξζξνπιαζηηθή 

ηζρίνπ 
57.000 7.020 12.700 12.000 7.500 10.600 

Αξζξνπιαζηηθή 

γνλάηνπ 
53.000 9.200 11.500 9.600 12.000 11.800 

Πιαζηηθή 

πξνζψπνπ 
16.000 4.800 5.000 7.500 6.400 6.600 

Λαπαξνζθνπηθή 

γαζηξηθή 

παξέκβαζε 

52.000 9.300 13.000 16.500 12.700 9.300 

Πεγή: MSE Monograph 26/ 2013, Medical Tourism in India: Progress, Opportunities and Challenges 

Ζ Ηλδία έρεη θαηαθέξεη λα είλαη αληαγσληζηηθή ζην θφζηνο φρη κφλν κε ηηο 

Ζ.Π.Α. θαη ηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο αιιά θαη απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο 

Αζίαο φπσο ε Σατιάλδε, ε ηγθαπνχξε θαη ε Μαιαηζία πνπ απνηεινχλ άκεζνπο 

αληαγσληζηέο. 

2. Ζ έιιεηςε νπξώλ αλακνλήο. Οη θάηνηθνη ρσξψλ φπσο ν Καλαδάο θαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην πξνηηκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ζηελ Ηλδία γηα λα απνθχγνπλ ηηο 

κεγάιεο νπξέο αλακνλήο αθφκα θαη γηα δηαδηθαζίεο ξνπηίλαο (Gupta 2008). 

Πίλαθαο 3: Δθηηκώκελνο ρξόλνο αλακνλήο αζζελώλ ζε λνζνθνκεία ηωλ Η.Π.Α θαη 

Ηλωκέλνπ Βαζηιείνπ. 

Υεηξνπξγεία 

Υξφλνο αλακνλήο ζε λνζνθνκεία ησλ 

Ζ.Π.Α θαη Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (ζε 

κήλεο) 

Αλνηρηήο θαξδηάο 9 – 11 

Κξαλίνπ - πξνζψπνπ 6 – 8 

Νεπξνρεηξνπξγηθή επέκβαζε κε 

ππνζεξκία 
12 – 14 

πνλδπιηθήο ζηήιεο κε εκθπηεχκαηα 9 – 11 

Αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ 9 – 11 

Πεγή: Kalyan Chakravarthy K, C H. Ravi Kumar and Deepthi K., «Swot Analysisνn Medical Tourism»,  Conference 

on Tourism in India – Challenges Ahead, 15-17 May 2008, IIMK, ζει.361 
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3. Ζ άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο από ην ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό 

πξνζσπηθό. Ζ βξεηαληθή θπξηαξρία γηα πνιιά ρξφληα ζηελ Ηλδία ζπλέβαιε 

ζηελ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Ζ επάξθεηα 

ζηελ Αγγιηθή γιψζζα είλαη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ιφγσ ηεο εχθνιεο 

επηθνηλσλίαο ησλ κεζηηψλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ νξγάλσζε θαη ην 

ζρεδηαζκφ ησλ ηαηξηθψλ ηαμηδηψλ ησλ ηνπξηζηψλ κε ηνπο αγγιφθσλνπο 

θαηαλαισηέο πνπ έξρνληαη ζε επαθή 

 

4. Σν άξηζηα εθπαηδεπκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό 

πξνζσπηθό. Σν ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηα ηλδηθά 

λνζειεπηηθά ηδξχκαηα είλαη άξηζηα θαηαξηηζκέλν κε ζπνπδέο θαη εξγαζηαθή 

εκπεηξία ζε θνξπθαία λνζνθνκεία αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ φπσο ζηηο Ζ.Π.Α, ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θ.α. γεγνλφο πνπ ηνπο θαηαηάζζεη ζηνπο θνξπθαίνπο 

παγθνζκίσο. 

 

5. Ο δηαγλσζηηθόο θαη ηαηξηθόο εμνπιηζκόο πςεινύ επηπέδνπ. Ο κεγάινο 

αληαγσληζκφο θπξίσο απφ ηηο ππφινηπεο αζηαηηθέο ρψξεο αιιά θαη νη επθαηξίεο 

πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζηελ Ηλδία έρεη νδεγήζεη ζε 

κεγάιεο επελδχζεηο ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ έηζη ψζηε λα παξέρνληαη ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο.  

 

6. Πξννξηζκόο πνπ ζπλδπάδεηαη εύθνια κε δηαθνπέο. Ζ Ηλδία είλαη κηα ρψξα κε 

πνιχ βαξηά πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πην εχθνιε 

πξφζβαζε ιφγσ θηελφηεξσλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ ζε ζρέζε κε ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα θαη ιφγσ κεζηηψλ εμεηδηθεπκέλσλ κε ηελ αγνξά ηεο Ηλδίαο 

θιείλνληαο ηνπξηζηηθά παθέηα (αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, μελνδνρεία, κεηαθνξέο, 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο, θ.α.) ηελ θάλνπλ έλαλ άθξσο ειθπζηηθφ πξννξηζκφ. 

3.5 Αλάγθε γηα πηζηνπνίεζε 

Ζ πνηφηεηα ζηηο πξνζθεξφκελεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο, δείρλεη πσο απνηειεί ην βαζηθφ 

δεηνχκελν γηα ηα λνζνθνκεία θαη ηα θιηληθά εξγαζηήξηα ζηελ Ηλδία. Ο ηζρπξφο 

αληαγσληζκφο πνπ ππάξρεη ζηελ βηνκεραλία ηεο πγείαο ηεο ρψξαο κε ηηο ππφινηπεο 

αζηαηηθέο ρψξεο αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο Ηλδίαο έθεξε ηελ 



40 

 

αλάγθε γηα πηζηνπνίεζε. Απηή ηε ζηηγκή, 16 λνζνθνκεία θαη θιηληθά εξγαζηήξηα ηεο 

Ηλδίαο είλαη δηαπηζηεπκέλα κε ηελ πηζηνπνίεζε JCI (Joint Commission International). 

Σν JCI είλαη έλα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν πξφηππν δηαπίζηεπζεο Οξγαληζκψλ Τγείαο 

θαη  εζηηάδεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ ζε φια ηα 

ζηάδηα θιηληθήο θαη δηνηθεηηθήο εμππεξέηεζήο ηνπο εληφο ησλ λνζνθνκείσλ. Σν 

πξφηππν θαιχπηεη απαηηήζεηο πνπ εζηηάδνληαη ζηνλ αζζελή (πξφζβαζε ζηελ ηαηξηθή 

θξνληίδα θαη ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο θαη κεηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ ην λνζνθνκείν, 

δηθαηψκαηα αζζελνχο θαη ηεο νηθνγελείαο ηνπ, δηαρείξηζε θαη ρξήζε θαξκάθσλ, 

αλαηζζεζία θαη θξνληίδα θαηά ην ρεηξνπξγείν, θ.α.) θαη απαηηήζεηο δηνίθεζεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ (πξφιεςε θαη έιεγρνο ινηκψμεσλ, δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ, δηαρείξηζε 

εγθαηαζηάζεσλ θαη αζθαιείαο, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, θ.α.). 

Σα 16 λνζνθνκεία κε ηελ δηαπίζηεπζε JCI είλαη ηα εμήο (Shanmugam 2013): 

 Οθζαικηαηξηθφ λνζειεπηηθφ Ίδξπκα Ahalia, Παιαθάλη, Κεξάια 

 Ννζνθνκείν Apollo Gleneagles, Καιθνχηα 

 Ννζνθνκείν Apollo, Μπαλγθαιφξ 

 Ννζνθνκείν Apollo, Σζελλάη 

 Ννζνθνκείν Apollo, Υατληεξακπάλη 

 Αζηαηηθφ θαξδηνινγηθφ ηλζηηηνχην, Βνκβάε 

 Καξδηνινγηθφ λνζνθνκείν Fortis Escorts, Νέν Γειρί 

 Ννζνθνκείν Fortis, Μνραιη 

 Ννζνθνκείν Fortis, Μπαλγθαιφξ 

 Ννζνθνκείν Fortis, Βνκβάε 

 Ννζνθνκείν Indraprastha Apollo, Νέν Γειρί 

 Ννζνθνκείν Moolchand, Νέν Γειρί 

 Narayan Hrudayalaya, Μπαλγθαιφξ 

 Ννζνθνκείν Satguru Partp Singh Apollo, Λνπληηάλα 

 Οθζαικηαηξηθφ λνζνθνκείν Shroff, Βνκβάε 

 Ηαηξηθφ θέληξν Sri Ramachandra, Σζελλάη 
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Ζ Ηλδία κε ηα 16 δηαπηζηεπκέλα λνζνθνκεία θαηά JCI, βξίζθεηαη ζηελ δεχηεξε ζέζε 

ζηνλ παγθφζκην ράξηε ηεο πγείαο κε ηελ Σατιάλδε λα θαηαηάζζεηαη ζηελ πξψηε ζέζε 

κε 18. (Γηάγξακκα 2). 

ηελ Ηλδία ππάξρνπλ επίζεο 63 λνζνθνκεία πνπ έρνπλ ηελ δηαπίζηεπζε NABH 

(National Accreditation Board of Hospitals) θαη 395 πνπ έρνπλ ηελ δηαπίζηεπζε NABA 

(Shanmugam 2013). 

Γηάγξακκα 2: Αξηζκόο ηωλ δηαπηζηεπκέλωλ κε ηελ πηζηνπνίεζε JCI λνζνθνκείωλ 

αλά ηνλ θόζκν 

 

Πεγή: MSE Monograph 26/ 2013, Medical Tourism in India: Progress, Opportunities and Challenges. 

3.6 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα λνζνθνκεία ηεο Ηλδίαο 

Ζ Ηλδία είλαη αλαγλσξηζκέλε σο ην ιίθλν ηεο ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο αιιά θαη ηεο 

παξέλζεηεο κεηξφηεηαο (QadeerθαηJohn 2009). Σα λνζνθνκεία ηεο Ηλδίαο παξέρνπλ 

επίζεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο φπσο θαξδηαθέο, παηδηαηξηθέο νδνληηαηξηθέο, πιαζηηθέο θαη 

νξζνπεδηθέο εγρεηξήζεηο θαζψο θαη παξαδνζηαθά ζεξαπεπηηθά ζπζηήκαηα (Reddy θαη 

Qadeer 2010). Οη εγρεηξήζεηο θαξδηάο θαη νη πιαζηηθέο εγρεηξήζεηο είλαη νη πην 

δηαδεδνκέλεο κε πνζνζηά 30% θαη 22% αληίζηνηρα απφ ηηο ζπλνιηθέο ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο ηαηξηθνχο ηνπξίζηεο ηεο Ηλδίαο (Shanmugam 2013). 

Άιιεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο Ηλδίαο είλαη ε 

αξζξνπιαζηηθή γνλάηνπ, ε αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ (θπξίσο νξζνπεδηθά), ε 

κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ, ην bypass, ε καζηεθηνκή, ε ακκνξνεηδνεθηνκή, ε 

εγρείξεζε θαηαξξάθηε, θ.α. (Reddy θαη Qadeer 2010). Σα λνζνθνκεία δηαθεκίδνπλ 
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επίζεο, ηηο πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο (checkups) γηα ηελ πγεία ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ αζζελή (Peacock 2009). 

3.7 Αδπλακίεο πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ε ηλδηθή θπβέξλεζε 

Δθηφο απφ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα δπλαηά ζεκεία ηεο Ηλδίαο πνπ βνεζνχλ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ, ππάξρνπλ θαη αξθεηά δεηήκαηα θαη αδπλακίεο πνπ 

ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα έηζη 

ψζηε ε ρψξα λα παξακείλεη αληαγσληζηηθή ζηελ ζπγθεθξηκέλε βηνκεραλία. Σα 

θπξηφηεξα δεηήκαηα είλαη ηα εμήο: 

 Ζ έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ δηαθφξσλ ηνκέσλ θαη θιάδσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ φπσο ν θιάδνο ησλ αεξνκεηαθνξψλ, ησλ 

μελνδνρείσλ θαη ησλ λνζνθνκείσλ (Uniyal et al, 2014). 

 Ζ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο γηα ηα λνζνθνκεία ηεο Ηλδίαο, θαζψο έρνπλ 

παξαηεξεζεί θαηλφκελα κε ηήξεζεο βαζηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο, έιιεηςε 

θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ θηινμελίαο θαη έιιεηςε εληαίαο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο 

(Dawn θαη Pal 2011). 

 Ζ έιιεηςε επαξθψλ ηκεκάησλ ππνδνκήο. Κάπνηεο πφιεηο ηεο Ηλδίαο δελ έρνπλ 

εχθνιε πξφζβαζε ζηα ηαηξηθά θέληξα κε απνηέιεζκα νη ηνπξίζηεο – αζζελείο 

λα ρξεηάδνληαη ηξείο θαη ηέζζεξηο πηήζεηο γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ επηζπκεηφ 

πξννξηζκφ. Δπίζεο, ην νδηθφ δίθηπν θαη ηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο δελ έρνπλ 

θακία ζρέζε κε εθείλα ησλ δπηηθψλ ρσξψλ. Σν πξφβιεκα δελ ζηακαηά ζηνλ 

ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηα λνζνθνκεία, φπνπ ε πνηφηεηα ηνπο πεξλά 

νξηζκέλεο θνξέο ζε δεχηεξε κνίξα ζηνλ βσκφ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο (Gan θαη 

Song 2012). Δπίζεο, ππάξρεη θαθή παξνρή ξεχκαηνο θαη λεξνχ (Dawn θαη Pal 

2011). 

 Ζ αξλεηηθή εηθφλα ηεο Ηλδίαο φζνλ αθνξά ζηελ πγηεηλή ηεο αιιά θαη ζηελ 

επηθξάηεζε κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ (Shanmugam 2013). 

 Ζ έιιεηςε ππνρξεσηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαπίζηεπζεο ησλ λνζνθνκείσλ 

(Chakravarthy et al. 2008). 

 Σα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θπβέξλεζε φπσο: 1) ε έιιεηςε 

θαλνληζκψλ, 2) νη θνξνινγηθέο αλσκαιίεο, 3) γξαθεηνθξαηηθέο θαζπζηεξήζεηο, 
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4) ε έιιεηςε πνιηηηθψλ πξνζέιθπζεο επελδπηψλ κε πξφζεζε ηελ επέλδπζε ζηνλ 

θιάδν ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ (Dawn θαη Pal 2011). 

 Ζ αλεπαξθήο αζθαιηζηηθή θάιπςε ιφγσ κε αλεπηπγκέλσλ αζθαιηζηηθψλ 

αγνξψλ, αζθαιηζηηθέο απάηεο φπσο θαη άξλεζε ησλ μέλσλ αζθαιηζηηθψλ 

εηαηξηψλ λα επηζηξέςνπλ ρξήκαηα είηε ζηα λνζνθνκεία είηε ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο (Dawnθαη Pal 2011). 

 Ζ έιιεηςε ζαθνχο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζε ζέκαηα επζχλεο, φηαλ ππάξρνπλ 

επηπινθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. ε αληίζεζε κε ηα δπηηθά θξάηε, 

φπνπ ππάξρεη ζαθήο λνκνζεζία θαη πξνζηαζία πάλσ ζε ζέκαηα ηαηξηθνχ 

ιάζνπο, ζηελ Ηλδία δελ ππάξρεη θάπνηα ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ λα κπνξεί λα 

θαιχςεη λνκηθά ηνλ αζζελή ζε πεξίπησζε ηαηξηθνχ ιάζνπο (Gan θαη Song 

2012). 

 Ζ πξνζπάζεηα ηεο Ηλδηθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηαηξηθνχ 

ηνπξηζκνχ ζηελ ρψξα είλαη κηθξνχ βαζκνχ θαη φρη κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν 

(Chakravarthy et al. 2008). 

3.8 Πξνώζεζε ηνπ ηαηξηθνύ ηνπξηζκνύ ζηελ Ηλδία 

Με ην ζιφγθαλ «Πξώηεο θιάζεο πνηόηεηα ζε ηξηηνθνζκηθέο ηηκέο» λα θπξηαξρεί, νη 

Ηλδνί έρνπλ πξνζειθχζεη αζζελείο ηφζν απφ ηηο δπηηθέο ρψξεο φζν θαη απφ απηέο ηεο 

κέζεο αλαηνιήο πξνσζψληαο ηα εμειηγκέλα λνζνθνκεία πνπ δηαζέηνπλ θαη παξάιιεια 

ηηο ππεξεζίεο ρακεινχ θφζηνπο πνπ πξνζθέξνπλ. 

Ζ θπβέξλεζε ηεο Ηλδίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαη 

ζηνλ θιάδν ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ, πξνζπαζνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ην πςειφ κεξίδην 

πνπ θαηέρεη ε Ηλδία ζηελ αγνξά ηνπ θιάδνπ απηνχ θαη κε δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο 

πξνψζεζεο θαη δηαθήκηζεο ζα θαηαθέξνπλ ζην κέιινλ λα ην απμήζνπλ. 

3.8.1 Κξαηηθέο ζηξαηεγηθέο πξνώζεζεο 

χκθσλα κε ην άξζξν ησλ Reddyθαη Qadeer (2010) νη βαζηθφηεξεο ζηξαηεγηθέο 

πξνψζεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ απφ ηελ Ηλδηθή θπβέξλεζε είλαη νη 

εμήο: 
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1. Ζ «ηαηξηθή δηπισκαηία» 

Με ηελ ζηξαηεγηθή ηεο «ηαηξηθήο δηπισκαηίαο» ε Ηλδηθή θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα 

ελδπλακψζεη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηεο κε ηα γεηηνληθά θξάηε θαη εηδηθφηεξα κε ηα θξάηε 

πνπ βξίζθεηαη ζε πνιηηηθή δηέλεμε. Γηα παξάδεηγκα, ε πεξίπησζε ηνπ θνξηηζηνχ Noor 

Fatima πνπ ζεξαπεχηεθε ζε λνζνθνκείν ηεο Ηλδίαο κεηά απφ πξφβιεκα πνπ 

αληηκεηψπηδε κε ηελ θαξδηά ηνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο πνπ 

έρνπλ νη θάηνηθνη ηνπ Παθηζηάλ πξνο ηελ Ηλδία. ια ηα κέζα αζρνιήζεθαλ κε ηελ 

είδεζε θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν βγήθε ζηελ επηθάλεηα ην επαηζζεηνπνηεκέλν πξφζσπν 

ηεο Ηλδίαο ζε ζέκαηα πγείαο θαη νη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο ζηνλ ηαηξηθφ 

ηνπξηζκφ. 

2. Ζ ηαηξηθή Visa (Medical Visa) 

Σν Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ ηεο Ηλδίαο μεθίλεζε λα εθδίδεη κηα λέα θαηεγνξία visa, ηελ 

ιεγφκελε ηαηξηθή visa (medical visa) έηζη ψζηε ε είζνδνο ζηελ Ηλδία γηα ηαηξηθνχο 

ζθνπνχο λα γίλεηαη πην εχθνια θαη γξήγνξα. Ζ ηαηξηθή visa είλαη εηδηθή, ηεζζάξσλ 

εηζφδσλ, θαηεγνξίαο 42
Α
, ζρεδηαζκέλε απνθιεηζηηθά γη’ απηφ ην ζθνπφ θαη κπνξεί λα 

αλαλεσζεί αλ ν αζζελείο δελ έρεη αλαξξψζεη κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

3. Ζ δηαθήκηζε ζε άιιεο ρώξεο 

Σν Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ ηεο Ηλδίαο έρεη νξγαλψζεη δηάθνξεο εθδειψζεηο ζε ρψξεο 

θπξίσο ηεο κέζεο αλαηνιήο γηα λα πξνσζήζεη ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ ηεο ρψξαο. Σνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2009, νξγαλψζεθαλ ηέζζεξηο εθδειψζεηο ζε κέξε θνκβηθνχ 

νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο κέζεο αλαηνιήο, ζην Νηνπκπάη, ζην Κνπβέηη, ζηελ 

Νηφρα θαη ζηελ Σδέληα απφ ην θξάηνο ηεο Ηλδίαο θαη ηνλ Οξγαληζκφ Ηαηξηθνχ 

Σνπξηζκνχ ηεο Ηλδίαο (Indian Medical Travel Association IMTA). ηελ εθδήισζε 

ζπκκεηείραλ επίζεο δηάθνξα λνζνθνκεία ηεο Ηλδίαο, παξνρή ππεξεζηψλ επεμίαο θαη 

θπβεξλεηηθνί δηακεζνιαβεηέο ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2012 ην 

Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ηεο Ηλδίαο (Federation of India Chambers of 

Commerce and Industry FICCI) νξγάλσζε κηα αθφκα δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία γηα ηελ 

πξνψζεζε ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ ηεο Ηλδία ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν, ζηηο ρψξεο ηεο 

Σαλδαλίαο θαη ηεο Κέλπαο (Kaur 2014). 
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4. Ζ ζπλεξγαζία δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα PPPs (private – public 

partnership) 

Οη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη ζηελ αλακφξθσζε ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Ηλδίαο βνεζά ζηελ βειηίσζε ηνπ νλφκαηνο ηεο 

ρψξαο ε νπνία καζηίδεηαη απφ ηα ειιηπή ηκήκαηα ππνδνκήο. Κξαηηθέο ελέξγεηεο φπσο, 

ε έλαξμε απ’ επζείαο δηεζλψλ πηήζεσλ ζηα αεξνδξφκηα ησλ πφιεσλ Γθφα, Νέν Γειρί, 

Βνκβάε, Σζελλάη αιιά θαη ε θαηαζθεπή λέσλ αεξνδξνκίσλ ζηηο Υατληεξακπάλη θαη 

Μπαλγθαιφξ θάλνπλ πην εχθνιεο ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ελζαξξχλνπλ ηνπο ηνπξίζηεο λα 

επηζθεθηνχλ ηελ Ηλδία. Σν λνζνθνκείν Yashoda έρεη ηνπνζεηήζεη πεξίπηεξν γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ ηνπξηζηψλ ζην αεξνδξφκην ηεο Υατληεξακπάλη ελψ ζρεδηάδεη λα 

θηηάμεη ειηθνδξφκην γηα λα κεηαθέξεη ηνπο ηνπξίζηεο – αζζελείο απ’ επζείαο ζην 

λνζνθνκείν. 

5. Ζ έληππε δηαθήκηζε 

Ηδηαίηεξε ψζεζε δφζεθε ζηνλ ηνπξηζκφ πγείαο ηεο Ηλδίαο κε ηελ εθζηξαηεία πνπ 

νξγάλσζε ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ κε ηίηιν «Incredible Asia» ε νπνία ηαμίδεςε ζε 

φιν ηνλ θφζκν. Γηαθεκηζηηθέο θακπάληεο ππάξρνπλ επίζεο θαη ζε πεξηνδηθά φπσο  ην 

Express Healthcare Management ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ην ζιφγθαλ «Bright sun, 

blue sea, cosmetic surgery» φπσο επίζεο ζε ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο, νηθνλνκηθά 

πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο. 

3.8.2 Δηαηξηθέο ζηξαηεγηθέο πξνώζεζεο 

Οη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ θιάδν ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ 

εθαξκφδνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο δηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ γηα λα πξνσζήζνπλ 

ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. Οη πην δηαδεδνκέλεο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ είλαη 

νη εμήο (Reddy θαη Quadeer 2010): 

1. πκκεηνρή ζε ηαηξηθά ζπλέδξηα θαη εθζέζεηο 

Μέιε ηεο Οκνζπνλδίαο Ννζνθνκείσλ ηεο Ηλδίαο (Hospital Federation of India HFI), 

γηαηξνί θαη πςειά ηζηάκελα δηνηθεηηθά ζηειέρε λνζνθνκείσλ επηζθέπηνληαη εηήζηα 

ρψξεο φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην Νηνπκπάη, ε Κίλα θ.α. ζπκκεηέρνπλ ζε ηαηξηθέο 

εθζέζεηο θαη πξνσζνχλ ηα δηάθνξα «ηαηξηθά παθέηα» πνπ πξνζθέξνπλ ηα λνζνθνκεία 

ηνπο (Sama 2004). 
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2. Πξνζθνξά ππεξεζηώλ «ζπξσξείνπ» 

Σα λνζνθνκεία πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κε ηηο νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηνπο αζζελείο 

πειάηεο ηνπο δίλνληαο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ή ειαθξχλνληαο ηνπο απφ ρξνλνβφξεο 

δηαδηθαζίεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα λνζνθνκεία ζηήλνπλ πεξίπηεξα ζηα αεξνδξφκηα γηα λα 

ελεκεξψλνπλ ηνπο ηνπξίζηεο, πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κεηαθνξάο ζην λνζνθνκείν, ηνπο 

βνεζνχλ ζηηο ηξαπεδηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο θαη ηνπο δηεπθνιχλνπλ ζηελ δηαδηθαζία 

έθδνζεο ηεο ηαηξηθήο visa. Κάπνηα λνζνθνκεία, ζηελ πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηήζνπλ 

ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ πειαηψλ απφ ηηο αξαβηθέο ρψξεο, πξνζιακβάλνπλ δηεξκελείο, 

αγνξάδνπλ εηδηθά ραιηά πξνζεπρήο θαη πξνζαξκφδνπλ ηελ θνπδίλα ηνπο πάλσ ζηελ 

αξαβηθή δηαηξνθή ρσξίο ρνηξηλφ θξέαο ην νπνίν δελ είλαη ζξεζθεπηηθά απνδεθηφ 

(McKennis 1999). 

3. Γεκηνπξγία θέληξσλ επεμίαο εληνο ησλ λνζνθνκείσλ 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα κεγάια λνζνθνκεία ηεο Ηλδίαο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ρψξνπο 

εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, φπνπ παξέρνληαη ππεξεζίεο δηαινγηζκνχ, γηφγθα, 

θπηνζεξαπείαο, βεινληζκνχ, νκνηνπαζεηηθήο θ.η.ι. κε ηνλ ηζρπξηζκφ πσο φια απηά 

εληζρχνπλ ηελ ζεξαπεπηηθή αγσγή. Οη ρψξνη απηνί είλαη κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε 

ρψξνπο μελνδνρείνπ παξά κε λνζνθνκείνπ, κε πξνζεγκέλε δηαθφζκεζε, θηιηξαξηζκέλν 

αέξα, ηεξάζηηνπο δηαδξφκνπο θαη μχιηλα γξαθεία ππνδνρήο. Οη ππεξεζίεο επεμίαο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηνπο ρψξνπο απηνχο δίλνπλ έλα επηπιένλ θίλεηξν ζηνλ ηνπξίζηα λα 

επηζθεθηεί ηα ζπγθεθξηκέλα λνζνθνκεία θαη λα ηηο ζπλδπάζεη κε ηηο ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο.  

4. Έληππε θαη online δηαθήκηζε 

Σα λνζνθνκεία δηαθεκίδνπλ ηα «ηαηξηθά παθέηα» πνπ πξνζθέξνπλ κέζσ Internet ζηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο. ηηο ηζηνζειίδεο ησλ λνζνθνκείσλ, αζζελείο πνπ 

επηζθέθηεθαλ ηελ Ηλδία θαη ζεξαπεχηεθαλ κηινχλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ηελ πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ, ην ρακειφ θφζηνο, ηελ επαγγεικαηηθή πξνζέγγηζε, ηελ ηερληθή 

εκπεηξνγλσκνζχλε, ηελ ηερλνινγία αηρκήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αιιά θαη ηελ θξνληίδα 

ησλ γηαηξψλ θαη ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 
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5. Γηαζπλδέζεηο κε λνζνθνκεία ηνπ εμσηεξηθνύ 

Γηάθνξα λνζνθνκεία ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ βξίζθνληαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε 

λνζνθνκεία ηεο Ηλδίαο έηζη ψζηε λα κεηαθέξνληαη εθεί αζζελείο φηαλ ε αλακνλή είλαη 

πνιχ κεγάιε (Kang 2003). Σν λνζνθνκείν Fortis ζηελ Μνραιη έρεη έξζεη ζε ζπκθσλία 

κε ην Partners Healthcare system πνπ έρεη ππν ηελ επνπηεία ηνπ ην γπλαηθείν 

λνζνθνκείν Brigham θαη ην λνζνθνκείν ηεο Μαζαρνπζέηεο ζηελ Βνζηψλε γηα λα 

κεηαθέξεη ζηελ Ηλδία αζζελείο απφ ηηο Ζ.Π.Α. (Kohli 2002). Σα λνζνθνκεία Apollo θαη 

Rockland έρνπλ έξζεη ζε ζπκθσλία κε ηελ Δζληθή Τπεξεζία Τγείαο(National Health 

Services NHS) ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ λα ζηέιλεη ηνπο αζζελείο ηεο ζηελ Ηλδία γηα 

παξνρή θζελφηεξσλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. Σν Apollo group έρεη έξζεη ζε ζπκθσλία θαη 

κε λνζνθνκεία ηεο Μαπξηηαλίαο, ηεο Σαλδαλίαο, ηνπ Μπαγθιαληέο θαη ηεο Τεκέλεο 

(Dogra 2003). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

APOLLO 

4.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Ο ηδξπηήο ηνπ λνζνθνκείνπ Apollo,Dr. Prathap Reddy, γελλήζεθε ζηελ πφιε Σζελλάη 

ηεο Ηλδίαο, ζπνχδαζε ζηηο Ζ.Π.Α. θαη εξγάζηεθε ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν 

Μαζαρνπζέηεο ζηελ Βνζηψλε. Σν 1970 επέζηξεςε ζηελ Ηλδία θαη εθκεηαιιεπφκελνο 

ηελ αθκάδνπζα θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα, ίδξπζε 

θιηληθή πνπ εζηηαδφηαλ ζε αζζελείο κε θαξδηνινγηθά πξνβιήκαηα. ηαλ ν αξηζκφο ησλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ δελ κπνξνχζαλ λα ζεξαπεπηνχλ ζηελ θιηληθή θαη έπξεπε λα 

ηαμηδέςνπλ εθηφο ζπλφξσλ γηα λα ζεξαπεπηνχλ απμήζεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ν 

Reddy ζθέθηεθε λα ιεηηνπξγήζεη έλα λέν ηδησηηθφ πην εμειηγκέλν λνζνθνκείν 

πνιιαπιψλ εηδηθνηήησλ. Ξεπεξλψληαο πνιιέο νηθνλνκηθέο, λνκηθέο θαη 

γξαθεηνθξαηηθέο δπζθνιίεο, ν Reddy ίδξπζε ην πξψην λνζνθνκείν απφ ηελ αιπζίδα 

ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ νκίινπ Apollo πνπ ζα αθινπζνχζε ην 1983 κε δχλακε 150 

θιηλψλ ζηελ πφιε Σζελλάη. 

Σελ δεθαεηία ηνπ 1990, ην λνζνθνκείν Apollo αλέπηπμε ξαγδαία ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ θαη ζε απηφ βνήζεζε ε απφθαζε ηεο ηλδηθήο θπβέξλεζεο ζηελ θηιειεπζεξνπνίεζε 

ηεο ηλδηθήο νηθνλνκίαο. Σα γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα πνπ απνηεινχζαλ ηξνρνπέδε 

ζηελ επέθηαζε ηνπ λνζνθνκείνπ κεηψζεθαλ ελψ έγηλε επθνιφηεξε ε εηζαγσγή 

ζχγρξνλνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ. Οη πξψηνη ηαηξηθνί ηνπξίζηεο πνπ λνζειεχηεθαλ ζην 

λνζνθνκείν ήηαλ Ηλδνί νκνγελείο. Σα επφκελα ρξφληα λνζειεχηεθαλ ηνπξίζηεο απφ ηελ 

Δπξψπε, ηνλ Καλαδά θαη ηηο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο (George θαη Swamy 2007). 

Ο φκηινο ησλ λνζνθνκείσλ Apollo απνηεινχλ ηελ κεγαιχηεξε αιπζίδα ηδησηηθψλ 

λνζνθνκείσλ ζηελ Ηλδία θαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζε νιφθιεξε ηελ Αζία ελψ 

ραξαθηεξίδεηαη σο «ν αξρηηέθηνλαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο» ηεο Ηλδίαο. 

4.2 Οη εηαηξίεο πνπ πεξηιακβάλεη ν όκηινο Apollo 

Σν φλνκα ηεο εηαηξίαο είλαη ην Apollo Hospital Enterprise Limited (AHEL), είλαη 

εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην θαη πεξηιακβάλεη: 

1. Σνλ φκηιν λνζνθνκείσλ Apollo (Apollo Hospitals Group) 
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Ο φκηινο απνηειείηαη απφ 51 λνζνθνκεία ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ηεο Ηλδίαο θαη ζε 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ φπσο ζηελ ξη Λάλθα, ζην Μπαγθιαληέο θαη ζηνλ Μαπξίθην θαη 

αλαπηχζζνπλ δχλακε κεγαιχηεξε ησλ 8.000 θιηλψλ. Απαζρνιεί 5.900 γηαηξνχο 55 

δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ (Γηάγξακκα 3) θαη κεηξά εηεζίσο 255.000 εηζαγσγέο θαη 2,2 

εθαηνκ. πεξηζηαηηθά πνπ εμεηάδνληαη ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία. Ο φκηινο πεξηιακβάλεη 8 

λνζνθνκεία πνπ είλαη δηαπηζηεπκέλα κε ην δηεζλέο πξφηππν JCI (Joint Commission 

International). Σα 6 βξίζθνληαη εληνο ηεο ρψξαο ζηηο πφιεηο Νέν Γειρί, Σζελλάη, 

Μπαλγθαιφξ, Καιθνχηα, Λνπληηάλα θαη Υατληεξακπάλη θαη ηα άιια 2 είλαη ζην 

εμσηεξηθφ, ζην Μπαγθιαληέο θαη ζηνλ Μαπξίθην. Σα λνζνθνκεία Apollo επηζθέπηνληαη 

πεξηζζφηεξνη απφ 70.000 αζζελείο απφ 55 ρψξεο εηεζίσο. 

Γηάγξακκα 3: Πνζνζηά γηαηξώλ αλά εηδηθόηεηα 

 

Πεγή: Apollo Hospitals, Investor Presentation, August 2013 

2. Apollo Global Projects Consultancy 

Ζ ζπκβνπιεπηηθή εηαηξία Apollo Global Projects Consultancy δηαηππψλεη αμηφπηζηεο 

ζηξαηεγηθέο ζε φιν ην θάζκα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κέζσ έκπεηξσλ ζπκβνχισλ 

πάλσ ζηα ζέκαηα ηεο πγείαο. Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη πεξηιακβάλεη ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηεο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ λνζνθνκείνπ δειαδή ην αξρηθφ business 

plan, ηελ αγνξά ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ, ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θ.α., ηνλ ηξφπν 

δηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ θαη 
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δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζπκβνπιέο γηα ζέκαηα πνηφηεηαο. Ζ Global Projects 

Consultancy είλαη ππεχζπλε γηα ην 10% ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ ηνπ νκίινπ. 

3. Apollo Health and Lifestyle Limited (AHLL) 

Ζ Apollo Health and Lifestyle Limited ηδξχζεθε ην 2002 κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη 

έλα δίθηπν θιηληθψλ κε ηελ κνξθή franchise. Απηή ηε ζηηγκή ην δίθηπν απνηειείηαη απφ 

100 θαη παξαπάλσ θιηληθέο ζε νιφθιεξε ηελ Ηλδία θαη ζε ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 

πξνζθέξνληαο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ηαηξηθά checkup θαη 24σξε ππεξεζία 

θαξκαθείνπ. 

4. Φαξκαθεία Apollo 

Ο φκηινο Apollo δηαζέηεη έλα κεγάιν δίθηπν θαξκαθείσλ κε θαηαζηήκαηα ζε φιε ηελ 

Ηλδηθή επηθξάηεηα κε ηνλ αξηζκφ ηνπο λα μεπεξλάεη ηα 1.500 ζε 20 πφιεηο (Γηάγξακκα 

4). Σν πξψην θαξκαθείν άλνημε ην 1983 ζηελ πφιε Σζελλάη. Σα θέξδε πνπ απνθνκίδεη 

ν φκηινο απφ ην δίθηπν ησλ θαξκαθείσλ αγγίδεη ην 29% ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ ηνπ 

νκίινπ. 

Γηάγξακκα 4: Ρπζκόο αύμεζεο αξηζκνύ θαη εζόδωλ (ζε ξνύπηα) θαξκαθείωλ Apollo 
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Πεγή: Apollo Hospitals, Investor Presentation, August 2013 

5. Ίδξπκα Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο Ννζνθνκείσλ Apollo (Apollo Hospitals 

Education and Research Foundation AHERF) 

Σν Ίδξπκα Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο Ννζνθνκείσλ Apollo είλαη έλαο κε 

θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ έρεη δηπιή απνζηνιή. Αθελφο, εζηηάδεη ζηνλ ηνκέα ηεο 

έξεπλαο φπνπ κε πεηξάκαηα θαη κε ηελ βνήζεηα επηζηεκψλ φπσο ε κνξηαθή βηνινγία 

θαη ε βηνηαηξηθή πξνζπαζεί λα βξεη λέεο, πην εμειηγκέλεο κεζφδνπο δηάγλσζεο, 

πξφιεςεο θαη ζεξαπείαο αζζελεηψλ θαη αθεηέξνπ εζηηάδεη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

πξνζθέξνληαο 18 δηαθνξεηηθά κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πάλσ ζηηο επηζηήκεο πγείαο. 

6. Apollo Munich Health Insurance Company Limited 

Σν πξνεγνχκελν φλνκα ηεο εηαηξίαο ήηαλ ην Apollo DKV Insurance Company Limited 

αιιάδνληαο ην φλνκα ηεο ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 κεηά ηελ θνηλνπξαμία ηνπ νκίινπ 

Apolloκε ηνλ αζθαιηζηηθφ φκηιν Munich Health. Ζ εηαηξία παξέρεη αζθάιεηα δσήο, 

αηπρήκαηνο θαη ηαμηδησηηθή αζθάιεηα. 

7. Apollo Reach Hospitals 

Ο φκηινο Apollo ίδξπζε δχν λνζνθνκεία ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Ηλδίαο έηζη ψζηε λα 

κπνξεί λα εμππεξεηεζεί πιεζπζκφο πνπ ππν άιιεο ζπλζήθεο ζα έπξεπε λα δηαλχζεη 

αξθεηά ρηιηφκεηξα γηα λα εμεηαζηεί ζε θάπνην λνζνθνκείν.  

8. Οξγαληζκφο Σειεταηξηθoχ Γηθηχνπ Apollo (Apollo Telemedicine Networking 

Foundation ATNF) 

Ο Οξγαληζκφο Σειεταηξηθνχ Γηθηχνπ Apollo είλαη κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο ζηνλ 

νπνίν αλήθνπλ πεξηζζφηεξα απφ 150 θέληξα ηειεταηξηθήο ζηελ Ηλδία θαη ην εμσηεξηθφ. 

Σα θέληξα ηειεταηξηθήο εηδηθεχνληαη ζηελ παξνρή εμ απνζηάζεσο ηαηξηθψλ 

γλσκαηεχζεσλ θαη δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο αζζελείο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

πςειήο αθξίβεηαο ηαηξηθέο ζπκβνπιέο απφ εηδηθνχο γηαηξνχο εθκεδελίδνληαο ηηο 

απνζηάζεηο πνπ ζα έπξεπε λα δηαλχζνπλ ππν άιιεο ζπλζήθεο θαη παξάιιεια 

κεηψλνληαο ην θφζηνο. 
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9. Κέληξν επεμίαο Apollo (Apollo Wellness Plus) 

Ο φκηινο Apollo εγθαηλίαζε ην πξψην θέληξν επεμίαο ζην Σζελλάη ην Φεβξνπάξην ηνπ 

2005. Σν Wellness Plus απνηειεί ην ηέιεην κίγκα ηεο ζχγρξνλεο θαη ζπκπιεξσκαηηθήο 

ηαηξηθήο φπσο ε αξσκαηνζεξαπεία, ε γηφγθα, ν δηαινγηζκφο φπσο επίζεο θαη ην 

παξαδνζηαθφ ηλδηθφ ζεξαπεπηηθφ ζχζηεκα αγηνπξβέδα (ayurveda) 

4.3 Ζ ηαρύηαηε αλάπηπμε ηνπ Apollo ηα ηειεπηαία ρξόληα 

Σν λνζνθνκείν έρεη ζεκεηψζεη αμηνζεκείσηε αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη απηφ 

θαίλεηαη ζηελ εηήζηα αχμεζε ησλ αζζελψλ πνπ λνζειεχνληαη ζην λνζνθνκείν, ζην 

πνζνζηφ πιεξφηεηαο ησλ θιηλψλ, ζηνλ κέζν φξν λνζειείαο αλά αζζελή, ζηα πνζνζηά 

επηηπρίαο ησλ επεκβάζεσλ, ζηα εηήζηα έζνδα θαη ζε άιινπο δείθηεο. ηελ εηήζηα 

αλαθνξά ηνπ λνζνθνκείνπ Apollo γηα ην έηνο 2012-2013  αλαθέξνληαη ηα εμήο ζηνηρεία 

γηα ην λνζνθνκείν: 

 Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πεξηζζφηεξεο απφ 130.000 εγρεηξήζεηο θαξδηάο φια ηα 

ρξφληα κε πνζνζηφ επηηπρίαο 99,6%. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη νη 

επηηπρεκέλεο εγρεηξήζεηο θαξδηάο ελφο 2ρξνλνπ θνξηηζηνχ θαη ε εκθχηεπζε 

βεκαηνδφηε ελφο 97ρξνλνπ. Έγηλαλ πεξηζζφηεξεο απφ 1.200 κεηακνζρεχζεηο κε 

ηηο 360 λα αθνξνχλ κεηακφζρεπζε ήπαηνο θαη ηηο 840 λεθξνχ, 1.000 

αξζξνπιαζηηθέο ηζρίνο κε 99% πνζνζηφ επηηπρίαο, 3.100 εγρεηξήζεηο 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη 10.000 λεπξνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2012-2013. 

 

 Ο αξηζκφο ησλ θιηλψλ πνπ αλήθνπλ ζην λνζνθνκείνπ απμάλεηαη ζπλερψο κε ηνλ 

ξπζκφ αχμεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα λα είλαη κηθξφηεξνο ζε ζρέζε κε ηα πξψηα 

ρξφληα ιεηηνπξγίαο (Πίλαθαο 4 θαη Γηάγξακκα 5). 
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Πίλαθαο 4: Αξηζκόο θιηλώλ θαη λνζνθνκείωλ νκίινπ Apollo αλά πόιε 

Καηεγνξία θιηλψλ πλνιηθή δχλακε Αξηζκφο λνζνθνκείσλ 

Αλήθνπλ ζηνλ 

φκηιν 
6.382 38 

Γηαρεηξηδφκελα 2.038 13 

ΤΝΟΛΟ 8.420 51 

Πφιεηο   

Σζελλάη 1.465 10 

Υατληεξακπάλη 967 7 

Καιθνχηα 510 2 

Νέν Γειρί 875 2 

Μπαλγθαιφξ 297 1 

Αρκαληακπάλη 320 2 

Τπφινηπεο πφιεηο 1.748 13 

Δμσηεξηθφ 200 1 

ΤΝΟΛΟ 6.382 38 

Πεγή: Apollo Hospitals, Investor Presentation, August 2013 

Γηάγξακκα 5: Ρπζκόο αύμεζεο ηωλ θιηλώλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ όκηιν θαη ζηνλ 

αξηζκό ηωλ δηαρεηξηδόκελωλ. 

 

Πεγή: Apollo Hospitals, Investor Presentation, August 2013 

 Ο αξηζκφο ησλ εηζαγσγψλ απμήζεθε απφ ηηο 190.000 πνπ έγηλαλ ην 2008 ζηηο 

313.000 ην 2013 κε ηελ αχμεζε λα θηάλεη ην 39% ελψ κέζνο φξνο εκεξψλ 

λνζειείαο κεηψζεθε απφ ηηο 5,18 εκέξεο ζηηο 4,65 κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 

10%. (Γηαγξάκκαηα 6 θαη 7) 
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Γηάγξακκα 6: Αξηζκόο εηζαγωγώλ ζην λνζνθνκείν γηα ηα έηε 2008-2013 (ζε 

ρηιηάδεο) 

 

Πεγή: Apollo Hospitals, Investor Presentation, August 2013 

Γηάγξακκα 7: Μέζνο όξνο λνζειείαο αζζελώλ γηα ηα έηε 2008-2013 (ζε εκέξεο) 

 

Πεγή: Apollo Hospitals, Investor Presentation, August 2013 

 Ο ξπζκφο πιεξφηεηαο ησλ θιηλψλ ησλ λνζνθνκείσλ Apollo εκθαλίδεη ζηαζεξή 

ηάζε ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ππάξρεη 

ηαπηφρξνλε θαη ζρεηηθά ζηαζεξή αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ (Γηάγξακκα 6) θαη 

ησλ δηαζέζηκσλ θιηλψλ (Γηάγξακκα 5). Ο κέζνο φξνο εζφδσλ αλά θιίλε 

απμάλεηαη ζηαζεξά θάζε ρξφλν θαη απφ ην έηνο 2008 έσο ζήκεξα παξαηεξείηαη 

ζπλνιηθή πνζνζηηαία αχμεζε 34%. 
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Γηάγξακκα 8: Πνζνζηό πιεξόηεηαο θιηλώλ γηα ηα έηε 2008-2013 

 

Πεγή: Apollo Hospitals, Investor Presentation, August 2013 

Γηάγξακκα 9: Μέζνο όξνο εζόδωλ αλά θιίλε γηα ηα έηε 2008-2013 (ζε ξνύπηα 

αλά εκέξα) 

 

Πεγή: Apollo Hospitals, Investor Presentation, August 2013 

4.4 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Ζ ζεκαληηθή αλάπηπμε πνπ ζεκεηψλεη ν φκηινο Apollo, δηαθξίλεηαη μεθάζαξα ζηηο 

εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δεκνζηεχεη. χκθσλα κε ηελ 

εηήζηα έθζεζε πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013 ν φκηινο εκθαλίδεη 

θεξδνθνξία κε ηα έζνδα ηνπ λα είλαη απμαλφκελα εηεζίσο. Σα αθαζάξηζηα έζνδα γηα 

ην έηνο 2009 αλήιζαλ ζηα 16.142 Rs, ην 2010 ζηα 20.265Rs, ην 2011 ζηα 26.054Rs, ην 

2012 ζηα 31.475Rs θαη ην έηνο 2013 ζηα 37.687Rs. Σν EBITDA (Earnings Before 
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Interest Tax Depreciation and Amortization) δειαδή ηα θέξδε πξν ηφθσλ, θφξσλ θαη 

απνζβέζεσλ πνπ απνθφκηζε ν φκηινο ην 2009 ήηαλ 2.274Rs ελψ ην 2013 ηα θέξδε 

ζρεδφλ ηξηπιαζηάζηεθαλ θαη έθηαζαλ ζηα 6.082 Rs (Πίλαθαο 5). 

Σα έζνδα ηνπ νκίινπ πξνέξρνληαη θαηά πνιχ κεγάιν πνζνζηφ απφ ηηο πγεηνλνκηθέο 

ππεξεζίεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εζφδσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηα θαξκαθεία Apollo. πσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα 10 ηα έζνδα 

απφ ηα θαξκαθεία ηνπ νκίινπ έρνπλ πεληαπιαζηαζηεί ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα αθνχ ην 

2009 αλέξρνληαλ ζε 1.996 Rs θαη ην 2013 έθηαζαλ ηα 10.985 Rs. 

Πίλαθαο 5: Οηθνλνκηθά ζηνηρεία νκίινπ Apollo (ζε ξνύπηα) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Αθαζάξηζηα Έζνδα 16.142 20.265 26.054 31.475 37.687 

EBITDA 2.274 3.013 4.190 5.131 6.082 

Πεξηζψξην EBITDA 14.1% 14.9% 16.1% 16.3% 16.1% 

Κέξδε πξν θφξσλ 1.025 1.376 1.839 2.194 3.044 

Πεξηζψξην θεξδψλ πξν θφξσλ 6.3% 6.8% 7.1% 7.0% 8.1% 

Καζαξή Θέζε 14.954 16.776 19.238 25.194 27.641 

Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 2.930 3.117 2.664 3.588 6.988 

Πεγή: Apollo Hospitals, Investor Presentation, August 2013 

Γηάγξακκα 10: Αθαζάξηζηα έζνδα νκίινπ (ζε ξνύπηα) 

 

Πεγή: Apollo Hospitals, Investor Presentation, August 2013 
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Δπηηπρία ζεκεηψλεη θαη ε κεηνρή ηεο εηαηξίαο Apollo Hospital Enterprise Limited 

(AHEL) ζην ρξεκαηηζηήξην κε ηεο αμία ηεο κεηνρήο λα δηπιαζηάδεηαη ηα ηειεπηαία 2 

ρξφληα θαη ηελ ηηκή ηεο λα ζηαζεξνπνηείηαη πάλσ απφ ηηο 1.000 κνλάδεο (Γηάγξακκα 

11). 

Γηάγξακκα 11: Η πνξεία ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξίαο Apollo Hospital Enterprise 

Limited ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα 

 

Πεγή: http://www.moneycontrol.com/stock-charts/apollohospitalsenterprises/charts/AHE 

 

4.5 Ζ αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνύ 

Καζνξηζηηθφ ξφιν γηα νπνηαδήπνηε απφθαζε ζην κάξθεηηλγθ παίδεη ν αληαγσληζκφο. Ζ 

θαηάζηαζε ηνπ αληαγσληζκνχ επεξεάδεη άκεζα ή έκκεζα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα 

πξντφληα ηεο επηρείξεζεο, ηελ ηηκνιφγεζε ηνπο, ηε δηαλνκή θαη ηελ πξνβνιή ηνπο. Ζ 

αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ βνεζά ηελ επηρείξεζε λα αληηκεησπίζεη ηνπο αληαγσληζηέο 

ηεο απνηειεζκαηηθά. Δπίζεο ε κειέηε ηνπ αληαγσληζκνχ ζπκβάιιεη ζηελ εμεχξεζε 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ ηξφπσλ ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ δηθψλ ηεο πειαηψλ. Ο 

αληαγσληζκφο απνηειεί γηα ηελ επηρείξεζε πεγή γλψζεο θαη νξηζκνχ ζεκείσλ 

αλαθνξάο κέζσ ησλ ζπγθξίζεσλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη (benchmarking) θαη πνπ 

νδεγνχλ ζε βειηίσζε πνιιέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο (ηψκθνο 

2004). 
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Σα λνζνθνκεία Apolloέρνπλ 5 βαζηθνχο αληαγσληζηέο ζηνλ ρψξν ηεο ηξηηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο ζηελ Ηλδία νη νπνίνη είλαη νη εμήο: 

 Ννζνθνκεία Fortis κε 51 λνζνθνκεία θαη 6.881 δχλακε θιηλψλ 

 Ννζνθνκεία Manipal κε 15 λνζνθνκεία θαη 4.900 δχλακε θιηλψλ 

 Ννζνθνκεία Sterling κε 6 λνζνθνκεία θαη 1.027 δχλακε θιηλψλ 

 Ννζνθνκεία CARE κε 12 λνζνθνκεία θαη 1.600 δχλακε θιηλψλ 

 MAX Healthcare κε 8 λνζνθνκεία θαη 1.100 δχλακε θιηλψλ 

ηελ εηήζηα παξνπζίαζε ηνπ νκίινπ Apollo παξνπζηάδεηαη κηα ραξηνγξάθεζε ηεο 

ζέζεο πνπ βξίζθνληαη ηα λνζνθνκεία Apollo ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ζηνπο 

πάλσ ζε δχν άμνλεο, ηελ γεσγξαθηθή έθηαζε ησλ λνζνθνκείσλ ζηελ Ηλδηθή επηθξάηεηα 

θαη ζηελ πνηθηιία ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη. 

Ο ράξηεο απηφο δείρλεη πσο θχξηνο αληαγσληζηήο ησλ λνζνθνκείσλ Apollo είλαη ηα 

λνζνθνκεία Fortis ηα νπνία πξνζθέξνπλ πνηθίιεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη έρνπλ πνιιά 

λνζνθνκεία ζε φιε ηελ Ηλδία. Οη ππφινηπνη αληαγσληζηέο κεηνλεθηνχλ θαη ζηελ 

πνηθηιία ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ, ζηελ κηθξή πεξηνρή επζχλεο πνπ 

θαιχπηνπλ αθνχ ηα λνζνθνκεία ηνπο πεξηνξίδνληαη ζε κηα πφιε ή πεξηνρή αιιά θαη ζην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ λνζνθνκείσλ θαη θιηλψλ πνπ δηαζέηνπλ (Γηάγξακκα 12). 

Γηάγξακκα 12: Κνξπθαίνη όκηινη πγείαο ηεο Ιλδίαο 

 

Πεγή: Apollo Hospitals, Investor Presentation, August 2013 
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4.6 Ζ SWOT αλάιπζε ηνπ λνζνθνκείνπ Apollo 

ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ (Strengths) 

 Κνξπθαίν ηαηξηθό πξνζσπηθό 

Πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ γηαηξψλ ζην λνζνθνκείν Apollo έρνπλ ζπνπδάζεη, έρνπλ 

εθπαηδεπηεί θαη έρνπλ δνπιέςεη ζε λνζνθνκεία δπηηθψλ ρσξψλ. Ζ εκπεηξία ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηνπο γηαηξνχο ησλ λνζνθνκείσλ ηεο Γχζεο είλαη κεγαιχηεξε αθνχ ιφγν ηνπ 

ηεξάζηηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ηλδίαο, ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ ηνπο είλαη δηπιάζηνο. Σέινο, 

ζεκαληηθή δηαθήκηζε γηα ην λνζνθνκείνApollo απνηειεί ην κεγαιχηεξν δίθηπν 

ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ κε 5.900 γηαηξνχο, 8.800 λνζειεπηέο θαη 2.900 παξαταηξηθφ 

πξνζσπηθφ θαη ηα πςειά επίπεδα επηηπρίαο επεκβάζεσλ φπνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

αγγίδεη ην 99%. 

 Ηαηξηθόο εμνπιηζκόο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο 

Σν λνζνθνκείν Apollo έρεη επελδχζεη ζε κεραλήκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο δίλνληαο 

έκθαζε ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο. Δίλαη ην πξψην λνζνθνκείν πνπ 

πηνζέηεζε ηηο εμήο ηερλνινγίεο ζηελ Ηλδία: 

 Ρνκπνηηθφ ζχζηεκα αθηηλνρεηξνπξγηθήο G4CyberKnife. 

 Αμνληθή ηνκνγξαθία PET-CT. 

 Αμνληθή ηνκνγξαθία 320 CT. 

 χζηεκα αθηηλνζεξαπείαο θαη αθηηλνρεηξνπξγηθήο Novalis Tx ζηα λνζνθνκεία 

πνπ βξίζθνληαη ζην Υατληεξακπάλη, ζηελ Καιθνχηα θαη ζην Νέν Γειρί. 

 Φεθηαθή καζηνγξαθία κε ην ζχζηεκα 3D ηνκνζχλζεζεο. 

 DaVinci Si, ηελ πην πξνεγκέλε κνξθή ξνκπνηηθήο ρεηξνπξγηθήο πνπ 

εμαζθαιίδεη κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη νδεγεί ζε ηαρχηεξε αλάξξσζε. 

 

 Ηζρπξό Brand name 

Σν λνζνθνκείν Apollo είλαη ν πξφδξνκνο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ θαη 

έρεη ζεξαπεχζεη ρηιηάδεο ηαηξηθνχο ηνπξίζηεο απ’ φιν ηνλ θφζκν. Σν γεγνλφο πσο 

απνηέιεζε ην πξψην ηδησηηθφ λνζνθνκείν ηεο Ηλδίαο ζπλέβαιε ζηελ δεκηνπξγία ελφο 
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ηζρπξνχ θαη αλαγλσξίζηκνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο (brandname). Ζ πξψηε εγθαηάζηαζε 

ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Ηλδίαο, έδσζε ηε δπλαηφηεηα πξνλνκηαθήο γεσγξαθηθήο ζέζεο 

πνπ πξνυπνζέηεη ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Με ην δπλαηφ brandname, ην 

λνζνθνκείν έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζειθχζεη ηνπο θαιχηεξνπο γηαηξνχο ηεο ρψξαο 

θαη άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο κπξνζηά απφ ηνλ αληαγσληζκφ. Δπίζεο, κπνξεί λα 

θάλεη επλντθφηεξεο ζπκθσλίεο κε πξνκεζεπηέο θαη λα επηηχρεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Σν 

Αλεμάξηεην πκβνχιην Superbrands (Independent Superbrands Council) ραξαθηήξηζε 

ην λνζνθνκείν Apollo σο «Super brand of India» ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. 

 Γίθηπν νινθιεξσκέλσλ ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ  

Έρεη αλαπηχμεη έλα θαηαλεκεκέλν κνληέιν πξφζβαζεο ζηελ ζπλνιηθή εμππεξέηεζε ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ λνζνθνκείσλ θαη θιηληθψλ ζε φιε ηελ 

Ηλδηθή επηθξάηεηα, ησλ θαξκαθείσλ θαη ηεο ζπγαηξηθήο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο Apollo 

Munich Health Insurance Company Limited. Ζ αιπζίδα απηή παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο κεηαθξάδεηαη ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ αζζελψλ – πειαηψλ θαη 

πεξηζζφηεξσλ εζφδσλ. Δπίζεο, ε αιπζίδα απηή δηεπθνιχλεη ηνλ ηαηξηθφ ηνπξίζηα, ν 

νπνίνο ζα απεπζπλζεί ζηνλ ίδην πάξνρν γηα δηαθνξεηηθέο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο 

πεηπραίλνληαο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 

 Τςειήο πνηόηεηαο ηαηξηθέο ππεξεζίεο 

Σν λνζνθνκείν Apollo έρεη ζρεδηάζεη εζσηεξηθά ζπζηήκαηα γηα λα ειέγρεη θαη λα 

δηαζθαιίδεη πσο φιεο νη εγθαηαζηάζεηο είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ηα θαιχηεξα δηεζλή 

πξφηππα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Δίλαη ην πξψην λνζνθνκείν ζηελ Ηλδία πνπ έθηαζε 

ηα 8 ζπλνιηθά δηαπηζηεπκέλα λνζνθνκεία κε ην δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν πξφηππν JCI, 

ελψ φια ηα πξνγξάκκαηα πνηφηεηαο πξνέξρνληαη απφ ην Ηλδηθφ πκβνχιην Ηαηξηθήο 

Έξεπλαο, ISO 9002. 

ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ (Weaknesses) 

 Έιιεηςε εκπηζηνζύλεο 

Παξφιν πνπ ην λνζνθνκείν Apolloρσξίο θακία ακθηζβήηεζε έρεη έλα πνιχ δπλαηφ 

brand name ζηελ αγνξά αλάκεζα ζηνπο αληαγσληζηέο ηνπ, αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα 

ηεο έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο ησλ ηαηξηθψλ ηνπξηζηψλ ζηελ Ηλδία θαη ζηηο ηαηξηθέο 
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ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. Ζ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ ειιεηπή 

γλψζε θαη ελεκέξσζε ησλ ηαηξηθψλ ηνπξηζηψλ. 

 Πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκόηεηα λνζειεπηηθνύ θαη ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ 

Σα λνζνθνκεία είλαη επηρεηξήζεηο εληάζεσο εξγαζίαο θαη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή 

αλζξψπηλε παξέκβαζε ζηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Χο απνηέιεζκα, 

ππάξρεη εμάξηεζε απφ ηνπο γηαηξνχο, ηνπο λνζειεπηέο θαη ηνπο ππφινηπνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο 

ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη. Δπεηδή νη θνξπθαίνη γηαηξνί θαη λνζειεπηέο δελ 

είλαη πνιινί ζε αξηζκφ απνιακβάλνπλ ην πξνλφκην λα έρνπλ πιεηάδα εξγαζηαθψλ 

επηινγψλ είηε ζηα λνζνθνκεία ηεο Ηλδίαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ είηε ζαλ ηδηψηεο. Άξα ε 

ζπλέρηζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ λνζνθνκείν Apollo εμαξηάηαη 

νπζηαζηηθά απφ ηελ ηθαλφηεηα πξνζέιθπζεο θαη δηαηήξεζεο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 πλερείο αιιαγέο ζηνλ ηαηξηθό εμνπιηζκό 

Ο θιάδνο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερείο εμειίμεηο θαη βειηηψζεηο 

ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο κε απνηέιεζκα ηελ ζπλερή αιιαγή κεραλεκάησλ θαη 

ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ επηινγή ηνπ λνζνθνκείνπ Apollo λα πξνζθέξεη ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο κε εμνπιηζκφ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο. 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ (Opportunities) 

 Αύμεζε ηεο δεηεζεο γηα ππεξεζίεο πγείαο αλά ηνλ θόζκν 

Ο αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ αλά ηνλ θφζκν πνπ επηδεηνχλ ηαηξηθέο ππεξεζίεο απμάλεηαη 

δηαξθψο θαη εηδηθά ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ 

πξνζδφθηκνπ δσήο αιιά θαη ησλ θαθψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ πνπ νδεγνχλ ζε 

θαξδηαθά θαη φρη κφλν πξνβιήκαηα. 

 ηξαηεγηθή ζπκθσλία κε ηελ εηαηξία SITA 

Ζ SITACARE απνηειεί έλα ηκήκα ηεο εηαηξίαο SITA, αζρνιείηαη κε ηνλ ηαηξηθφ 

ηνπξηζκφ θαη ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξα απφ 200 γξαθεία ζε φιε ηελ Ηλδία θαη 7 ζε ρψξεο 
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ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο κπνξεί θάπνηνο λα βξεη 

αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηα λνζνθνκεία Apollo, ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, ηνπο 

γηαηξνχο πνπ εξγάδνληαη θαη ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ. Σν λνζνθνκείν Apollo θαη ε 

SITACARE θάλνπλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο κε θνηλά 

δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα θαη επαθέο κε κεζίηεο νη νπνίνη δίλνπλ πξνζθνξέο γηα «ηαηξηθά 

παθέηα». Ζ πξνκήζεηα ηεο SITACARE είλαη πεξίπνπ 10% κε 15% αλά αζζελή φπνπ ην 

2% κε 5% θαηαβάιιεηαη ζηνπο γηαηξνχο. 

 Ηλδνί ηεο «δηαζπνξάο» 

Μηα αθφκα επθαηξία πνπ ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ην λνζνθνκείν Apollo πάλσ ζηνλ 

ηαηξηθφ ηνπξηζκφ είλαη νη Ηλδνί ηεο δηαζπνξάο νη νπνίνη επηζθέπηνληαη ζπρλά ηελ ρψξα 

πνπ γελλήζεθαλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπο κπνξνχλ λα δερηνχλ ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο φπσο νδνληηαηξηθέο εμεηάζεηο, checkups, νθζαικνινγηθέο εμεηάζεηο θ.α. 

 Ηζρπξή αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ 

Σν λνζνθνκείν Apollo πξνζπαζεί κε θάζε ηξφπν λα εθκεηαιιεπηεί ηελ κεγάιε άλζεζε 

πνπ γλσξίδεη ν ηαηξηθφο ηνπξηζκφο ζηελ Ηλδία. ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα απμήζεη ην 

κεξίδην ηνπ ζηελ αγνξά, παίξλεη ζηξαηεγηθέο πξσηνβνπιίεο φπσο ηελ ίδξπζε 

λνζειεπηηθήο κνλάδαο ζην ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν Goa. εκαληηθή επθαηξία ζα απνηειέζεη 

θαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηειεταηξηθψλ θέληξσλ, γεγνλφο πνπ ζα ην 

δηαθνξνπνηήζεη αξθεηά απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ. 

 Παθέηα αζθαιηζηηθώλ εηαηξηώλ 

Γηάθνξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζηηο Γπηηθέο Υψξεο πξνζθέξνπλ θζελφηεξα 

αζθαιηζηηθά παθέηα αλ ν πειάηεο ηνπ δηαιέμεη λα λνζειεπηεί ζε λνζνθνκεία εθηφο 

ρψξαο κε ηαηξηθέο ππεξεζίεο ρακεινχ θφζηνπο φπσο γηα παξάδεηγκα ζην λνζνθνκείν 

Apollo. 
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ΑΠΔΗΛΔ (threats) 

 Τςειά επίπεδα αληαγσληζκνύ 

Ζ άλζεζε ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αληαγσληζηψλ γηα ην λνζνθνκείν Apollo. Σα ηειεπηαία ρξφληα ζεκεηψζεθε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ νκίισλ πνπ εηζρψξεζαλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο κε ηελ βνήζεηα 

ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ, δεκηνπξγψληαο σο έλα ζεκείν πιενλάδνπζα παξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα. Έρνληαο επελδπζεί ζεκαληηθά θεθάιαηα ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο ππάξρεη 

θίλδπλνο γηα νξηζκέλεο απφ απηέο λα θαηαθχγνπλ ζε κε βηψζηκεο ηηκέο πξνθεηκέλνπ λα 

θεξδίζνπλ κεξίδην ζηελ αγνξά. Κίλδπλνο αληαγσληζκνχ ππάξρεη θαη ηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία φπνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα θάλνπλ πξνζπάζεηεο λα γεθπξψζνπλ ην ράζκα 

απφ ηα ηδησηηθά. 

 Τςειά επίπεδα πιεζσξηζκνύ 

Οη ξπζκνί πιεζσξηζκνχ ζηελ Ηλδία είλαη πςεινί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ο πςειφο 

πιεζσξηζκφο κεηψλεη ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ αζζελψλ θαη απμάλεη ην θφζηνο 

δηαβίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Τπάξρεη επίζεο, αλνδηθή πίεζε ζε άιιεο δαπάλεο φπσο νη 

κεηαθνξέο, νη πξνκήζεηεο, θ.η.ι. κε πηζαλφ απνηέιεζκα φιν απηφ ην απμαλφκελν 

θφζηνο λα κεηαθπιήζεη ζηηο ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ην λνζνθνκείν. 

 Ηαηξηθόο θαη ηαμηδησηηθόο θίλδπλνο 

εκαληηθφ θίλδπλν γηα ηνλ αζζελή απνηεινχλ νη πηζαλέο επηπινθέο κεηά απφ ηελ 

επέκβαζε φηαλ ν ηνπξίζηαο ζα πξέπεη λα ηαμηδέςεη αξθεηέο ψξεο φπσο επίζεο θαη ν 

κεηεγρεηξεηηθφο έιεγρνο θαη ε ζπλέρηζε ηεο ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο πνπ ζα πξέπεη 

λα γίλεη απφ άιιν γηαηξφ. 

 Αύμεζε ηνπ θόζηνπο ησλ πόξσλ 

Ζ εκθάληζε πνιιψλ εγρψξησλ αιπζίδσλ λνζνθνκείσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ είζνδν 

λέσλ απφ ην εμσηεξηθφ ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αληαγσληζηψλ πνπ 

επηδεηνχλ πφξνπο φπσο ε γε, ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θ.α. Ζ αχμεζε ηεο δήηεζεο είλαη 

πηζαλφ λα είλαη ηαρεία κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πφξσλ απηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 

Ο ηαηξηθφο ηνπξηζκφο είλαη κία λέα ζπλερψο αλαπηπζζφκελε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα παγθνζκίσο. Σα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ εηεζίσο απφ 5 εθαηνκκχξηα 

πεξίπνπ αζζελείο ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ πξνζεγγίδνπλ ηα 20 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

κε κέζν φξν ηαηξηθήο δαπάλεο 3.000 σο 4.000 δνιάξηα. Σν κέγεζνο αλαθέξεηαη κφλν 

ζηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ επηινγήο, θαη κφλν ζηηο δαπάλεο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ φπσο ην 

ηαμίδη θαη ε δηακνλή εθηφο λνζνθνκείσλ. 

Ζ Ηλδία εθκεηαιιεπφκελε ηηο πνιχ ρακειέο ηηκέο, ηηο κεδακηλέο νπξέο αλακνλήο θαη ην 

πνιχ πςειφ επίπεδν ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πξνζσπηθνχ θαηαιακβάλεη ηε δεχηεξε 

ζέζε κεηά ηελ Σατιάλδε ζηνλ θφζκν ζηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ. Βέβαηα, βξίζθεηαη ζηελ 

πξψηε ζέζε γηα ηαηξηθέο ππεξεζίεο φπσο νη εγρεηξήζεηο θαξδηάο, ε αξζξνπιαζηηθή 

ηζρίνπ θ.α. νη νπνίεο πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξν πεξηζψξην θέξδνπο. Ζ Σατιάλδε 

θεκίδεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο πιαζηηθέο εγρεηξήζεηο θαη ηνλ ηνπξηζκφ επεμίαο, 

ππεξεζίεο κε ζαθψο κηθξφηεξν πεξηζψξην θέξδνπο. Ζ Ηλδία έρεη ρηίζεη ζηαδηαθά ηζρπξφ 

φλνκα ζηνλ παγθφζκην ηαηξηθφ ηνπξηζκφ, έρεη ηκεκαηνπνηήζεη ηελ αγνξά θαη έρεη 

δηαθξίλεη 4 εηδηθά ηκήκαηα ζηφρνπο ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

 Σα 20 εθαηνκκχξηα Ηλδψλ πνπ δνπλ ζε άιιεο ρψξεο. 

 Οη αζζελείο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηνπ Καλαδά πνπ ζέινπλ λα 

απαιιαρηνχλ απφ ηηο κεγάιεο νπξέο αλακνλήο ησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο 

ηνπο. 

 Ο ηεξάζηηνο αξηζκφο αζζελψλ ησλ Ζ.Π.Α. πνπ είλαη αλαζθάιηζηνη θαη 

αλαδεηνχλ θηελέο θαη πνηνηηθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο. 

 Οη αζζελείο πνπ δνπλ ζε ρψξεο φπσο ην Νεπάι, ην Παθηζηάλ, ν Μαπξίθηνο, ην 

Μπαγθιαληέο, θ.η.ι. φπνπ ην επίπεδν ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο είλαη πνιχ 

ρακειφ.  

Ζ Διιάδα πιεξνί φιεο ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα αλαπηχμεη ηνλ ηαηξηθφ 

ηνπξηζκφ. Καηέρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα αλαθνξηθά κε ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, 

βξίζθεηαη ζην κέζνλ ηξηψλ επείξσλ, είλαη γλσζηή σο ην ιίθλν ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ 

θαη, παξάιιεια, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο ζεξηλνχο πξννξηζκνχο 

παγθνζκίσο. Ζ Διιάδα σο πξννξηζκφο ζπλδπάδεη ζάιαζζα, ήιην, ινγηθέο ηηκέο 
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(ζπγθξηηηθά κε θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ), πιεζψξα επηινγψλ σο πξνο ηνλ ζεξηλφ 

ηνπξηζκφ θ.η.ι. Χζηφζν, ε Διιάδα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ, δελ δηαζέηεη 

μεθάζαξν positioning, δελ είλαη βέβαην δειαδή αλ απνηειεί εγέηε θφζηνπο ή εγέηε 

δηαθνξνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα. Πην ζπγθεθξηκέλα, δελ εζηηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλα είδε 

ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ κε ρακειφ θφζηνο φπσο ε Ηλδία, αιιά νχηε πξνζθέξεη πςεινχ 

επηπέδνπ δηαθνξνπνηεκέλεο ππεξεζίεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, κφλν κεκνλσκέλεο 

ηδησηηθέο πξνζπάζεηεο εθδειψλνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ. Πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη απηή ε ηάζε πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζπάζεηα βειηηζηνπνίεζεο θαη 

αληαγσληζηηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ απφ κεγάιεο ηδησηηθέο κνλάδεο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ν αξρηθφο ζηφρνο δελ ήηαλ ε πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ πγείαο, αιιά 

Διιήλσλ αζζελψλ πςειήο εηζνδεκαηηθήο θαηεγνξίαο. Παξάιιεια ε έιιεηςε 

ππνδνκψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ επηινγψλ εζηηαζκέλσλ ζηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ 

πγείαο, ζπλδέεηαη άκεζα κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο Διιάδαο. Γελ ππάξρεη εληαίν θαη 

ζαθέο λνκνζεηηθφ πιαίζην σο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο. 

Ζ Διιάδα εάλ ζπλερίζεη λα θηλείηαη κε αξγνχο θαη αλαπνηειεζκαηηθνχο ξπζκνχο ζα 

ράζεη γηα πάληα ηελ επθαηξία λα ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο δεκνθηιήο πξννξηζκνχο 

ηνπξηζκνχ πγείαο. Απηφ δείρλεη λα έγηλε αληηιεπηφ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν απφ ην 

θξάηνο φζν θαη απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνκέα. Ζ Διιάδα πζηεξεί ζε ζέκαηα 

ζηξαηεγηθήο θαη νξάκαηνο γηα ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ θαη γη’ απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη νη 

επηρεηξήζεηο θαη νη αξκφδηνη θνξείο λα εζηηάζνπλ ζε πέληε πεδία (ΗΚΠΗ, 2012): 

1. Θεζκηθά: Να επηιπζνχλ κε ζαθήλεηα δεηήκαηα φπσο ε δεκηνπξγία εληαίαο 

επξσπατθήο ζπλείδεζεο, δηά κέζνπ ηεο εθαξκνγήο κηαο θνηλήο πνιηηηθήο ζην 

πιαίζην ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα 

είλαη απιέο θαη θαηά ην δπλαηφ απηνκαηνπνηεκέλεο.  

2. πζηήκαηα πνηόηεηαο: Οη πάξνρνη πγείαο θαη νη πάξνρνη ηνπξηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ λα εγθαζηδξχζνπλ ζρεηηθά ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο θαη λα 

επηδηψμνπλ ηελ πηζηνπνίεζε απφ κεγάινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Ηλδίαο ε πηζηνπνίεζε απνηειεί βαζηθφ δεηνχκελν θαη 

εηδηθφηεξα γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ λνζνθνκείνπ Apollo ην νπνίν έρεη 

πηζηνπνηήζεη θαηά JCI 8 λνζνθνκεία ηνπ. 

3. Παθέηα: Οη πάξνρνη πγείαο θαη ηνπξηζκνχ ζα πξέπεη λα δηακνξθψζνπλ 

ζπλεξγαζίεο θαη all-inclusive παθέηα γηα αζζελείο θαη ζπλνδνχο, ζε ζπλεξγαζία 
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κε δηεζλείο Medical Tourism Facilitators (tour operator).πγθεθξηκέλα, ζηελ 

Ηλδία ην λνζνθνκείν Apollo, ζπλεξγάδεηαη κε ηελ SITACARE ε νπνία 

ακείβεηαη κε έλα πνζνζηφ αλά αζζελή. 

4. Δμεηδίθεπζε ζε ζπγθεθξηκέλα είδε ζεξαπείαο. Γηα παξάδεηγκα, ε Ηλδία έρεη 

εζηηάζεη ζηελ πξνζθνξά ζπγθεθξηκέλσλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ φπσο είδακε 

παξαπάλσ είλαη νη εγρεηξήζεηο θαξδηάο, ε αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ, ε 

αξζξνπιαζηηθή γφλαηνο θ.η.ι. 

5. Σνπηθά πηινηηθά πξνγξάκκαηα ζε έμη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. 

Ζ Διιάδα κπνξεί ζρεηηθά γξήγνξα, θαη ρσξίο ζεκαληηθέο λέεο επελδχζεηο ζε πάγηα, λα 

πξνζθέξεη δηεζλψο αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο ζηα εμήο (ΗΚΠΗ, 2012): 

 Δπηιεθηηθόο Ηαηξηθόο Σνπξηζκόο γηα εμεηδηθεπκέλεο ηαηξηθέο παξεκβάζεηο 

απφ ηα Σξηηνβάζκηα Ννζνθνκεία ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θπξίσο ζε Αζήλα θαη 

Θεζζαινλίθε, αιιά θαη ζηα παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία ζε άιιεο πφιεηο. 

 Απνθαηαζηαηηθόο θαη Γεξηαηξηθόο Σνπξηζκόο: ζπλεξγαζία θέληξσλ 

απνθαηάζηαζεο κε μελψλεο θαη μελνδνρεία γηα πξνψζεζε παθέησλ 

απνθαηαζηαηηθνχ Σνπξηζκνχ θπξίσο ζηε Θεζζαιία θαη Μαθεδνλία. 

 Ηαηξηθόο Σνπξηζκόο Δμσζσκαηηθήο θαη Τπνβνεζνύκελεο Γνληκνπνίεζεο: 

ζπλεξγαζία θέληξσλ κε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζε φιε ηελ Διιάδα. 

 Ξελνδνρεία θαη Ξελώλεο ζπλεξγαδόκελα κε Κέληξα Αηκνθάζαξζεο: πξνβνιή 

ησλ ζπλεξγαζηψλ πξνθεηκέλνπ ηα μελνδνρεία λα απεπζχλνληαη ζε έλα επηπιένλ 

target group θαη λα δηαθεκίδνληαη ζε δηεπξπκέλεο θαηεγνξίεο πειαηψλ.  

 Οθζαικνινγία, Αηζζεηηθή Γεξκαηνινγία θαη Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή, ζε 

επίπεδν one day/ secondary care clinic ζηηο κεγάιεο πφιεηο θαη ζε ηνπξηζηηθέο 

πεξηνρέο. 

Ζ Ηλδία θαηαιακβάλεη ηελ δεχηεξε ζέζε παγθνζκίσο ζηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ. Γηα λα 

κπνξέζεη λα δηαηεξήζεη ηελ ζέζε απηή ή αθφκε θαη λα μεπεξάζεη ηελ Σατιάλδε ζα 

πξέπεη λα εμεηάζεη ηηο επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο 

(benchmarking) θαη λα αθνινπζήζεη ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο (Dawn θαη Pal, 2011): 
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1. Κπβεξλεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

Ζ θπβέξλεζε ηεο Ηλδίαο ζα πξέπεη λα ζεζπίζεη κηα εληαία πηζηνπνίεζε γηα ηα 

λνζνθνκεία έηζη ψζηε λα θαζηεξσζεί ζηελ ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ - αζζελψλ ε 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη σο 

δηακεζνιαβεηήο γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζε ηαηξηθέο ππνδνκέο 

θαη ηε ράξαμε πνιηηηθήο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ θαζψο επίζεο θαη λα 

εθαξκφζεη επλντθέο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο παξέρνληαο δάλεηα κε ρακειφ επηηφθην 

θαη κείσζε ησλ δαζκψλ ζηελ εηζαγσγή ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ απφ ην εμσηεξηθφ. 

2. Ηαηξηθή Visa 

Οη δηαδηθαζίεο γηα ηελ απφθηεζε ηαηξηθήο visa θαη νη κεηέπεηηα δηαδηθαζίεο 

θαηαρψξεζεο θαη παξάηαζεο ηεο ζεψξεζεο είλαη πεξίπινθε θαη ρξνλνβφξα. Άξα, ζα 

πξέπεη λα αλαπηπρζεί κηα πην απινπνηεκέλε κέζνδνο γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηαηξηθήο 

visa, πξνθεηκέλνπ ην ηαμίδη ησλ αζζελψλ λα γίλεη επθνιφηεξν. 

3. Κέληξα επεμίαο εληνο λνζνθνκείσλ 

Σα λνζνθνκεία ηεο Ηλδίαο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ρψξνπο εληφο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, φπνπ ζα παξέρνληαη ππεξεζίεο δηαινγηζκνχ, γηφγθα, 

θπηνζεξαπείαο, βεινληζκνχ, νκνηνπαζεηηθήο θ.η.ι. κε ηνλ ηζρπξηζκφ πσο φια απηά 

εληζρχνπλ ηελ ζεξαπεπηηθή αγσγή. Οη ππεξεζίεο επεμίαο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο 

ρψξνπο απηνχο δίλνπλ έλα επηπιένλ θίλεηξν ζηνλ ηνπξίζηα λα επηζθεθηεί ηα 

ζπγθεθξηκέλα λνζνθνκεία θαη λα ηηο ζπλδπάζεη κε ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο. Σν 

λνζνθνκείν Apollo βέβαηα, έρεη πξνβεί ζηελ ίδξπζε αληίζηνηρνπ θέληξνπ κε ηελ 

νλνκαζία Apollo Wellness Plus. 

4. Γεκηνπξγία εζληθνύ εληαίνπ θνξέα γηα ηνλ ηαηξηθό ηνπξηζκό 

Με ηελ δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ εζληθνχ θνξέα ζα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπηζηνχλ 

δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ πάλσ ζε ζέκαηα ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ. Οη θχξηεο 

αζρνιίεο ηνπ θνξέα απηνχ ζα είλαη: 

 Σν ρηίζηκν ελφο δπλαηνχ brand name γηα ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ ηεο Ηλδίαο. 

 Σελ πξνψζεζε φισλ ησλ θιάδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ 

δειαδή ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, ησλ μελνδνρείσλ θαη ησλ κεηαθνξψλ. 
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 Σελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 Σελ ηππνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, δηακνξθψλνληαο νκνηφκνξθεο ηηκέο θαη 

εμαζθαιίδνληαο ηελ πςειή πνηφηεηα. 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα νηθνλνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα κηαο 

Διιεληθήο κνλάδαο πγείαο δχλαληαη λα βειηησζνχλ ζεκαληηθά κέζσ αλάιεςεο 

δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ. Σα ηξέρνληα δεδνκέλα ηνπ εζσηεξηθνχ 

θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο θαίλεηαη λα επλννχλ αλάινγεο ζπδεηήζεηο. 

Χο εξεπλεηηθή κειέηε γηα ην κέιινλ πξνηείλεηαη ε επηθαηξνπνίεζε ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, ε εζηίαζε θαη ε θαηάζηξσζε ελφο αλαιπηηθνχ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ κε 

ζηφρν ηε επσθειή εκπινθή κηαο εγρψξηαο κνλάδαο πγείαο ζηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ.      
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Παξάξηεκα 1: Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ζε πίλαθα. 

Αρθογράθος και έηος Σκοπός Μέθοδος Αποηελέζμαηα 

Ιλζηηηνχην Κνηλσληθήο θαη 
Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο, 2012 

Μειέηε ζπλζεθψλ αλάπηπμεο ηνπ ηαηξηθνχ 
ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα. 

Γεπηεξνγελήο έξεπλα ζε αγνξέο ηνπ 
εμσηεξηθνχ (benchmarking), θαηαγξαθή 
ππάξρνπζα θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα. 

Υπάξρνπλ θαηεγνξίεο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ φπνπ ππάξρεη Διιεληθφ 
ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, φπσο Αηκνθάζαξζε, Απνθαηάζηαζε – 
απνζεξαπεία, Τερλεηή αλαπαξαγσγή, Ιακαηηθά ινπηξά θαη Δμεηδηθεπκέλεο 
ζεξαπείεο ζε Τξηηνβάζκηα Ννζνθνκεία. 

Μνίξα θαη Μπισλφπνπινο, 2014 
Αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο 
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «ηαηξηθφο 
ηνπξηζκφο θαη ζπλαθψλ ελλνηψλ». 

Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. 

Ο φξνο «ηαηξηθφο ηνπξηζκφο», αλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο δελ είλαη 
δφθηκνο. Ωο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ, επηθξαηεί έληνλε ζχγρπζε ιφγσ ηεο 
αληίθαζεο πνπ εκπεξηέρνπλ νη φξνη ηνπξηζκφο θαη λνζειεία, πνπ είλαη 
βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ. Πξνηείλεηαη ε δηάθξηζε ησλ 
κεηαθηλήζεσλ ησλ αηφκσλ αλάινγα κε ην θπξίαξρν θίλεηξν ζε α) ηνπξηζκφ 
πγείαο, φπνπ ην θπξίαξρν θίλεηξν ηεο κεηαθίλεζεο είλαη νη δηαθνπέο - 
αλαςπρή, κε  ππνζηεξηθηηθή ππεξεζία ηε ιήςε θάπνηαο ηαηξηθήο θξνληίδαο 
θαη ζε β) ηαμίδηα πγείαο, φπνπ ην θπξίαξρν θίλεηξν είλαη ε απνθαηάζηαζε 
ηεο πγείαο. 

Ξελία εθζέζεηο - ζπλέδξηα Α.Δ., 
2007 

Πξνζέγγηζε ζην επξχηαην θάζκα ππεξεζηψλ, 
πνπ πεξηιακβάλεη ν Τνπξηζκφο Υγείαο θαη λα 
πξνθαιέζεη έλα “εξέζηζκα”, ηφζν πξνο ηνλ 
επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, φζν θαη ζηελ 
ηνπξηζηηθή εγεζία, λα ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε 
ηηο επθαηξίεο, πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ, 
απφ ηελ αλάπηπμε λέσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ 
ππεξεζηψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ Τνπξηζκνχ 
Υγείαο. 

Η κειέηε μεθηλά κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ 
νξηζκνχ θαη πηπρψλ ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο 
ηνπ Τνπξηζκνχ Υγείαο. Σηε ζπλέρεηα, 
αλαιχεηαη κε ζχγρξνλνπο φξνπο ε 
πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, 
πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά 
νη δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο ηεο ρψξαο, 
θαζψο θαη λα πεξηγξαθεί ην ζεζκηθφ 
πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 
Τνπξηζκνχ Υγείαο. 

Η Διιάδα θαηέρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα αλαθνξηθά κε ηε γεσγξαθηθή ηεο 
ζέζε. Βξίζθεηαη ζην κέζνλ ηξηψλ επείξσλ, είλαη γλσζηή σο ην ιίθλν ηνπ 
δπηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη, παξάιιεια, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 
δεκνθηιέζηεξνπο ζεξηλνχο πξννξηζκνχο παγθνζκίσο. Η Διιάδα σο 
πξννξηζκφο ζπλδπάδεη ζάιαζζα, ήιην, ινγηθέο ηηκέο (ζπγθξηηηθά κε θέληξα 
ηνπ εμσηεξηθνχ), πιεζψξα επηινγψλ σο πξνο ηνλ ζεξηλφ ηνπξηζκφ θ.η.ι. 
Ωζηφζν, ε Διιάδα πζηεξεί ζηελ πξνψζεζε ηνπ Τνπξηζκνχ Δπεμίαο, ζε 
ζρέζε πάληα κε άιιεο ρψξεο, κε απνηέιεζκα λα πθίζηαηαη ζεκαληηθή 
απψιεηα εζφδσλ. Γηαθαίλεηαη επίζεο φηη θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ Ιαηξηθνχ 
Τνπξηζκνχ, ε Διιάδα δελ δηαζέηεη μεθάζαξν positioning. 

Σπαζή, 2000 
Πεξηγξαθή ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ζε 
Διιάδα θαη εμσηεξηθφ ζρεηηθά κε ηνλ ηακαηηθφ 
ηνπξηζκφ θαη ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο. 

Έξεπλα ζε ΔΟΤ θαη μελνδνρεηαθφ 
επηκειεηήξην. 

Ο θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο έρεη πξνζειθχζεη αξθεηέο επελδχζεηο θαη 
ζεκαληηθά θεθάιαηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ επέθηαζε θαη ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ ησλ θέληξσλ απηψλ, ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο 
ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ φπσο 
ραξαθηεξίδεηαη ν ηνκέαο απηφο 

Chakravarthy et al, 2009 
SWOT αλάιπζε αλαθνξηθά κε ηνλ ηαηξηθφ 
ηνπξηζκφ ζηελ Ιλδία 

Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

Η ηαηξηθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία πξνζθέξεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ 
Ιλδία, θπξίσο ιφγσ ησλ εγγελψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο φζνλ αθνξά ην θφζηνο 
θαη ηελ πνηφηεηα. Ωζηφζν, ν αληαγσληζκφο γίλεηαη νινέλα θαη πην «ζεξκφο» 
θαη ε επηηπρία ζην κέιινλ ζα εμαξηεζεί θαηά κέγα κέξνο απφ ηελ αλάπηπμε 
θαη εθαξκνγή κηαο θνηλήο ζηξαηεγηθήο απφ δηάθνξνπο θνξείο ηνπ θιάδνπ. 
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Cohen, 2006 

Πεξηγξαθή κεξηθψλ απφ ηα θχξηα ζέκαηα πνπ 
ππάξρνπλ ζηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία 
ζε απηφλ ηνλ ηαρέσο αλαπηπζζφκελν ηνκέα 
(ηαηξηθφ ηνπξηζκφ). 

Δπηζθφπεζε ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε 
ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο θαη άιιεο ζπγγελείο 
έλλνηεο.  

Η κειέηε πξνζδηνξίδεη κεξηθέο απφ ηηο αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ 
δηαθφξσλ ηνκέσλ ηεο πγείαο θαη ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επεμίαο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ επεμίαο, ηνλ 
νδνληηαηξηθφ ηνπξηζκφ, ηνλ ηνπξηζκφ βιαζηηθψλ θπηηάξσλ θαη ην 
κεηακνζρεπηηθφ ηνπξηζκφ. Τν θιεηδί γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ απηψλ 
είλαη νη ζρέζεηο κε ηηο έλλνηεο ηεο επεμίαο θαη ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ έθηαζε 
ζηελ νπνία ε ξχζκηζε ελζαξξχλεη ηα άηνκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε 
δηαζπλνξηαθή αγνξά ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πγείαο. Βαζηθά ζέκαηα πνπ 
αλαδχνληαη ζηε βηβιηνγξαθία πεξηιακβάλνπλ ηε ξχζκηζε, ηελ εζηθή, ηε 
δπλαηφηεηα αηνκηθψλ θαη ηνπο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία πνπ 
ζπλδένληαη κε ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ, θαη ηε ζρεηηθή έιιεηςε πιεξνθνξηψλ 
ζρεηηθά κε ην βαζκφ ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ. 

Dawn and Pal, 2011 

Δληνπηζκφο ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ ησλ 
ηαηξηθψλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 
ηνπξηζκνχ πγείαο ηεο Ιλδίαο θαη ηα ζεκεία ζε 
κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 
κεηψζνπλ ηελ επθαηξία αλάπηπμεο απηνχ ηνπ 
θιάδνπ. 

Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. 

Τα βαζηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Ιλδίαο ζηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ 
πξνέξρνληαη απφ ηα αθφινπζα: πιενλέθηεκα ρακεινχ θφζηνπο, ηζρπξή 
θήκε ζηνλ πξνεγκέλν ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (θαξδηαγγεηαθή 
ρεηξνπξγηθή, κεηακνζρεχζεηο νξγάλσλ, ρεηξνπξγηθή επέκβαζε καηηψλ, 
θιπ),θαζψο θαη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ πνπ 
δηαηίζεληαη ζηε ρψξα. Τα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο 
πεξηιακβάλεη: ηελ απνπζία πξσηνβνπιίαο ηεο θπβέξλεζεο, ηελ έιιεηςε κηαο 
ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βηνκεραλίαο, θαλέλα 
κεραληζκφ πηζηνπνίεζεο γηα ηα λνζνθνκεία θαη ηελ έιιεηςε εληαίσλ 
πνιηηηθψλ ηηκνιφγεζεο θαη πξνηχπσλ κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ. 

Dhodiet al, 2014 
Να πξνζδηνξηζηεί ην δεκνγξαθηθφ πξνθίι θαη 
ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ ηαηξηθψλ 
ηνπξηζηψλ ζην Γειρί. 

Πξσηνγελήο έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγηα θαη 
ζπκπιεξσκαηηθά δεπηεξνγελήο έξεπλα. 

Τα πξσηνγελή δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ 
ηελ ειηθία, ην θχιν, θαη ην επάγγεικα ησλ 
αζζελψλ πνπ έξρνληαη ζην Γειρί γηα ηε 
ζεξαπεία ηνπο, ηδηαίηεξα ζηα 
δηαπηζηεπκέλα κε ηελ ππεξ-εηδηθφηεηα Joint 
Commission International λνζνθνκεία. Τα 
δεπηεξεχνληα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ην 
ζελάξην ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη 
ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ 
ζηε ρψξα, ην θφζηνο ησλ δηαθφξσλ 
δηαδηθαζηψλ ζε άιιεο αλεπηπγκέλεο θαη 
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

Οη ηαηξηθνί είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ θαη ε εηθφλα 
ηνπ Γειρί ζην κπαιφ ηνπο είλαη επίζεο πςειή. 

Gan and Song, 2012 Πξαγκαηνπνίεζε ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Φαίλεηαη φηη ελψ ππάξρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα, νη πεξηζζφηεξεο 
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SWOT (δπλάκεηο, αδπλακίεο, επθαηξίεο, θαη 
απεηιέο) ζηελ Ιλδία θαη ηε Νφηηα Κνξέα κε 
ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ 
παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ή 
λα εκπνδίζνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηαηξηθνχ 
ηνπξηζκνχ ζηηο ρψξεο απηέο. 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ εμαξηψληαη απφ ηελ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο γηα ηηο 
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηηο νκάδεο εξγνδνηψλ. Δπηπιένλ, ηα θχξηα 
ζέκαηα αδπλακηψλ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ έιιεηςε ινγνδνζίαο, ηε 
ρακειή πνηφηεηα θαη ηηο θαθέο ππνδνκέο. 

 

George and Swamy,2007 
Αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 
αλαθνξηθά κε ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ ζηελ 
Ιλδία. 

Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. 

Ο ηαηξηθφο ηνπξηζκφο ζηελ Ιλδία, παξά ην γεγνλφο φηη έλα ζρεηηθά λέν 
θαηλφκελν, είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζα απνηειέζεη κηα ζεκαληηθή πεγή 
εζφδσλ κέζα ζηα επφκελα ρξφληα. Ο θιάδνο ηεο πγείαο ηεο Ιλδίαο ήδε 
απμάλεηαη θαηά 30% ζε εηήζηα βάζε. Οη αζζελείο, ηδηαίηεξα απφ ηηο 
Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηηο επξσπατθέο ρψξεο, ζηξέθνληαη πιένλ έληνλα 
πξνο ηελ Ιλδία γηα ηε ζεξαπεία θαζψο ζπλδπάδεηαη κε ζχληνκεο δηαθνπέο. 
Απηφ πνπ νλνκάδεηαη «Γηεζλήο Φξνληίδα Αζζελψλ» είλαη ήδε κηα 
αδηάιεηπηε δηαδηθαζία, κε ηνπο επηζθέπηεο λα αγνξάδνπλ παθέηα δηαθνπψλ 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, ηηο ηνπηθέο κεηαθνξέο, ηηο 
ππεξεζίεο κεηάθξαζεο, ηα θιηκαηηδφκελα θαηαιχκαηα πέληε αζηέξσλ, ζε 
ζπλδπαζκφ κε εμαηνκηθεπκέλε επηινγή ηνπο απφ ηελ παγθφζκηα θνπδίλα. 

Gupta, 2008 
Δχξεζε ησλ ληθεηψλ θαη ησλ ρακέλσλ απφ 
ηελ αλάπηπμε ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ 
Ιλδία. 

Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. 

Απηή είλαη κηα λίθε γηα ηνλ ηαηξηθφ εηαηξηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο θαη γηα έλα 
ηκήκα ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ηαηξηθνχ ηνκέα. Ωζηφζν, αλ θνηηάμνπκε ηηο 
επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία, βιέπνπκε κηα εληειψο δηαθνξεηηθή εηθφλα. Η 
θπβέξλεζε δελ πείζεη φηη ηα έζνδα πνπ εηζπξάηηεη ε βηνκεραλία ηνπ 
ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ ζα εληζρχζνπλ ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζηε ρψξα. 
Αληίζεηα, ηα εηαηξηθά λνζνθνκεία έρνπλ επαλεηιεκκέλα αθάιππηεο ηηο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιήςε θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ, αξλνχκελα λα 
πξνζθέξνπλ δσξεάλ πεξίζαιςε ζε θησρνχο αζζελείο. 

Kaur, 2014 

Να επηζεκάλεη ην ηξέρνλ ζελάξην ηνπ θιάδνπ 
ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζηελ Ιλδία θαη λα 
παξνπζηάδεη επίζεο ηηο δηάθνξεο 
πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί απφ ηελ 
θπβέξλεζε ηεο Ιλδίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 
ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα. 

Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. 

Η Ιλδία είλαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε γηα λα αμηνπνηήζεη ηηο παγθφζκηεο 
επθαηξίεο ζηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ. Ο ξφινο ηεο θπβέξλεζεο είλαη δσηηθήο 
ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ. Η θπβέξλεζε ζα πξέπεη 
λα ιάβεη κέηξα ζην ξφιν ηνπ ξπζκηζηή θαη επίζεο σο έλα κέζν 
δηεπθφιπλζεο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Οη 
κεραληζκνί ζα πξέπεη λα εμειηρζνχλ ψζηε λα επηηξέπεηαη ε ηαρχηεξε έθδνζε 
βίδα ζε μέλνπο ηνπξίζηεο γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο. Η κεγαιχηεξε πξφθιεζε 
είλαη λα ηνπνζεηεζεί ε Ιλδία σο έλαο επλντθφο πξννξηζκφο πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο, κέζα απφ ηνλ θαζνξηζκφ πςειψλ πξνηχπσλ γηα ηελ πγεία θαη 
ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ θπβέξλεζε θαη ην ηαηξηθφ ζπκβνχιην, ψζηε φια ηα 
λνζνθνκεία λα ζπκβαδίδνπλ κε ηα πξφηππα απηά. 

Lunt et al, 2011 
Μειέηε ησλ πνιηηηθψλ γχξσ απφ ηνλ ηαηξηθφ 
ηνπξηζκφ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ. 

Πξνζδηνξηζκφο ησλ δεηεκάησλ πνιηηηθήο 
ζε ζπζηεκηθφ (ξχζκηζε θαη 

Υπάξρεη κηα ζνβαξή έιιεηςε ζπζηεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην 
εκπφξην ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη ζε αλαιπηηθφ 
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ρξεκαηνδφηεζε), πξνγξακκαηηθφ 
(πξνηεξαηφηεηεο ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο), 
νξγαλσζηαθφ (δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ) 
επίπεδν θαη ζε επίπεδν εξγαιείσλ 
πινπνίεζεο. 

επίπεδν απφ ηελ άπνςε ησλ επηκέξνπο ηξφπσλ παξνρήο, θαζψο θαη ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ. Απηφ ηζρχεη ηφζν απφ ηελ άπνςε ηνπ ίδηνπ ηνπ 
εκπνξίνπ, θαζψο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ ιίγεο 
αδηάζεηζηεο απνδείμεηο φηη ν ηαηξηθφο ηνπξηζκφο πξνζζέηεη νηθνλνκηθά 
νθέιε ηδηαίηεξα ζηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ πξννξηζκνχ, θαζψο ηα ζηνηρεία 
ηείλνπλ λα αλαθέξνληαη ζπλνιηθά, αιιά φρη ζην νξηαθφ επίπεδν ηνπ 
επηπιένλ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ. Απηή ε 
αλαζθφπεζε έρεη επίζεο ζίμεη θχξηα λνκηθά θαη εζηθά δεηήκαηα, πνπ 
πεξηβάιινπλ ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ. 

Reddy and Qadeer, 2010 

Δμέηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο γηα ηνλ 
ηαηξηθφ ηνπξηζκφ ζηελ Ιλδία. 

 

Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζε κέζα 
ελεκέξσζε κε εμεηδίθεπζε ζηελ πγεηνλνκηθή 
πεξίζαιςε, ζε έγγξαθα πνιηηηθήο θαη ιίγα 
επηζηεκνληθά άξζξα. 

Η ιεγφκελε θαηάζηαζε "win-win" ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζηελ 
Ιλδία βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη νη ππεξεζίεο γηα ηνπο έρνληεο θαη ηνπο 
κε έρνληεο είλαη ίδηεο θαη ε απνζχλδεζε είλαη νξζνινγηθή. Δίλαη απηή ε ίδηα 
ππφζεζε πνπ είλαη εζθαικέλε. Σηελ πξνζπάζεηά ηεο λα γεκίζεη ηα ηακεία 
ηεο κέζσ ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ, ε θπβέξλεζε ππνηίκεζε ηελ πξνθαλή 
αληίθαζε αλάκεζα ζε κηα ηεξάζηηα παξακειεκέλε - γηα ηελ πιεηνςεθία - 
θαη κηα αλήζηθε εζηίαζε επί ησλ θεξδψλ. Έρνπλ αγλνεζεί πνιιέο απφ 
ηηοαξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ, φπσο ε κεηαηφπηζε ησλ 
επηδνηήζεσλ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη νη εμαηξεηηθά ρακειέο εηζξνέο ζην 
δεκφζην ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

Uniyal et al, 2014 
SWOT αλάιπζε αλαθνξηθά κε ηνλ ηαηξηθφ 
ηνπξηζκφ ζηελ Ιλδία 

Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

Η παγθφζκηα αλαγλψξηζε ηνπ brandελφο λνζνθνκείνπ κπνξεί λα κεηψζεη ην 
επίπεδν αβεβαηφηεηαο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο γχξσ απφ 
ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ. Πνιιά λνζνθνκεία ηεο Ιλδίαο, φπσο ην Apollo θαη ην 
Fortis, έρνπλ ήδε θαηαρσξήζεη ηελ παξνπζία ηνπο ζε πνιιέο ρψξεο θαη 
ιακβάλνπλ ην κέγηζην ησλ πειαηψλ απφ ηηο ρψξεο απηέο. Έηζη, φια ηα 
ελδηαθεξφκελα κέξε ζα πξέπεη λα αθηεξψζνπλ πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα 
θαη πφξνπο γηα ηελ νηθνδφκεζε ελφο ηζρπξνχ brand. Η δηάδνζε απφ ζηφκα-
ζε-ζηφκα (Word-of-mouth) είλαη ζεκαληηθή ζηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ, δηφηη νη 
βαζηθνί πιεξνθνξηνδφηεο γηα ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ έρνπλ κηα ζηελή ζρέζε 
κε ηνπο αζζελείο. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε φηη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο 
αζζελψλ επηζθέθζεθε ηελ Ιλδία γηα λα ιάβεη ζεξαπείεο ηεο θαξδηνινγίαο θαη 
ηεο νξζνπεδηθήο, πνπ απνηειεί έλδεημε γηα ηελ παγθφζκηα απνδνρή ησλ 
Ιλδψλ ηαηξψλ. 

 


