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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Ειδίκευσης Μ.Β.Α. –Tourism Management του τμήματος Οργάνωσης 

και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η διπλωματική αυτή 

αναλύει τον κλάδο του Ιατρικού Τουρισμού και πώς ο κλάδος αυτός θα μπορούσε να 

αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Ο ιατρικός τουρισμός, ο οποίος αποτελεί μία ταχέως 

αναπτυσσόμενη μορφή τουρισμού, που βρίσκει απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο,  

παραμένει σχετικά νέο πεδίο για την  Ελλάδα. Ο παγκόσμιος τζίρος και τα έσοδα 

μπορεί να αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο, παρόλα αυτά η Ελλάδα είναι ακόμα σε 

νηπιακό στάδιο σε αυτόν τον τομέα, κατέχοντας ένα πολύ μικρό ποσοστό από το 

μερίδιο αγοράς παγκοσμίως.  

Θα εξεταστούν μέσω μίας δευτερογενούς έρευνας και διαφόρων στρατηγικών 

εργαλείων -που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής- οι 

τομείς και οι σχετικές ειδικότητες, καθώς και οι τρόποι μέσω των οποίων μπορούν τα 

παραπάνω να αναπτυχθούν στην Ελλάδα, σε συνάρτηση πάντα με τις συνθήκες, τις 

τάσεις και το τι συμβαίνει στις χώρες, στις οποίες έχει αναπτυχθεί ο κλάδος του 

ιατρικού τουρισμού. Η παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια: 

Το πρώτο εισάγει τον αναγνώστη στο θέμα, αποσαφηνίζοντας κάποιες έννοιες γύρω 

από το θέμα του ιατρικού τουρισμού και τις κατηγορίες του. 

 Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει τη βιομηχανία του ιατρικού τουρισμού και τους 

εμπλεκόμενους φορείς που είναι απαραίτητοι, ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά ο 

κλάδος, παραθέτει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του ιατρικού 

τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο συμπεριλαμβανομένων τους παράγοντες 

προσφοράς και τους παράγοντες ζήτησης και τέλος αναλύει τη συμπεριφορά του 

ιατρικού τουρίστα και τους παράγοντες που συντελούν στην επιλογή του προορισμού 

για την λήψη κάποιας μορφής θεραπείας. 

 Στο επόμενο κεφάλαιο, παρατίθενται αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση 

που επικρατεί ανά τον κόσμο στο πλαίσιο του ιατρικού τουρισμού. Ποιες χώρες είναι 

ήδη ανεπτυγμένες, ποιες είναι αναπτυσσόμενες στον κλάδο αυτό καθώς και σε ποιον 

τομέα εξειδικεύονται, κάνοντας μία εκτενή αναφορά στην Ευρώπη μέσα από 
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διάφορες έρευνες, που έχουν πραγματοποιηθεί με επίκεντρο το θέμα του ιατρικού 

τουρισμού. 

Στη συνέχεια αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα 

αναφέρεται το οικονομικό, πολιτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας, η 

συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία, ο ιατρικός τουρισμός σύμφωνα με 

την ελληνική πραγματικότητα καθώς και ο ανταγωνισμός με άλλες χώρες. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο χρησιμοποιούνται κάποια στρατηγικά εργαλεία, όπως το 

υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter και η Swot Analysis, με  σκοπό να συνταχθούν 

στρατηγικές προτάσεις, που στοχεύουν στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην 

Ελλάδα. 
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1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

 

Σύμφωνα  με το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (2012), ο όρος 

"ιατρικός τουρισμός" δηλώνει δύο κατηγορίες υπηρεσιών:  

 Τη διαχείριση ιατρικών αναγκών για επισκέπτες ο οποίοι βρίσκονται σε ξένη 

χώρα για ταξίδι διακοπών ή για επαγγελματικό ταξίδι ή για προσωρινή 

εγκατάσταση. Περιλαμβάνει επείγοντα περιστατικά υγείας (π.χ. καρδιακό 

επεισόδιο) ή τακτικές υγειονομικές ανάγκες για χρόνια νοσήματα (π.χ. 

αιμοκάθαρση νεφροπαθών)  

 

 Τον "Ιατρικό Τουρισμό Επιλογής" (elective medical tourism), όπου ο ασθενής 

επιλέγει να ταξιδέψει για να λάβει μια συγκεκριμένη ιατρική υπηρεσία, 

παρακινούμενος από παράγοντες όπως:  

o το κόστος της υπηρεσίας  

o την ποιότητα της υπηρεσίας και συνολικά της υγειονομικής περίθαλψης  

o τον χρόνο αναμονής στη χώρα προέλευσης του για την παροχή 

παρόμοιας υπηρεσίας  

o την ευκαιρία να συνδυάσει ιατρική φροντίδα με ψυχαγωγία/ ταξίδι  

 

Στην πρώτη κατηγορία υπηρεσιών, τη διαχείριση ιατρικών αναγκών των τουριστών, 

οι σημαντικότερες ομάδες ασθενών με χρόνιες παθήσεις είναι:  

 Νεφροπαθείς  

 Καρκινοπαθείς  

 Καρδιοπαθείς  

 Άτομα με αιματολογικά νοσήματα  

 Άτομα τρίτης ηλικίας που χρήζουν συστηματικής ιατρικής και φαρμακευτικής 

παρακολούθησης  

 

Στον ιατρικό τουρισμό επιλογής, σήμερα οι πιο διαδεδομένες υπηρεσίες είναι:  

 πλαστική/ αισθητική χειρουργική  

 οδοντιατρική  

 οφθαλμολογία  

 τεχνητή γονιμοποίηση  
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 καρδιολογία/ καρδιοχειρουργική  

 ορθοπεδική θεραπεία και αποκατάσταση  

 θεραπεία καρκίνου  

 μεταμοσχεύσεις οργάνων  

 

Ο ιατρικός τουρισμός, όπως ορίζεται εδώ, και όπως τον εννοούν οι ειδικευμένοι 

διεθνείς φορείς, δεν περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως spa, ιαματικά λουτρά, κέντρα 

αδυνατίσματος, που εντάσσονται μάλλον στον ευρύτερο όρο "τουρισμός υγείας" ή 

"ευεξίας" (health tourism, wellness). 

Σύμφωνα με το Medical Tourism Association (2013),  ιατρικό τουρισμό αποτελεί η 

επιλογή των ανθρώπων που ζουν σε μία χώρα, να ταξιδεύουν σε μία άλλη χώρα για 

να λάβουν ιατρική, οδοντιατρική ή χειρουργική φροντίδα -λαμβάνοντας μάλιστα ίση 

ή μεγαλύτερη φροντίδα απ’ ότι θα είχαν στην χώρα τους- και ταξιδεύουν λόγω 

χαμηλότερου κόστους, ευκολότερης πρόσβασης στις παροχές υγείας και υψηλότερου 

επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών.   

Μέχρι πρότινος, πλούσιοι ασθενείς προερχόμενοι από τις αναπτυσσόμενες χώρες, 

ταξίδευαν στις ήδη ανεπτυγμένες, ώστε να λάβουν υψηλής ποιότητας ιατρική 

περίθαλψη. Τα τελευταία χρόνια όμως, αυξάνονται οι ασθενείς από τις ανεπτυγμένες 

χώρες, οι οποίοι ταξιδεύουν στις αναπτυσσόμενες, για ιατρικούς λόγους. Πολλοί από 

αυτούς τους ιατρικούς τουρίστες δεν είναι απαραίτητα πλούσιοι, αλλά αναζητούν 

υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές. Για να ανταποκριθούν στην 

ζήτηση, επιχειρηματίες δημιουργούν προηγμένες εγκαταστάσεις εκτός των 

Ηνωμένων Πολιτειών, με τη χρήση ξένων και ίδιων (εγχώριων) κεφαλαίων. 

Προσλαμβάνουν γιατρούς, τεχνικούς και νοσηλευτές, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι 

με αμερικανικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και όπου δεν είναι διαθέσιμο εξειδικευμένο 

ιατρικό προσωπικό σε τοπικό επίπεδο, προσλαμβάνουν ομογενείς. (Devon M. 

Herrick, 2007) 

Ο ιατρικός τουρισμός ως εξειδικευμένη αγορά έχει μετατραπεί εξαιτίας της ταχείας 

ανάπτυξής του σε βιομηχανία, όπου οι άνθρωποι διανύουν συχνά μεγάλες αποστάσεις 

σε υπερπόντιες χώρες προκειμένου να λάβουν ιατρική, οδοντιατρική, χειρουργική 

φροντίδα, ενώ ταυτόχρονα είναι παραθεριστές, με μία πιο συμβατική έννοια του 

όρου. Έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω του υψηλού 
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κόστους της θεραπείας σε πλούσιες χώρες, του μεγάλου χρόνου αναμονής, των 

προσιτών οικονομικά αεροπορικών ταξιδιών, των ευνοϊκών οικονομικών 

συναλλαγών αλλά και λόγω της γήρανσης των εύπορης γενιάς του baby-boom.  

(Connel, 2006) 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ 
 

 

2.1.Βιομηχανία Ιατρικού Τουρισμού 

 

 

Πηγή: HOPE - European Hospital and Healthcare Federation, Medical Tourism, 2015 

 

2.1.1. Health care providers   

Σύμφωνα με το European Hospital and Healthcare Federation (2015), υπάρχει μία 

μεγάλη ποικιλία φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας στην βιομηχανία του ιατρικού 

τουρισμού, κυρίως εμπορικού και κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  Κοινή άποψη είναι ότι 

οι προορισμοί, οι οποίοι διαθέτουν τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών ανήκουν 

στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Οι πάροχοι ποικίλουν, 

μπορεί να είναι είτε ατομικές πρακτικές, είτε μεγάλες ιατρικές εγκαταστάσεις, ακόμα 

και ομάδες νοσοκομείων, οι οποίες αποτελούν μέρος επιχειρήσεων. Όλοι οι 

παραπάνω έχουν συνεργαστεί κατ’ επέκταση με άλλους φορείς της βιομηχανίας, 

όπως ταξιδιωτικούς πράκτορες, χρηματιστές, ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και άλλα 

νοσοκομεία και πανεπιστήμια (συνήθως άλλων χωρών και με καλή φήμη). 
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2.1.2. Intermediaries  

 Οι ενδιάμεσοι συχνά προσφέρουν ολοκληρωμένα πακέτα, τα οποία περιλαμβάνουν 

οργάνωση  θεραπείας, ανάρρωσης, πτήσης, διαμονής, αναψυχής κ.ά.  

 

2.1.3. Ασφαλιστικοί πάροχοι  

Η ασφάλιση είναι βασικός παράγοντας για την λήψη ιατρικής περίθαλψης στο 

εξωτερικό, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς το ρίσκο και τους κινδύνους που μπορεί να 

προκύψουν κατά την διάρκεια ή και μετά την παροχή ιατρικής υπηρεσίας. Οι 

ασφαλιζόμενοι συχνά δε γνωρίζουν ή αδυνατούν να πιστέψουν ότι ο κύριος λόγος 

του ταξιδιού είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Οι παραδοσιακές ασφάλειες 

ταξιδίου δεν συμπεριλαμβάνουν προγραμματισμένες θεραπείες, παρά μόνο 

επείγουσες.  Ως εκ τούτου ο ιατρικός τουρίστας καταλήγει να είναι ανασφάλιστος ή 

με λανθασμένη κάλυψη. Επιπλέον, στις παραδοσιακές ασφάλειες ταξιδίου, ο όρος 

«ιατρική ταξιδιωτική ασφάλιση» προκαλεί σύγχυση στους τουρίστες, οι οποίοι 

πιστεύουν ότι θα τους καλύπτει τυχόν επιπλοκές μετά την θεραπεία ή το ενδεχόμενο 

αμέλειας, αλλά στην πραγματικότητα είναι μία τυπική ασφάλιση, που καλύπτει μόνο 

περίθαλψη έκτακτης ανάγκης και «χαμένες αποσκευές».  Στην άλλη άκρη υπάρχει η 

διεθνής ασφάλεια υγείας, η οποία πάλι μπορεί να συγχέεται με προγραμματισμένη 

θεραπεία στο εξωτερικό, αλλά ουσιαστικά αφορά μόνο την κάλυψη των ομογενών. 

Γενικά η ασφάλεια θεωρείται απαραίτητη για απροσδόκητα γεγονότα. Το θέμα της 

αμέλειας από την μεριά ενός νοσοκομείου είναι ωστόσο, μία απροσδόκητη τροπή 

γεγονότων. Η ιατρική ασφάλεια παρέχει κάλυψη για τυχόν επιπλοκές αν η θεραπεία 

πάει στραβά. Για παράδειγμα η ιατρική ασφάλεια BorderCross Worldwide’s, 

προσφέρει ολοκληρωμένες επιλογές ιατρικής κάλυψης για την αντιμετώπιση των 

ιατρικών επιπλοκών, που μπορεί να προκύψουν από μία θεραπεία στο εξωτερικό 

κατά την διάρκεια του ταξιδιού ή και μετά την επιστροφή στη χώρα καταγωγής. Δίνει 

ακόμη και επιλογές κάλυψης  άλλων επιπλοκών, διαφορετικής φύσης, όπως ακύρωση 

ταξιδίου/ διακοπή/ καθυστέρηση. 

Υπάρχει μία αντιληπτή απροθυμία, που αφορά στην ασφάλεια στον κλάδο του 

ιατρικού τουρισμού  μεταξύ των δύο συσχετιζόμενων πλευρών, δηλαδή του ασθενή 

και του ασφαλιστή. Από την μία ο ασθενής νιώθει αβεβαιότητα σχετικά με την 

κάλυψη που του παρέχεται από την ασφάλεια και αγνοεί το κατά πόσο ο ασφαλιστής 

αποκλείεται  ή όχι από την ευθύνη για την κάλυψη των δαπανών τυχόν ιατρικών 
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επιπλοκών. Έτσι από την πλευρά της ζήτησης, οι ασθενείς είναι επιφυλακτικοί 

σχετικά με την αγορά μιας ακριβής ασφάλειας. Απ’ την άλλη, η πλευρά του 

ασφαλιστή δυσκολεύεται να υπολογίσει τους κινδύνους, καθώς η αγορά των ξένων 

υπηρεσιών υγείας μπορεί να μην περιγράφεται με ακρίβεια, να μην υπάρχουν 

διαθέσιμα δεδομένα και να μην αναγνωρίζονται οι κανονισμοί της εκάστοτε χώρας. Η 

κακή ποιότητα των υπηρεσιών, οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις , η αμέλεια, οι 

αγωγές είναι κάποια ζητήματα, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

αξιολόγηση των κινδύνων σε παγκόσμια κλίμακα. Όπως χαρακτηριστικά  αναφέρει ο 

Youngman, ο ιατρικός τουρισμός θα παραμείνει μία βιομηχανία αυτό-κάλυψης των 

εξόδων , καθώς οι ασφαλιστές δεν ενδιαφέρονται πραγματικά. 

Η Διεθνής Εταιρεία Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής (ISAPS) εισήγαγε μια 

ασφάλεια για τα εγγεγραμμένα μέλη του  ISAPS-αισθητικούς και πλαστικούς 

χειρουργούς- την οποία μπορούν να προσφέρουν στους ασθενείς τους. Είναι 

διαθέσιμη μόνο σε εγκεκριμένους χειρουργούς και η πολιτική καλύπτει διορθωτικές 

ενέργειες, αποκατάσταση βλαβών κ.ά. Σύμφωνα με στοιχεία του 2014 πάνω από 80 

χειρουργοί σε όλο τον κόσμο προσφέρουν μια τέτοια ασφάλεια. 

 

2.1.4. Διαδίκτυο και Διαφήμιση  

Το διαδίκτυο είναι πλέον η βασική πηγή πληροφοριών για τους ιατρικούς τουρίστες. 

Οι κάτοχοι υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων μπορούν να «αγοράσουν» μέσα σε 

λίγα μόλις λεπτά μια χειρουργική επέμβαση στην άλλη πλευρά του πλανήτη, σε 

μειωμένο μάλιστα πακέτο. Λίγοι άνθρωποι επιλέγουν πλέον, να ακολουθήσουν 

θεραπεία στο εξωτερικό βασιζόμενοι σε επιστολές και αλληλογραφία.  

Η ιστοσελίδα είναι ο συνδετικός κρίκος και το ¨διαπραγματευτικό χαρτί¨ μεταξύ του 

ιατρικού τουρίστα και του παρόχου υπηρεσιών υγείας. Οι ασθενείς αντιλαμβάνονται 

τους γιατρούς και τα νοσοκομεία, όπως αυτά παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες και η 

συμβατική σχέση μεταξύ τους αντικαθίσταται από μία εικονική σχέση. Βασιζόμενος 

στις αναζητήσεις στο διαδίκτυο, ο ασθενής παίρνει αποφάσεις, για το λόγο αυτό 

πρέπει να του παρέχεται μία ελκυστική ιστοσελίδα, χωρίς γλωσσικά σφάλματα, με 

ωραία διάταξη και διαφανείς πληροφορίες. Χωρίς την έκθεση στο διαδίκτυο ούτε οι 

καλύτερες κλινικές δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν.Και αυτοί που τα κατάφεραν και 

είναι τώρα οι ηγέτες για τους ιατρικούς τουρίστες, δε σημαίνει απαραίτητα ότι 
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διέθεταν τους καλύτερους γιατρούς, τεχνολογία, τιμές, αλλά ουσιαστικά ανέπτυξαν 

πιο επιτυχημένες στρατηγικές marketing. 

To word-of-mouth και η ανταλλαγή εμπειριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι 

πολύ ισχυρά εργαλεία marketing, δεδομένου ότι οι ιατρικοί τουρίστες είναι σαν 

παγκόσμιοι ¨πρεσβευτές¨ για την χώρα προορισμού.  

 

2.1.5. Πολιτικές και κυβέρνηση 

Ο ρόλος της κρατικής συμμετοχής στην ενθάρρυνση, την ανάπτυξη, τη δόμηση και 

την προώθηση του ιατρικού τουρισμού στη χώρα προορισμού διαφέρει σημαντικά 

μεταξύ των εθνών. Ορισμένες χώρες δίνουν έμφαση στην προώθηση της βιομηχανίας 

ιατρικού τουρισμού αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, οι οποίες σκοπό έχουν να 

ενισχύσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας , ενώ άλλες δεν προσπαθούν 

καθόλου ή ακόμα χειρότερα προσπαθούν να τη σταματήσουν. Οι πολιτικές οι οποίες 

στοχεύουν  στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού είναι :  

 Διευκόλυνση των διαδικασιών θεώρησης βίζα  

 Φορολογικά κίνητρα 

 Επενδύσεις σε υποδομές υγειονομικής περίθαλψης 

 Ειδικές οργανώσεις αποκλειστικά για την ενίσχυση της ανάπτυξης της 

βιομηχανίας ιατρικού τουρισμού - είτε χρηματοδοτούμενες από το κράτος είτε 

από ιδιώτες. 

 Επιδοτήσεις 

Οι κυβερνήσεις παίζουν ενεργό ρόλο στην πορεία της βιομηχανίας ιατρικού 

τουρισμού με τη συμμετοχή των υπουργείων τουρισμού - υγείας, με κρατικούς 

οργανισμούς / περιφερειακή προώθηση του τουρισμού ή με τη δρομολόγηση μελετών 

και ερευνών. 

Οι εθνικές πολιτικές και η νομοθεσία μπορεί επίσης να αποθαρρύνουν τους επενδυτές  

του ιατρικού τουρισμού σε μία χώρα, δεδομένου ότι επιβάλλεται η γραφειοκρατία, 

υπάρχουν  ασάφειες και παράλογοι κανονισμοί. 

Ο ρόλος του κράτους θα πρέπει να στοχεύσει στη ρύθμιση των παραπάνω και να 

εισαγάγει διαφανή πρότυπα, που να σχετίζονται με την νομοθεσία για την ασφάλεια 
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και την αμέλεια του ασθενή στις χώρες προορισμού, ταυτόχρονα με κανονισμούς 

σχετικά με τους διαμεσολαβητές. Άλλη μία ουσιαστική συμβολή του κράτους θα 

πρέπει να είναι η συλλογή των στοιχείων που σχετίζονται με τον ιατρικό τουρισμό. 

Και μάλιστα θα πρέπει να είναι αξιόπιστα τα δεδομένα, καθώς οι ιδιώτες στη διεθνή 

ανταγωνιστική αγορά δεν είναι πρόθυμοι και για την ακρίβεια δεν έχουν κανένα 

συμφέρον να αποκαλύψουν πληροφορίες σχετικά με τον ιατρικό τουρισμό, διότι τις 

θεωρούν «ευαίσθητες». 

 

2.1.6. Εκδηλώσεις  

Σημαντικές εκδηλώσεις για τους βασικούς ενδιαφερόμενους περιλαμβάνουν εκθέσεις, 

συνέδρια, εμπορικές εκθέσεις.  Πού όμως αποσκοπούν οι εκδηλώσεις αυτές; Ο I. 

Stackpole απαντά με μία λίστα :  

 Μαθαίνουν βέλτιστες πρακτικές από άλλους 

 Μαθαίνουν περισσότερα για τον τομέα 

 Αποκτούν γνώσεις από τους άλλους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες 

προκλήσεις 

 Εντοπίζουν τις ευκαιρίες της αγοράς 

 Βρίσκουν επιχειρηματικούς εταίρους 

 Δικτυώνονται με τους ομοϊδεάτες τους 

 Γνωρίζουν τους ανταγωνιστές τους           κ.ά. 

 

2.1.7. Δεδομένα και στοιχεία 

Τα Google Trends δείχνουν τη δημοτικότητα ενός συγκεκριμένου όρου με την 

πάροδο του χρόνου. Ο οριζόντιος άξονας του γραφήματος αντιπροσωπεύει τον χρόνο 

(από το 2004), και στον κάθετο άξονα φαίνονται πόσες αναζητήσεις έχουν 

πραγματοποιηθεί για ένα συγκεκριμένο όρο, σε σχέση με το συνολικό αριθμό των 

αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Google με την πάροδο του χρόνου, σε 

παγκόσμιο επίπεδο (ή περιφερειακό, όταν περιλαμβάνουν περιφερειακές 

αναζητήσεις). Οι αριθμοί δεν αντιπροσωπεύουν απόλυτους αριθμούς στον όγκο 

αναζήτησης, γιατί τα δεδομένα εξομαλύνονται και παρουσιάζονται σε μια κλίμακα 

από 0-100. 
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Παρακάτω φαίνεται να μειώνεται η τάση για αναζήτηση του όρου «ιατρικός 

τουρισμός». Από την άλλη πλευρά όμως, μπορεί η αναζήτηση να πραγματοποιείται 

πιο συγκεκριμένα, όπως για παράδειγμα αναζήτηση  που σχετίζεται με τον προορισμό 

ή αναζήτηση με συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση, όπως δείχνουν και τα 

τελευταία γραφήματα. 

 Source: Google Trends (http://www.google.com/trends/) 

 

 Source: Google Trends (http://www.google.com/trends/) 

 Source: Google Trends (http://www.google.com/trends/) 

http://www.google.com/trends/
http://www.google.com/trends/
http://www.google.com/trends/
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 Source: Google Trends (http://www.google.com/trends/) 

 Source: Google Trends (http://www.google.com/trends/ 

 

 

Source: Google Trends (http://www.google.com/trends/) 

 

Source: Google Trends (http://www.google.com/trends/) 

 

http://www.google.com/trends/
http://www.google.com/trends/
http://www.google.com/trends/
http://www.google.com/trends/
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2.2.Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού 

 

Ο ιατρικός τουρισμός είναι μία μορφή τουρισμού, που έχει βρει απήχηση σε 

παγκόσμιο επίπεδο και ολοένα αναπτύσσεται. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, οι οποίοι 

συντελούν στην ανάπτυξή του και αφορούν στους παράγοντες προσφοράς και 

ζήτησης για τις υπηρεσίες του ιατρικού τουρισμού. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο 

Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (2012), οι παράγοντες είναι οι εξής:  

 

2.2.1. Παράγοντες Προσφοράς 

 

 Σύγχρονες νοσοκομειακές υποδομές  

 Εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό  

 Προφίλ του εκάστοτε προορισμού (κλιματολογικές συνθήκες, υποδομές, 

ποιότητα υπηρεσιών, ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά)  

 0Ποιότητα και κόστος των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών. Το κόστος για 

παράδειγμα, μιας εγχείρισης στην Ινδία, στην Ταϋλάνδη και στη Νότιο 

Αφρική αντιπροσωπεύει το 1/10 του αντίστοιχου κόστους στις ΗΠΑ και στις 

χώρες της Δυτικής Ευρώπης  

 Ύπαρξη κατάλληλης οργάνωσης και προβολής  

 Η διαρκώς βελτιούμενη ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στις αναπτυσσόμενες 

χώρες. Αρκετές από τις χώρες αυτές συναγωνίζονται την ποιότητα των 

υπηρεσιών ανεπτυγμένων χωρών, τουλάχιστον από την άποψη της χρήσης 

σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας.  

 Κινητικότητα των γιατρών- δυνατότητα άσκησης της επιστημονικής τους 

ιδιότητας ανά τον κόσμο.  

 Ανάπτυξη των διεθνών προτύπων πιστοποίησης για τις υποδομές 

υγειονομικής περίθαλψης.  

 Χρήση Διαδικτύου. Το Διαδίκτυο αποδεικνύεται σήμερα το επικρατέστερο 

μέσο, στο οποίο καταφεύγουν οι άνθρωποι προκειμένου να αναζητήσουν 

πληροφορίες αναφορικά με ζητήματα υγείας και υγειονομικής περίθαλψης.  

 Αύξηση των ιδιωτικών παρόχων υγειονομικών υπηρεσιών. Δεδομένου ότι οι 

κυβερνήσεις μάχονται με την πίεση που προκαλεί η υποχρηματοδότηση στις 
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υγειονομικές υπηρεσίες, οι υγειονομικοί οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα 

παίρνουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, και σταδιακά έτσι αποκτούν 

περισσότερο διεθνή, παρά εθνικό ρόλο.  

 Ασφαλιστικά προϊόντα που παρέχουν πακέτα ασφάλειας χαμηλότερου 

κόστους κάνουν ολοένα και εντονότερη την εμφάνισή τους στις αναπτυγμένες 

χώρες. 

  

2.2.2. Παράγοντες Ζήτησης 

 

 Οι δημογραφικές αλλαγές. Εκτιμάται ότι την επόμενη πεντηκονταετία το 

ποσοστό των ανθρώπων άνω των 60 ετών στις ανεπτυγμένες χώρες θα ανέλθει 

από το 1/5 στο 1/3. Κατ’ επέκταση, τα τμήματα του τουρισμού που αφορούν 

την υγεία, την θαλασσοθεραπεία και την φυσική κατάσταση - ευεξία 

αναμένεται να επωφεληθούν.  

 Η σταδιακή μείωση των διαθέσιμων πόρων υγειονομικής περίθαλψης και της 

επάρκειάς τους στις αναπτυγμένες χώρες, ως συνέπεια δημογραφικών 

αλλαγών. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής μεταφράζεται σε μεγαλύτερες 

ανάγκες για υγειονομική περίθαλψη. Και τα κράτη δεν είναι πλέον σε θέση να  

χρηματοδοτήσουν την αύξηση αυτή.  

 Η έλλειψη πόρων υγειονομικής περίθαλψης στις αναπτυγμένες χώρες, ως 

συνέπεια της απώλειας χρηματοπιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζικών 

συστημάτων ανά τον κόσμο. 

 Υψηλές ουρές αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία των ανεπτυγμένων χωρών 

(ΗΠΑ, Δυτική Ευρώπη)  

 

 

2.3.Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή προορισμού 

 

2.3.1. Παράγοντες ελκυστικότητας ενός προορισμού  

Ο Keith Pollard (2012) εισήγαγε ένα μοντέλο ελκυστικότητας του προορισμού. Το 

μοντέλο αυτό, καλύπτει το πολύπλοκο σύνολο παραγόντων, που καθορίζουν την 

τελική απόφαση του ασθενούς, ο οποίος θα ακολουθήσει θεραπεία στο εξωτερικό. 
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Αποκλείει την τεχνολογία και την ποιότητα και αποτελείται από επτά καθοριστικούς 

παράγοντες: 

 Γεωγραφική τοποθεσία, χρόνος ταξιδίου, ευκολία πρόσβασης ή εμπόδια στο 

να  φτάσει κανείς στον προορισμό.  

 Πολιτισμικοί παράγοντες συμπεριλαμβανομένων γλώσσας, θρησκείας, 

κουζίνας, εθίμων και πρακτικών. Ο ιατρικός τουρισμός φαίνεται να 

επηρεάζεται από την οικειότητα και την πολιτισμική ομοιότητα. Για 

παράδειγμα πρώην αποικιακές σχέσεις(Ινδία-ΗΒ) ή πληθυσμοί της 

διασποράς, οι οποίοι επιστρέφουν στην χώρα από την οποία μετανάστευσαν, 

για να λάβουν υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού. 

 Το image και η εικόνα του προορισμού, η φήμη μιας χώρας και τα 

στερεότυπα, που είναι δύσκολο έως αδύνατο να αντιστραφούν. 

  Υποδομή μιας χώρας και επίπεδο των εγκαταστάσεων, που αφορούν στην 

θεραπεία 

 Κλίμα και περιβάλλον του προορισμού, αξιοθέατα, εγκαταστάσεις, συνθέτουν 

τους παράγοντες, που καθιστούν τον προορισμό πιο ελκυστικό για έναν 

ασθενή. 

 Κίνδυνος και ανταμοιβή. Οι ιατρικοί τουρίστες πρέπει να ισορροπήσουν τα 

αποτελέσματα της θεραπείας με τους πιθανούς κινδύνους, λαμβάνοντας 

υπόψη την ασφάλεια, την εγγύηση της θεραπείας και τα καταγεγραμμένα 

αρχεία των ιατρικών υπηρεσιών στην χώρα προορισμού. 

 Τιμή. Λαμβάνουν υπόψη  όχι μόνο το κόστος θεραπείας αλλά και τα έξοδα 

ταξιδιού, διαμονής και ασφάλισης. 
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Σύμφωνα με το KPMG (2011), πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

απόφαση για επιλογή ενός προορισμού. Κύριοι παράγοντες είναι η γεωγραφική 

εγγύτητα και οι πολιτισμικές ομοιότητες. Όπως για παράδειγμα το Μεξικό, που έχει 

το πλεονέκτημα να συνορεύει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δέχεται πάρα πολλούς 

ιατρικούς επισκέπτες από εκεί. Αμέσως μετά έρχεται το χαμηλό κόστος. Όλοι οι 

ασθενείς επιθυμούν να ξοδέψουν όσο το δυνατόν λιγότερα και τα καταφέρνουν στις 

αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Βραζιλία, το Μεξικό, η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία και οι 

Φιλιππίνες. Επιπλέον σημαντικοί παράγοντες επιλογής είναι η προηγμένη τεχνολογία 

και οι ευρύτερες επιλογές θεραπείας, καθώς και οι μεγάλες περίοδοι αναμονής, οι 

οποίες αναγκάζουν πολλούς ασθενείς να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, γιατί στην χώρα 

τους η αναμονή είναι τεράστια για μη επείγοντα χειρουργεία. Τέλος ,οι διακοπές και 

ο τουρισμός, παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση επιλογής χώρας προορισμού 

ενός ιατρικού τουρίστα.  

Από την άλλη πλευρά, έρευνα της McKinsey (2008), αναφέρει ότι οι σημαντικότεροι 

παράγοντες επιλογής χώρας προορισμού για ιατρικό τουρισμό, είναι η προηγμένη 

τεχνολογία και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. 
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 Πηγή: McKinsey Quarterly, Mapping the market for medical travel, 2008 

Πηγή: McKinsey Quarterly, Mapping the market for medical travel, 2008 

Σύμφωνα με έρευνα, η οποία διεξήχθη από το Executive Agency for Consumers, 

Health and Food (CHAFEA), δημοσιεύτηκε το 2014, και αφορά κυρίως ευρωπαίους 

ασθενείς και γιατρούς, οι κύριοι παράγοντες που οι ασθενείς επιλέγουν μία χώρα στο 

εξωτερικό για να λάβουν ιατρικές υπηρεσίες είναι :  

 Το γεγονός ότι το είδος της θεραπείας δεν είναι διαθέσιμο στην χώρα τους 

 Καλύτερη ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών 

 Το κόστος της θεραπείας 

 Ο χρόνος αναμονής 

 Η εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας της χώρας 
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Πηγή: Executive Agency for Consumers, Health and Food (CHAFEA), ), Impact of information on patients’ choice within the 

context of the Directive  2011/24/EU of the European Parliament and of the Council on the application of  patients’ rights in   

cross -Border healthcare Final Report, 2014 
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Note: Figure based on 6,407 respondents. 

Πηγή: Executive Agency for Consumers, Health and Food (CHAFEA), Impact of information on patients’ choice within the 

context of the Directive  2011/24/EU of the European Parliament and of the Council on the application of  patients’ rights in   

cross -658Border healthcare Final Report, 2014 

Σύμφωνα με έρευνα του International Medical Travel Journal (IMTJ) τον 

Φεβρουάριο του 2013, στην οποία έλαβαν μέρος 404 συμμετέχοντες από 77 

διαφορετικές χώρες, οι τρεις δημοφιλέστεροι προορισμοί για ιατρικούς τουρίστες από 

την άποψη του αριθμού των ασθενών είναι η Ινδία, η Ταϊλάνδη και οι ΗΠΑ, 

ακολουθούμενες από τη Γερμανία, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 
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International Medical Travel Journal, Medical Tourism Climate Survey, 2013 

. 

 International Medical Travel Journal, Medical Tourism Climate Survey, 2013 

 

Επιπλέον, οι κορυφαίοι προορισμοί για ιατρικούς τουρίστες όσον αφορά στην 

ποιότητα και το εύρος των υπηρεσιών είναι οι ΗΠΑ, Ταϊλάνδη και Σιγκαπούρη, 

σύμφωνα με τους ερωτηθέντες. Ακολουθεί  η  Γερμανία, η Ινδία και η Τουρκία. 
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 International Medical Travel Journal, Medical Tourism Climate Survey, 2013 

Όπως φαίνεται παρακάτω, οι πιο σημαντικοί παράγοντες επιλογής ενός οργανισμού 

σε μία συγκεκριμένη χώρα, από τους ιατρικούς τουρίστες, είναι η πείρα και τα 

προσόντα του γιατρού / οδοντίατρου (97,5% ), τα σχόλια και οι αξιολογήσεις από 

άλλους ασθενείς (93%), το κόστος της θεραπείας (92,4%) και οι προδιαγραφές του 

νοσοκομείου ή/ και του ξενοδοχείου (92%). 

 International Medical Travel Journal, Medical Tourism Climate Survey, 2013 
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Πρόβλεψη για τους κορυφαίους προορισμούς όσον αφορά στον αριθμό των ιατρικών 

τουριστών τα επόμενα πέντε χρόνια: 

 International Medical Travel Journal, Medical Tourism Climate Survey, 2013 

 

 

2.3.2. Παράγοντες ώθησης και έλξης (push and pull factors) 

Τα κίνητρα των τουριστών είναι αυτά που διαμορφώνουν την αντίληψη για έναν 

προορισμό και τα χαρακτηριστικά του.  Οι παράγοντες της ώθησης και της έλξης  

(push and pull factors) είναι τα κίνητρα, που επηρεάζουν το αν πρέπει ή όχι να 

ταξιδέψουν οι ασθενείς, το πώς θα επιλέξουν τον προορισμό και  ποια θα είναι η  

αντιλαμβανόμενη εικόνα του προορισμού. Αυτοί οι παράγοντες υπαγορεύουν τις 

αποφάσεις που αφορούν στο ¨πως, που, πότε και γιατί¨ όταν πρόκειται για ταξίδια. 

Οι παράγοντες ώθησης αποτελούν τα εσωτερικά κίνητρα, τα οποία οδηγούν τους 

τουρίστες να αναζητούν δραστηριότητες, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους. Στην 

περίπτωση του ιατρικού τουρισμού, οι παράγοντες ώθησης είναι αυτοί που οδηγούν 

ένα ασθενή μακριά από τη χώρα του για τη λήψη ιατρικής περίθαλψης. Για 

παράδειγμα το κόστος μιας διαδικασίας στη χώρα του ασθενή μπορεί να είναι πολύ 

υψηλό, οδηγώντας τον με αυτόν τον τρόπο να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις σε 
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άλλες χώρες. Οι παράγοντες έλξης, έχουν να κάνουν με τον προορισμό και 

σχηματίζονται από την αντίληψη και την γνώση των τουριστών γι’ αυτόν και τη θέση 

του. Αντικατοπτρίζουν το  τι έλκει τους ασθενείς τουρίστες σε κάποιον προορισμό, τα 

χαρακτηριστικά δηλαδή που καθοδηγούν την επιλογή, καθώς και την 

αντιλαμβανόμενη εικόνα του προορισμού. Συνοψίζοντας οι παράγοντες ώθησης 

δημιουργούν την επιθυμία να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να λάβουν ιατρική 

περίθαλψη, ενώ οι παράγοντες έλξης κατευθύνουν την επιλογή του προορισμού.  

Στην περίπτωση του ιατρικού τουρισμού το μοντέλο ώθησης και έλξης πρέπει να 

εξετάσει τον παραδοσιακό τουρισμό, τους πόρους καθώς επίσης και τις ιατρικές 

υπηρεσίες και εγκαταστάσεις.  Αυτοί οι παράγοντες λήψης απόφασης, επηρεάζουν 

την επιλογή προορισμού. Για παράδειγμα ένας ασθενής βλέπει ότι ο χρόνος αναμονής 

για την διαδικασία που θέλει να ακολουθήσει στην πατρίδα του είναι πολύ μεγάλος, 

αλλά  στη συνέχεια ανακαλύπτει ότι η ίδια θεραπεία προσφέρεται στο εξωτερικό με 

μικρό χρόνο αναμονής. Στην περίπτωση αυτή, ο παράγοντας ώθησης είναι ότι ο 

χρόνος αναμονής για την ιατρική υπηρεσία είναι πολύ μεγάλος στην χώρα του και ο 

παράγοντας έλξης είναι ότι ένας άλλος προορισμός του προσφέρει την ίδια 

διαδικασία με μικρότερο χρόνο αναμονής.  

 

Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα, καθορίζεται από το κατά πόσο η εμπειρία των 

τουριστών για τον προορισμό ταυτίστηκε με τις προσδοκίες τους.  
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3. Ο  ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

Με βάση τα στοιχεία που παρείχε στο «business stories» το Συμβούλιο Ελληνικού 

Ιατρικού Τουρισμού (ΕΛΙΤΟΥΡ), το επίσημο cluster για τον ιατρικό τουρισμό, 

ανέρχεται στα 60 δισ. από τα 3,2 τρισ. δολ., που αποτιμάται ότι είναι το σύνολο 

της τουριστικής βιομηχανίας, ενώ για τον τουρισμό ευεξίας ή wellness το 

αντίστοιχο ποσό είναι  439 δισ. δολάρια. Συνολικά, λοιπόν, έχουμε μια παγκόσμια 

αγορά μισού τρισ. δολαρίων, με κύριους αγοραστές τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την 

Ιαπωνία, τη Γαλλία και την Αυστρία, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% της 

παγκόσμιας αγοράς και το 63% των δαπανών. Συνολικά, 30 εκατομμύρια 

άνθρωποι ταξιδεύουν κάθε χρόνο για ιατρική περίθαλψη σε όλο τον κόσμο, 

δημιουργώντας κατά μέσο όρο σχεδόν έξι φορές υψηλότερη προστιθέμενη αξία 

απ' ότι ο κλασικός τουρισμός.  Τα νούμερα είναι ιλιγγιώδη και μπορεί το μερίδιο 

της Ελλάδας στον γενικό τουρισμό να είναι ικανοποιητικό (με άμεση συμμετοχή 

στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 17 δισ. ευρώ, ανερχόμενο σύμφωνα με 

υπολογισμούς στα 35 δισ. ευρώ, αν συνυπολογιστούν τα έμμεσα οφέλη), στον 

ιατρικό τουρισμό και την ευεξία όμως τα νούμερα είναι αμελητέα (Μελέτης, 

2015). Η Ελλάδα θα πρέπει να διεκδικήσει μερίδιο από τη μεγάλη πίτα των 500 

δισ. δολαρίων, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος δαπανών και ο χρόνος 

παραμονής των διεθνών ασθενών. Παρακάτω μπορούμε να δούμε τις εξελίξεις 

στον κλάδο του ιατρικού τουρισμού ανά τον κόσμο σύμφωνα με το medical 

tourism association. 

 

3.1.Αφρική 

 Νότια Αφρική 

 Οι ιατρικοί τουρίστες από την Ανατολική και τη Δυτική Αφρική ξοδεύουν 

περισσότερα στην Νότια Αφρική από οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη 

(συμπεριλαμβανομένων και των επισκεπτών της Βόρειας Αφρικής), καθώς 

ανήκουν στη μεσαία τάξη και αναζητούν ειδική διάγνωση και θεραπεία. 

 Ο μέσος όρος παραμονής των ιατρικών τουριστών από την Ευρώπη στη Νότια 

Αφρική είναι 8 μέρες, ενώ ο μέσος όρος παραμονής ιατρικών τουριστών από 

γειτονικές χώρες είναι λιγότερες από 4. 
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 Τα μέσα έσοδα από τους ιατρικούς επισκέπτες είναι 128 εκ. δολάρια ετησίως . 

 

  

Πηγή: medical tourism association 

 

Τυνησία 

Σύμφωνα με τον υπουργό υγείας Salah Ben Ammar, το 2013 επισκέφτηκαν την 

Τυνησία περίπου 155.000 ξένοι τουρίστες για ιατρικούς λόγους. Οι Ευρωπαίοι 

τουρίστες επίσης, την επισκέφθηκαν κυρίως για ιατρικό τουρισμό και για τα 

ξενοδοχεία που παρέχουν σπα ή ιατρικά κέντρα στις εγκαταστάσεις τους. 

 

3.2.Ασία 

Ινδία 

 Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας, τα νοσοκομεία της, δέχτηκαν 

18.000 Νιγηριανούς το 2012, από τους οποίους το 47%  ταξίδεψε στην Ινδία 

για ιατρική θεραπεία και ξόδεψε περίπου 260 εκ. δολάρια. 

 Το ποσοστό των ιατρικών επισκεπτών στην Ινδία αυξάνεται κατά μέσο όρο 

20% κάθε χρόνο. Η χώρα παρέχει ιατρικές υπηρεσίες σε 400 με 500 

ανθρώπους περίπου το χρόνο από την Ευρώπη, τη Σρι Λάνκα, τη Μαλαισία, 

τη Σιγκαπούρη και τη Μέση Ανατολή. 

 Από το 2009 μέχρι το 2011 το ποσοστό των ιατρικών επισκεπτών αυξήθηκε 

κατά 30%  
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Καζακστάν 

 Το Δεκέμβριο του 2014, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε  ότι οι ιατρικοί 

επισκέπτες άγγιξαν τους 832, στις δημόσιες και ιδιωτικές κλινικές. Από 

αυτούς οι 260 ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι 111 από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, οι 51 από το Κιργιστάν, οι 50 από την Τουρκία, οι 44 από τη Ρωσία 

και οι υπόλοιποι από Βουλγαρία, Φιλιππίνες, Σρι Λάνκα και από 23 άλλες 

χώρες. Ο αριθμός περιλαμβάνει και τους ξένους που δουλεύουν στο 

Καζακστάν. 

 Οι πιο δημοφιλείς υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στους ξένους ασθενείς ήταν 

μικροχειρουργική αφαίρεση κήλης μεσοσπονδύλιου δίσκου, τεχνητή 

γονιμοποίηση, χειρουργική επέμβαση καρδιακής βαλβίδας και θεραπεία που 

σχετίζεται με ινομυώματα της μήτρας και αδενομύωση .  

Κορέα 

 Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας,  210.000 ιατρικοί τουρίστες από 191 

διαφορετικά έθνη επισκέφθηκαν την Κορέα το 2013. Αυτό αντιστοιχεί σε 

αύξηση της τάξης του 32,5% συγκριτικά με το 2012 (159.464 ιατρικοί 

τουρίστες προερχόμενοι από 188 διαφορετικά έθνη, από τους οποίους 32.503 

ήταν Κινέζοι). 

 Με βάση την εθνικότητα των ιατρικών τουριστών, το 2013,  57.075 ήταν οι 

Κινέζοι τουρίστες. Ακολουθούν οι Αμερικάνοι (32.750),  Ρώσοι (24.026), 

Ιάπωνες (16.849), Μογγόλοι(12.034).  Από τους παραπάνω το μεγαλύτερο 

ποσοστό αύξησης προσέλευσης, παρουσίασαν οι Ρώσοι, με ποσοστό 46% 

συγκριτικά με το 2012. 

 Το είδος της θεραπείας, που ζητείται από τους ιατρικούς επισκέπτες στην 

Κορέα είναι οι εσωτερικές διαδικασίες της ιατρικής, συμπεριλαμβανομένων 

των προβλημάτων που έχουν να κάνουν με την πέψη και το κυκλοφοριακό 

σύστημα. Το 2013, το ποσοστό αυτών αυξήθηκε κατά 24,4% έναντι της 

προηγούμενης χρονιάς. Το 10% επισκέφθηκε την Κορέα για ένα καθιερωμένο 

check up, ενώ το 9% έλαβε θεραπεία για δερματολογικά προβλήματα.  Πάνω 

από 24.000(8,6%) ιατρικοί τουρίστες επισκέφθηκαν την Κορέα για αισθητική 

χειρουργική, ενώ  το 5,75% για γυναικολογικούς λόγους. 

 Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας επενδύει 4 εκ. δολ. το χρόνο για την 

ανάπτυξη του κλάδου του ιατρικού τουρισμού, στον οποίο κυριαρχεί εκεί, η 
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ειδικότητα των πλαστικών χειρουργών. Αναμένουν 1 εκ. ιατρικούς τουρίστες 

μέχρι το 2020,  με τους Κινέζους να πρωτοστατούν.  

 Μια πρόσφατη μελέτη από τη Διεθνή Εταιρεία Αισθητικής Πλαστικής 

Χειρουργικής εκτιμά ότι η Νότια Κορέα κατέχει το υψηλότερο ποσοστό της 

αισθητικής χειρουργικής ανά κάτοικο, από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον 

κόσμο. 

 Ο αριθμός των ιατρικών τουριστών από τη Μέση Ανατολή ολοένα και 

αυξάνεται, ύστερα από συμφωνία των δύο χωρών. Το 2012 οι τουρίστες, οι 

οποίοι επισκέφθηκαν την Κορέα για ιατρικούς λόγους προερχόμενοι από την 

κυβέρνηση του Ντουμπάι, αυξήθηκαν κατά 237% σε σχέση με το 2011. 

 Τα έσοδα από τον ιατρικό τουρισμό στην Νότια Κορέα ανήλθαν στα 59 εκ. 

δολάρια  το 2006, 69,8 εκ. το 2007, 89,5 εκ. το 2010, ενώ μεγαλύτερη αύξηση 

είχαν το 2011 και 2012, όπου τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 131 και 149 εκ. 

δολάρια αντίστοιχα. 

 

  

Πηγή: medical tourism association 

 

Μαλαισία 

 Ο αριθμός των ιατρικών επισκεπτών στη Μαλαισία, με βάση το Συμβούλιο 

συνεργασίας των Αραβικών Κρατών του Κόλπου (GCC countries), αυξήθηκε 
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από 10.000 το 2012 σε 11.000 το 2013, καθώς οι ιατρικοί τουρίστες από το 

Ομάν από 1.000 που ήταν το 2012, αυξήθηκαν στους 1.300 το 2013. 

 Η βιομηχανία του ιατρικού τουρισμού της Μαλαισίας απέφερε περίπου 20 εκ. 

δολάρια  το 2013. 

 Το 2011 οι ιατρικοί τουρίστες ήταν 583.000, το 2012 671.000 και το 2013 

768.000.  

 

              

Πηγή: medical tourism association 

 

Σιγκαπούρη 

 Το 2012 υπήρχαν στη Σιγκαπούρη 25 κλινικές και νοσοκομεία, με πάνω από 

9.600 γιατρούς, 1.500 οδοντιάτρους, 29.000 νοσοκόμες, οι οποίοι 

απευθύνονται σε διεθνείς επισκέπτες. 

 Το 2011 η Σιγκαπούρη σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, δέχθηκε τουρίστες 

από την Ινδονησία (47,2%), τη Μαλαισία (11,5%), το Μπαγκλαντές (5%) και 

το Βιετνάμ (4,1%).    
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Πηγή: medical tourism association 

 

Ταϋλάνδη 

 Τα έσοδα από τον Ιατρικό τουρισμό το 2013 άγγιξαν τα 4,31 δισ. 

 Το 2017 τα έσοδα από τον ιατρικό και θεραπευτικό τουρισμό αναμένεται να 

φτάσουν τα 3,11 δισ. δολ 

 Από τους 26,7 εκ. τουρίστες που επισκέφθηκαν την Ταϋλάνδη το 2013, τα 2,5 

εκ. αφορούσαν τον ιατρικό τουρισμό. 

 Το 2012 ανακοινώθηκε από  το Υπουργείο Υγείας, ότι από τους 2.530.000 

διεθνείς ιατρικούς επισκέπτες της Ταϋλάνδης, οι πέντε πρώτες εθνικότητες 

ήταν Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, χώρες από το 

Συμβούλιο συνεργασίας των Αραβικών Κρατών του Κόλπου και Αυστραλία. 

Τα έσοδα την ίδια χρονιά διαμορφώθηκαν στα 4 δις δολάρια. 

 Η Ταϋλάνδη θεωρείται ο ηγέτης στον ιατρικό τουρισμό, κατέχοντας πάνω από  

το 40% του μεριδίου αγοράς της Ασίας το 2011. 

Ταϊβάν  

 Το 2013 φιλοξένησε πάνω από 200.000 ιατρικούς επισκέπτες . 

 Η Ταϊβάν θεωρείται πλέον από τους μεσαίας και ανώτερης τάξης Κινέζους 

τουρίστες, από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για ιατρικό τουρισμό. 
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3.3.Κεντρική Αμερική και Καραϊβική 

Κόστα Ρίκα 

 Στοιχεία από το Συμβούλιο Διεθνούς Προώθησης Ιατρικής της Κόστα Ρίκα 

(PROMED), δείχνουν ότι προέλκυσε πάνω από 50.000 ιατρικούς επισκέπτες 

(κυρίως από Καναδά και Αμερική), καθένας από τους οποίους ξόδεψε κατά 

μέσο όρο 7.000 δολάρια. Η ειδικότητα που επισκέφθηκαν περίπου οι μισοί 

από αυτούς, είναι αυτή του οδοντιάτρου. Ακολουθούν οι ορθοπεδικοί, οι 

χειρουργοί για απώλεια βάρους, οι γυναικολόγοι και τέλος οι πλαστικοί 

χειρουργοί. Τα έσοδα από τον ιατρικό τουρισμό την ίδια χρονιά ανήλθαν στα 

338 εκ. δολάρια. 

 Περίπου 40.000 ιατρικοί τουρίστες προτίμησαν την Κόστα Ρίκα το 2011, 

36.000 τουρίστες το 2010 και 30.000 το 2009. Οι περισσότεροι από αυτούς 

προέρχονται από Αμερική και Καναδά.  

 

 

  

Πηγή: medical tourism association 

Γουατεμάλα 

Τη Γουατεμάλα επισκέφτηκαν περίπου 5.000 ιατρικοί τουρίστες το 2012, ξοδεύοντας 

συνολικά 35 εκ. δολάρια.  
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3.4.Μέση Ανατολή 

Ντουμπάι 

 Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο τομέας του ιατρικού τουρισμού αυξάνεται 

ραγδαία, με τα έσοδα να φτάνουν τα 1,69 δισ. δολάρια το 2013. Το Ντουμπάι 

θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ιατρικούς τουριστικούς προορισμούς 

στην περιοχή . Σύμφωνα με το Dubai Healthcare City (DHCC), το Ντουμπάι 

διαχειρίστηκε 500.000 ασθενείς το 2011, από τους οποίους το 20% ήταν 

ιατρικοί τουρίστες. 

 Οι αρχές Υγείας του Ντουμπάι φιλοδοξούν έως το 2020, να είναι σε θέση να 

φιλοξενούν περίπου 500.000 ιατρικούς τουρίστες ετησίως, ενισχύοντας με 

αυτόν τον τρόπο την οικονομία κατά 2,6 δισ. (700 εκ. δολάρια). 

Επιτυγχάνοντας αυτόν το στόχο, το Ντουμπάι θα γίνει το κέντρο του ιατρικού 

τουρισμού, τη στιγμή που θα καλωσορίσει το World Expo 2020. 

 Το Ντουμπάι διαθέτει πάνω από 2.518 εγκαταστάσεις υγείας και περισσότερο 

από το 70% αυτών, έχουν διεθνείς πιστοποιήσεις. 

 Λόγω της πρωτοβουλίας και της εφαρμογής του ιατρικού τουρισμού, ο τομέας 

απέφερε 1,6 δισ. δολάρια το 2012. 

Ιορδανία 

 Το 2012 η Ιορδανία διέθετε περίπου 64 ιδιωτικές κλινικές, στις οποίες την ίδια 

χρονιά θεραπεύτηκαν περίπου 250.000 μη Ιορδανοί. 

 Σύμφωνα με τη διεθνή εφημερίδα ιατρικού τουρισμού, το 2012 οι 250.000 

ιατρικοί τουρίστες έφεραν μαζί τους περίπου 500.000 φίλους ή συγγενείς και 

ξόδεψαν συνολικά 1 δισ. δολάρια. 

Τουρκία 

 Ο αριθμός των ιατρικών τουριστών που επισκέφθηκαν την Τουρκία κατά τους 

πρώτους έξι μήνες του 2014 ανήλθαν σε 162.445, επιφέροντας έσοδα που 

αγγίζουν τα 328 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια. Μέχρι το 2023, η 

Τουρκία στοχεύει να προσελκύσει 2 εκατομμύρια διεθνείς ασθενείς, 

φέρνοντας 20 δισ. δολάρια έσοδα, από τον ιατρικό τουρισμό. 

 Εκτός από τους ιατρικούς επισκέπτες, πάνω από 250.000 ταξιδεύουν στην 

Τουρκία για θεραπευτικό τουρισμό, όπως ιαματικές πηγές, για αποκατάσταση 

και φροντίδα ηλικιωμένων (ο αριθμός αυτός ολοένα και αυξάνεται). 
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 Σύμφωνα με μελέτη του τμήματος τουρισμού του Υπουργείου Υγείας και του 

πανεπιστημίου Gazi, ο αριθμός των τουριστών υγείας που επισκέπτονται την 

Τουρκία για ιατρική θεραπεία, αυξήθηκε πολύ το 2008 και 2010. Από  αυτούς 

τους ασθενείς, το 94% έλαβε θεραπεία σε ιδιωτικά νοσοκομεία, ενώ το 6%  

πήγε σε δημόσια.  

 Η Τουρκία γίνεται το κέντρο του ιατρικού τουρισμού, για τη μεταμόσχευση 

μαλλιών. Οι μεταμοσχεύσεις  τριχών στην Τουρκία δεν αφορούν μόνο στο 

κεφάλι, αλλά και στο πρόσωπο. Οι άνδρες που δέχονται τέτοιες υπηρεσίες δεν 

είναι μόνο από την Αμερική, αλλά και από χώρες όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, η 

Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ. Οι μεταμοσχεύσεις τριχών στο πρόσωπο 

είναι πολύ δημοφιλείς μεταξύ των ασθενών από την Αραβία.  

 Οι Ευρωπαίοι επισκέπτονται την Τουρκία για οφθαλμολογική περίθαλψη, 

οδοντιατρική θεραπεία, πλαστική χειρουργική, μεταμόσχευση μαλλιών και 

τεχνητή γονιμοποίηση. 

 Το 2015 η Τουρκία δέχτηκε πάνω από 700.000 ασθενείς τουρίστες σε στάδιο 

ανάρρωσης. 

 Στην Κωνσταντινούπολη λειτουργούν 40 πιστοποιημένες κλινικές για ιατρικό 

τουρισμό. 

 Πολλά Κέντρα Υγείας στην Κωνσταντινούπολη κάνουν τώρα σχεδόν το 

ήμισυ του τζίρου τους από ξένους ασθενείς. Οι ΗΠΑ και η Γερμανία ήταν οι 

πιο δημοφιλείς ιατρικοί προορισμοί στον κόσμο πέρυσι, και ακολουθούν η 

Ινδία, η Μαλαισία, η Κούβα, το Βέλγιο και η Πολωνία. Η ραγδαία ανάπτυξη 

του ιατρικού τουρισμού στην Τουρκία οφείλεται επίσης στα κρατικά κίνητρα, 

ενώ το 50%-70% των προωθητικών δράσεων υποστηρίζεται από το κράτος. 

 Επιπλέον, μόλις τον περασμένο Οκτώβριο η Turkish Airlines, ανακοίνωσε ότι 

οι επιβάτες που επισκέπτονται την Τουρκία για θεραπευτικούς λόγους και 

ταξιδεύουν με αυτή, θα μπορούν να έχουν έκπτωση 50% στις μεταφορές μετά 

την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο τοπικό γραφείο της, 

στην πόλη διαμονής τους (διεθνές διαβατήριο ασθενούς, ηλεκτρονικό 

εισιτήριο ασθενούς, πιστοποιητικό καταγραφής εισόδου στο νοσηλευτικό 

ίδρυμα, αντίγραφο του τελικού τιμολογίου θεραπείας).  
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Πηγή: medical tourism association 

 

3.5.Βόρεια Αμερική 

Καναδάς 

 Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Frasier, το 2013, σχεδόν το 1% των ασθενών στον 

Καναδά ταξίδεψαν για υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό. Το ίδιο συνέβη 

και το 2012.  Αυτό σημαίνει ότι περίπου 41.838 Καναδοί ταξίδεψαν στο 

εξωτερικό πραγματοποιώντας ιατρικό τουρισμό τις χρονιές αυτές. 

 Μεταξύ των δώδεκα ειδικοτήτων, ο μεγαλύτερος αριθμός των ασθενών που 

ταξίδεψε στο εξωτερικό για ιατρικούς λόγους εκτιμάται ότι επισκέφθηκε 

ουρολόγο (6.635), ύστερα έρχεται ο γενικός χειρουργός (5.537), και στη 

συνέχεια  ο οφθαλμίατρος (3.083). Λιγότερο διαδεδομένες για τους Καναδούς 

υπήρξαν η ειδικότητα του καρδιολόγου (114),  η θεραπεία ακτινοβολίας (127) 

και η χημειοθεραπεία για καρκίνο (249). 
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Πηγή: medical tourism association 

 

Μεξικό  

 Ο γραμματέας Τουρισμού του Μεξικού δήλωσε ότι το 2012 κατέφθασαν στο 

Μεξικό περίπου 12 εκ. διεθνείς επισκέπτες, από τους οποίους οι 6,5 εκ. ήταν 

από τις ΗΠΑ. 

 Η μεξικανική κυβέρνηση αναμένει ότι ο αριθμός των ιατρικών τουριστών από 

τις ΗΠΑ, θα ανέλθει στους 250.000 το 2020. 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

 Σύμφωνα με μια έκθεση του 2014 από τον Οργανισμό Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι ΗΠΑ ξοδεύουν σχεδόν το 17% του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος τους για την υγειονομική περίθαλψη, 

ποσοστό  το οποίο είναι μεγαλύτερο από οποιαδήποτε  άλλη, από τις 34 χώρες 

του ΟΟΣΑ. 

 Το 2013, περίπου 900.000 Αμερικανοί ταξίδεψαν στο εξωτερικό για θεραπεία, 

σύμφωνα με τους  Patients Beyond Borders. 

 Εκτιμάται ότι το μέγεθος της αγοράς του ιατρικού τουρισμού είναι 38,5 – 55 

εκ. δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών (USD), προερχόμενα από περίπου 11 εκ. 

διεθνείς τουρίστες, οι οποίοι κατά μέσο όρο δαπανούν  3.500 – 5.000 δολάρια 

Ηνωμένων Πολιτειών (USD) έκαστος ανά επίσκεψη, συμπεριλαμβανομένων 

όλων των εξόδων που έχουν να κάνουν με τη θεραπεία, τα μέσα μεταφοράς, 

την ενδονοσοκομειακή παραμονή και  τα καταλύματα.  
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 Το 2013 το  Nerd Wallet Health ανέλυσε στοιχεία από την απογραφή, το 

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, το ομοσπονδιακό δικαστικό 

σύστημα και το Ταμείο της Κοινοπολιτείας και διαπίστωσε ότι: 

o 56 εκατομμύρια Αμερικανοί ηλικίας κάτω των 65 ετών 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα  στο να πληρώνουν ιατρικά έξοδα 

o Πάνω από 35 εκατομμύρια Αμερικανοί ενήλικες (ηλικίας 19-64) 

επικοινωνούν με αρμόδιους οργανισμούς για ανεξόφλητα ιατρικά 

έξοδα 

o Πάνω από 15 εκατομμύρια Αμερικανοί ενήλικες (ηλικίας 19-64) 

χρησιμοποιούν όλες τις οικονομίες τους για να πληρώσουν τα ιατρικά 

έξοδα  

o Πάνω από 11 εκατομμύρια Αμερικανοί ενήλικες (ηλικίας 19-64) 

χρεώνουν τις πιστωτικές τους κάρτες για να πληρώσουν τα ιατρικά 

τους έξοδα 

o Σχεδόν 10 εκατομμύρια Αμερικανοί ενήλικες (ηλικίας 19-64) δεν 

πληρώνουν για τις βασικές τους ανάγκες, όπως ενοίκιο, φαγητό, 

θέρμανση, για να μπορέσουν να  καλύψουν τα ιατρικά τους έξοδα.  

 Πάνω από 16 εκατομμύρια παιδιά ζουν σε νοικοκυριά που δυσκολεύονται να 

ανταπεξέλθουν  στα ιατρικά έξοδα 

 Παρά το γεγονός ότι οι Αμερικανοί έχουν ασφαλιστική κάλυψη όλο το χρόνο, 

10 εκατομμύρια ασφαλισμένοι Αμερικανοί ηλικίας 19-64, αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες για να πληρώσουν τα έξοδά τους 

 1,7 εκατομμύρια Αμερικανοί ζουν σε νοικοκυριά που θα κηρύξουν πτώχευση, 

λόγω της αδυναμίας τους να πληρώσουν τα ιατρικά τους έξοδα  

 Για να εξοικονομήσουν χρήματα και να γλιτώσουν από έξοδα, πάνω από 25 

εκατομμύρια ενήλικες (ηλικίας 19-64) δε θα λάβουν τα συνταγογραφημένα 

φάρμακα και θα παραλείψουν δόσεις, λαμβάνοντας ,λιγότερα φάρμακα από 

αυτά που τους έχουν συνταγογραφηθεί. 

 Ο διευθυντής μάρκετινγκ του διεθνούς τμήματος  του Miami-Dade County’s 

Jackson Health System δήλωσε ότι το δημόσιο νοσοκομείο εξυπηρετεί κατά 

μέσο όρο 2.500 διεθνείς ασθενείς ετησίως 

 Σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Πνεύμονα (Lung Institute), μία ιδιωτική 

πνευμονολογική πρακτική στην Τάμπα της Φλόριντα, προσελκύει ασθενείς 
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από τους οποίους το 40% προέρχονται από χώρες εκτός της Φλόριντα, 

συμπεριλαμβανομένων των ασθενών από την Αλαμπάμα, το Μισισιπή,  το 

Τενεσί, τη  Γεωργία, τον Καναδά, το  Ηνωμένο Βασίλειο, τις  Φιλιππίνες και 

τη Νότια Αφρική. 

  Λόγω των μεταρρυθμίσεων της υγειονομικής περίθαλψης, το  Deloitte Center 

for Health Solutions ανέφερε ότι το 60% των γιατρών που ρωτήθηκαν, 

αποκάλυψαν ότι είναι πιθανό να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από το 

προγραμματισμένο ( ίσως μέσα στα επόμενα 1-3 χρόνια), δημιουργώντας 

έλλειψη ιατρών 

 Ο Josef Woodman, CEO του Patients Beyond Borders εκτιμά ότι το 2012, 

400.000 Αμερικανοί διέσχισαν τα διεθνή σύνορα για οδοντιατρική περίθαλψη. 

Το 2013, υπήρξε ένας ρυθμός αύξησης της τάξεως του 20% 

 Το 2010, 875.000 Αμερικανοί αποτέλεσαν ιατρικούς τουρίστες  

 

3.6.Ωκεανία  

Αυστραλία 

 Έρευνα Τουρισμού που πραγματοποίησε η Αυστραλιανή κυβέρνηση το 2013,  

ανέφερε ότι περισσότεροι από 10.000 ασθενείς ταξίδεψαν στην ήπειρο αυτή 

για ιατρικούς λόγους, αντλώντας  έτσι η εθνική οικονομία πάνω από 26 εκ.  

Νέα Ζηλανδία 

Ο τουρισμός Υγείας και ο τουρισμός Ευεξίας αυξήθηκαν περίπου κατά 3% με μέσο 

ετήσιο ρυθμό, κατά την περίοδο 2013- 2014 

 

 

3.7.Νότια Αμερική 

Αργεντινή 

 Το 2013 τα έσοδα από τον ιατρικό τουρισμό έφτασαν τα 90 εκ. δολάρια 

(USD). Σύμφωνα με το Τουριστικό Γραφείο , οι τουρίστες που φτάνουν στην 

Αργεντινή για να λάβουν ιατρική περίθαλψη ξοδεύουν πέντε φορές 

περισσότερο από ό, τι οι τουρίστες αναψυχής. 
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 Οι φορολογικές αρχές στην Αργεντινή εκτιμούν ότι ο τουρισμός υγείας είναι 

μια σημαντική πηγή εισοδήματος για τους τοπικούς αισθητικούς χειρουργούς, 

καθώς η συγκεκριμένη ειδικότητα προσελκύει περίπου 1.000 αλλοδαπούς 

κάθε μήνα για χειρουργική επέμβαση όλων των τύπων. 

 

Βραζιλία 

Η τοπική βιομηχανία ιατρικού τουρισμού ισχυρίζεται ότι στη Βραζιλία, οι αλλοδαποί 

ασθενείς έχουν αυξηθεί από 48.000 που ήταν το 2005, σε 180.000 το 2009 και 

μάλιστα υποστηρίζει πως οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται κατά 30% κάθε χρόνο. 

 

Κολομβία 

 Σύμφωνα με το Medellin Healthcare Cluster, το 24% των ιατρικών 

επισκεπτών του Medellin Health City στο  Μεντεγίν, είναι από τις ΗΠΑ. 

 Το 2010, 10.000 άνθρωποι οι οποίοι είχαν καταγωγή από το Κουρασάο, 

Αρούμπα, το Σουρινάμ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισπανία, ταξίδεψαν 

στην Κολομβία για λόγους υγείας.  

 

3.8.Ευρώπη 

Γαλλία 

Το σύστημα Υγείας της Γαλλίας είναι τόσο υψηλού επιπέδου, που ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας το ψήφισε σαν το νούμερο 1 σύστημα υγείας στον κόσμο. 

Γερμανία 

 Τα έσοδα από τον ιατρικό τουρισμό και τον τουρισμό ευεξίας προβλέπεται να 

έχουν σταθερή αύξηση της τάξης του 1% ετησίως και να ανέλθουν στα 4,6 

δισ.  ευρώ έως το 2017, περίπου  δηλαδή 120 εκ. ευρώ περισσότερα από το 

2012. 

 Το 2011, 82.854 ξένοι ασθενείς υποβλήθηκαν σε θεραπεία στη Γερμανία. Οι 

Ρώσοι κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό μη ευρωπαίων ασθενών στη 

Γερμανία. 
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Ουγγαρία 

Ο τουρισμός υγείας και ο τουρισμός ευεξίας ήταν κάποιοι από τους παράγοντες, που 

συνετέλεσαν στην άνοδο της τουριστικής αξίας της Ουγγαρίας το 2013. 

Ισπανία 

Το 2012, 21.868 διεθνείς επισκέπτες ταξίδεψαν στην Ισπανία για να υποβληθούν σε 

διάφορες θεραπείες, που είχαν να κάνουν με την υγεία τους, ξοδεύοντας περίπου 12,1 

εκ. ευρώ. 

 

Σύμφωνα με μελέτη του Consumers Health and Food Executive Agency (CHAFEA), 

που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος για τους καταναλωτές (2007-2013) 

κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κινητικότητα των ασθενών εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, διευκολύνεται από νομικά πλαίσια που έχουν συμφωνηθεί 

μεταξύ των κρατών-μελών, επιτρέποντας στους ασθενείς, υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις, να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος-μέλος, εις 

βάρος της εγχώριας κοινωνικής ασφάλισης. Ο κανονισμός 883/2004 (πρώην 1408/71) 

δίνει το δικαίωμα στους πολίτες που βρίσκονται προσωρινά στο εξωτερικό,  να έχουν 

πρόσβαση στη θεσμοθετημένη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο κράτος-μέλος 

διαμονής. Ο παρών κανονισμός επιτρέπει επίσης στους πολίτες να χρηματοδοτούνται 

για κάποια προγραμματισμένη θεραπεία στο εξωτερικό, με την προϋπόθεση ότι 

προηγουμένως  θα έχουν λάβει άδεια από τον εγχώριο οργανισμό κοινωνικής 

ασφάλισής τους.  

Κάποια στοιχεία σχετικά με το κατά πόσο οι Ευρωπαίοι ταξιδεύουν για ιατρικούς 

λόγους σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχονται από το 

Ευρωβαρόμετρο «Διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας στην ΕΕ», που διεξήχθη το 2007. 

Παρακάτω στο διάγραμμα, φαίνονται τα ποσοστά του πληθυσμού κάθε χώρας, που 

ταξίδεψαν για ιατρικούς λόγους σε άλλο κράτος της ΕΕ. 
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Ποσοστό του πληθυσμού που έλαβε ιατρική περίθαλψη σε άλλο κράτος-μέλος: 

 

Πηγή: Consumers Health and Food Executive Agency, 2014 

Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προθυμία ταξιδιού για ιατρική φροντίδα ποικίλλει 

σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών-μελών (Ευρωβαρόμετρο 210, 2007) και η 

κινητικότητα των ασθενών συχνά φαίνεται να υποκινείται από δυσαρέσκεια εξαιτίας 

του τρόπου παροχής υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα προέλευσης και των  

εμπειριών  που αφορούν ελλείψεις στο σύστημα υγείας της χώρας τους (Wismar et al, 

2011).   

Τα 2007 το Ευρωβαρόμετρο «Διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας στην ΕΕ», διερευνά 

την προθυμία των πολιτών να ταξιδέψουν για ιατρική φροντίδα στο εξωτερικό. Η 

έρευνα διαπίστωσε ότι, κατά μέσο όρο, 53% των ερωτηθέντων δείχνουν πρόθυμοι να 

ταξιδέψουν σε άλλο κράτος-μέλος.  Οι άνθρωποι που είναι πιο πρόθυμοι να 

ταξιδέψουν, κατάγονται από τη Μάλτα (88%) και την Κύπρο(82%), γεγονός που 

μπορεί να εξηγηθεί από το πολύ μικρό μέγεθος των χωρών αυτών και τη σχετικά 

διαδεδομένη πρακτική της αποστολής ασθενών στο εξωτερικό, για θεραπείες που δεν 

είναι διαθέσιμες σε αυτές τις δύο χώρες. Λιγότερο πρόθυμοι ήταν οι ερωτηθέντες από 

τη Φινλανδία (26%), την Εσθονία (29%), τη Λετονία (33%), τη Γαλλία (37%) και τη 

Λιθουανία (38%). Χαμηλή προθυμία έδειξαν τα τρία κράτη της Βαλτικής, γεγονός 

που ενδέχεται να οφείλεται στο ότι αυτές οι χώρες μόλις πρόσφατα(τη στιγμή που 

αυτή η έρευνα διεξήχθη) έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση,. Όσον αφορά τη 

Γαλλία και τη Φινλανδία, οι πολίτες προφανώς αισθάνονται ότι ήδη απολαμβάνουν 

ένα αρκετά υψηλό επίπεδο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στη χώρα τους. 

Γλωσσικά εμπόδια θα μπορούσαν επίσης να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο, σχετικά με 

την προθυμία κινητικότητας.  
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Προθυμία να ταξιδέψουν για ιατρική περίθαλψη: 

 

 Source: Eurobarometer ‘Cross-border health services in the EU, Consumers Health and Food Executive Agency, 

2014 

 

Ορισμένοι παράγοντες, οι οποίοι συντελούν στο να ταξιδέψουν οι Ευρωπαίοι πολίτες 

σε άλλα κράτη-μέλη για ιατρικούς λόγους, είναι η έλλειψη διαθεσιμότητας μιας 

θεραπείας στη χώρα τους, η καλύτερη ποιότητα μιας θεραπείας στο εξωτερικό, η 

παροχή υπηρεσιών από ειδικούς, ο χρόνος αναμονής και η οικονομική προσιτότητα. 

 Source: Eurobarometer ‘Cross-border health services in the EU, Consumers Health and Food Executive Agency, 

2014 
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 Έλλειψη διαθεσιμότητας θεραπείας: 

 

Source: Eurobarometer ‘Cross-border health services in the EU, Consumers Health and Food Executive Agency, 

2014 

 

 Ποιότητα υπηρεσίας: 

 

Source: Eurobarometer ‘Cross-border health services in the EU, Consumers Health and Food Executive Agency, 

2014 
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 Αντίληψη της ποιότητας της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του κράτους 

του ασθενούς , σε σχέση με τα άλλα κράτη- μέλη: 

 

Source: Eurobarometer ‘Cross-border health services in the EU, Consumers Health and Food Executive Agency, 

2014 
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 Παροχή υπηρεσιών από ειδικούς: 

 

Source: Eurobarometer ‘Cross-border health services in the EU, Consumers Health and Food Executive Agency, 2014  

 

 Κόστος θεραπείας: 

 

Source: Eurobarometer ‘Cross-border health services in the EU, Consumers Health and Food Executive Agency, 

2014 
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 Χρόνος αναμονής: 

 

Source: Eurobarometer ‘Cross-border health services in the EU, Consumers Health and Food Executive Agency, 

2014 

 

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο για τις διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας στην ΕΕ, 

κατά μέσο όρο 2% - 4% των ερωτηθέντων, δήλωσαν ότι είχαν λάβει θεραπεία σε 

άλλο κράτος-μέλος.  Παρακάτω φαίνονται τα ποσοστά των πολιτών, που έχουν λάβει 

θεραπεία στο εξωτερικό και τα ποσοστά αυτών, που είναι πρόθυμοι να ταξιδέψουν 

για να λάβουν θεραπεία σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ. 

 

Source: Eurobarometer ‘Cross-border health services in the EU, Consumers Health and Food Executive Agency, 

2014 
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Πραγματοποιήθηκε έρευνα από το Intuition Communication Ltd το 2012, 

χρησιμοποιώντας ως δείγμα, 1000 ασθενείς ( με τους περισσότερους να είναι από το 

Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη), που ταξιδεύουν στα πλαίσια του ιατρικού 

τουρισμού. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα εξής: 

 Η Ουγγαρία είναι ο κορυφαίος προορισμός για όλους τους ερωτηθέντες του 

δείγματος, με ποσοστό 12%. Ακολουθεί το Βέλγιο με 11% και οι Πολωνία, 

Τουρκία, Ισπανία, Τσεχία, και Ινδία με 7 %  . 

 Για τους ερωτηθέντες από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο δημοφιλέστερος 

προορισμός του εξωτερικού, για ιατρικούς λόγους είναι το Βέλγιο (16%). 

Ακολουθεί η Ουγγαρία  (15%), η Πολωνία (10%), η Τσεχία (9%), η Τουρκία 

(9%) και τέλος η Ισπανία (7%). 

 To 42% των ερωτηθέντων από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν πάει στο 

εξωτερικό για κοσμητική χειρουργική, το 32% για οδοντιατρική θεραπεία, το 

9% για θεραπεία κατά της παχυσαρκίας και το 4% για αντιμετώπιση 

υπογονιμότητας  και ορθοπεδικό χειρουργείο. 

 Ο πιο δημοφιλής προορισμός για οδοντιατρική θεραπεία, θεωρείται η 

Ουγγαρία (38% των τουριστών του Ηνωμένου Βασιλείου), για κοσμητική 

χειρουργική (18%) και για θεραπεία κατά της  παχυσαρκίας (50%), το Βέλγιο. 

Δεύτερη στη θεραπεία παχυσαρκίας έρχεται η Τσεχία (21%). Η Ισπανία, η 

Κύπρος και η Τσεχία κατέχουν τα πρωτεία στη θεραπεία κατά της 

υπογονιμότητας, για τα ζευγάρια του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 9 στους 10 ερωτηθέντες του δείγματος θα ξαναπήγαιναν στο εξωτερικό για 

λόγους υγείας ή θα πρότειναν σε φίλο ή συγγενή να ταξιδέψει για τους ίδιους 

λόγους. 

 Το 84% θα επισκεπτόταν πάλι τον ίδιο γιατρό, οδοντίατρο ή κλινική. 

 Το 51% ταξίδεψε για λόγους υγείας ,σε προορισμό που δεν έχει επισκεφτεί 

ξανά στο παρελθόν. 

 Το 85% των ασθενών που έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό για λόγους υγείας, 

έμεινε πολύ ή αρκετά ευχαριστημένο από την εμπειρία αυτή.  

 Για τους περισσότερους ασθενείς (83%), το κόστος είναι ο σημαντικότερος 

παράγοντας που καθορίζει το ταξίδι στο εξωτερικό για λόγους υγείας. 

 Το 71% δήλωσε ότι έχει εξοικονομήσει πάνω από 2.000 δολάρια 

ταξιδεύοντας στο εξωτερικό για λόγους υγείας, ενώ το 12,7% πάνω από 
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10.000 δολάρια. Η μεγαλύτερη εξοικονόμηση φαίνεται να ισχύει για 

οδοντιατρικές και ορθοπεδικές θεραπείες. 

 Το 82% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι  το προσωπικό στην κλινική ή το 

νοσοκομείο που επισκέφτηκαν στο εξωτερικό, μιλούσε τη γλώσσα τους πολύ 

ή αρκετά καλά.  

 Πάνω από τα 2/3 (67,2%) υποστήριξαν ότι δε χρειάστηκαν επιπλέον 

θεραπευτική αγωγή ή επαναληπτική εξέταση μετά την επιστροφή τους. Οι 

εφτά στους δέκα, κράτησαν επαφή με την κλινική που επισκέφτηκαν κυρίως 

μέσω e-mail.  

 Ο μέσος όρος ταξιδίου ήταν δεκαέξι μέρες. Περισσότερες μέρες διαμονής 

απαιτούνται για τα ορθοπεδικά χειρουργεία και λιγότερες για τη θεραπευτική 

αγωγή  κατά της παχυσαρκίας. 

 Λιγότεροι από ένας στους δέκα, που ταξίδεψαν για λόγους υγείας στο 

εξωτερικό, αγόρασαν ασφάλεια ειδική για ιατρικό τουρισμό συμπληρωματικά 

με την απλή ασφάλεια, η οποία δεν τους καλύπτει σε θέματα απώλειας ή 

ατυχήματος. Ένας στους τρεις δεν κατείχε καθόλου ασφάλεια. 

Από την έρευνα (Medical Tourism Climate Survey 2014) σχετικά με τον κλάδο του 

ιατρικού τουρισμού και τις μελλοντικές απαιτήσεις, που πραγματοποιήθηκε για  το  

International Medical Travel Journal την 1η Μαρτίου του 2014 και αφορά 280 

κλινικές, νοσοκομεία και επιχειρήσεις του ιατρικού τουρισμού σε πάνω από 60 

χώρες, , τα αποτελέσματα είναι τα εξής: 

 Το 48% των νοσοκομείων και των πρακτόρων ιατρικού τουρισμού σημείωσε 

αύξηση σε παγκόσμιους πελάτες, τους τελευταίους 12 μήνες. Το 30% δεν είδε 

κάποια διαφορά και το 11% παρουσίασε μείωση των ιατρικών τουριστών. 

 Το 76% αναμένει να αυξηθούν οι παγκόσμιοι πελάτες, που αφορούν τον 

ιατρικό τουρισμό. 

 Πάνω από το 50% του δείγματος αναμένει ετήσια αύξηση τουριστών της 

τάξης του 10%, για τα επόμενα 5 χρόνια. 

 Στα επόμενα 5 χρόνια η  αισθητική  χειρουργική φαίνεται να είναι ο κλάδος 

με τη μεγαλύτερη αύξηση παγκόσμιων τουριστών (όπως αναφέρει το 55% του 

δείγματος). Δεύτερη σε κατάταξη, είναι η θεραπευτική αγωγή καρκίνου(54%). 
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Έπειτα έρχεται η εξωσωματική γονιμοποίηση(40%) και τέλος ο κλάδος της 

οδοντιατρικής (38%). 

Από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στα πλαίσια του ιατρικού τουρισμού, 

αναδεικνύεται η Ταϊλάνδη, η Ινδία και η Αμερική. Οι ίδιοι προορισμοί επιλέχθηκαν 

και από πλευράς ποιότητας υπηρεσιών. 

 

Παρακάτω παρατίθεται μία σύγκριση τιμών στις πιο περιζήτητες ιατρικές υπηρεσίες 

των πιο δημοφιλών προορισμών: 
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4. Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

4.1.Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα 

4.1.1. Το οικονομικό, πολιτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα 

και η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία 

 

Σύμφωνα με μελέτη του ΣΕΤΕ (2016), η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε πορεία 

σταθεροποίησης και ανάκαμψης μετά από τη μεγάλη ύφεση της περιόδου 2008-2013, 

την ανάκαμψη του ΑΕΠ κατά 0,7% το 2014 και τη μικρή πτώση του, κατά 0,2% το 

2015.  

 

Η μέση ετήσια πτώση του ΑΕΠ της χώρας, κατά την περίοδο 2009 – 2015,  ήταν στο 

-4,2%. Το πρόγραμμα προσαρμογής, που εφάρμοσε η Ελλάδα την περίοδο 2010- 

2015, οδήγησε σε σημαντική μέση ετήσια αύξηση κατά 4,8% των εξαγωγών αγαθών, 

παρά την πιστωτική ασφυξία που υφίστανται οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις σε 

αντίθεση με τους διεθνείς ανταγωνιστές τους, την ίδια περίοδο κατά την οποία οι 

εισαγωγές αγαθών κατέγραψαν μέση ετήσια πτώση 3,5%. Από την άλλη πλευρά, οι 

εξαγωγές υπηρεσιών σημείωσαν μέση ετήσια πτώση 0,9%  την περίοδο 2009 - 2015, 

κυρίως λόγω της μεγάλης μείωσης των εισροών εισοδημάτων από τις διεθνείς 

μεταφορές (κυρίως από τη ναυτιλία). Αντίθετα, την περίοδο 2009-2015, οι 

ταξιδιωτικές εισπράξεις από το εξωτερικό, σημείωσαν άνοδο 35,6%. Επίσης, οι 

πληρωμές για εισαγωγές υπηρεσιών, παρουσίασαν μέση ετήσια πτώση 6,2%, την ίδια 

περίοδο και πάλι εξαιτίας της μεγάλης μείωσης των εκροών εισοδημάτων, στον τομέα 

των διεθνών μεταφορών (ναυτιλία), αλλά και  της μείωσης των πληρωμών των 

εγχώριων κατοίκων για ταξίδια στο εξωτερικό και για εισαγωγές λοιπών υπηρεσιών. 
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Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών της Ελλάδος, που 

ήταν ελλειμματικό κατά  32,6 δισ. € (13% του ΑΕΠ) το 2007, έχει μειωθεί δραστικά 

στα  2,9 δισ. € (1,57% του ΑΕΠ) το 2015. Έτσι, στην Ελλάδα οι καθαρές εξαγωγές 

(δηλαδή η ετήσια μείωση του ελλείμματος του εξωτερικού ισοζυγίου αγαθών και 

υπηρεσιών) είχαν θετική επίπτωση στην ανάπτυξη κατά 1,1 π.μ. το 2015, -0,26 π.μ. 

το 2014, 1,13 π.μ. το 2013 και 3,07 π.μ. το 2012. Αντίθετα, η μεγάλη πτώση της 

εγχώριας ζήτησης είχε δραματική επίπτωση στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ κατά -7,32 

π.μ. το 2009, κατά -7,48 π.μ. το 2010, κατά -12,04 π.μ. το 2011, κατά -10,37 π.μ. το 

2012, κατά -4,33 π.μ. το 2013, κατά +0,92 π.μ. το 2014 και κατά -1,33 π.μ. το 2015. 

Το 2014 υπήρξε η ανάκαμψη των επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης, που 
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συνέβαλαν στην ανάκαμψη του ΑΕΠ και δημιούργησαν τις προοπτικές για ανάπτυξη 

άνω του 3,0% το 2015 (ΣΕΤΕ, 2016) 

 

Με βάση τα παραπάνω, η πτώση του ΑΕΠ στο 2ο 6μηνο του 2015 και στο 1ο 3μηνο  

του 2016, μπορεί να θεωρηθεί  προσωρινή, δεδομένου ότι μπορεί να ολοκληρωθεί με 

σχετικά γρήγορους ρυθμούς η αποκατάσταση της ομαλότητας στο Τραπεζικό 

Σύστημα και στην οικονομία, μετά την οριστική ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης 

του 3ου  Μνημονίου. 

 

Το 2014 και το 2015 σημειώθηκε σημαντική αύξηση των αφίξεων από τις κύριες 

χώρες προέλευσης του ελληνικού τουρισμού στην Ευρώπη. Επίσης σημειώθηκε 
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σημαντική αύξηση των αφίξεων από τις μακρινές και μεγάλες χώρες ΗΠΑ, Καναδά 

και Αυστραλία. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η αύξηση των αφίξεων από τις χώρες 

της Κεντρικής Ευρώπης και από τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες ( σε μεγάλο βαθμό 

οδικώς). (ΣΕΤΕ, 2016) 

Παρακάτω φαίνονται πιο αναλυτικά οι χώρες προέλευσης του εισερχόμενου 

τουρισμού με νούμερα και η μεταβολή τους την τελευταία 3ετία:   

 

Πηγή: ΣΕΤΕ, Ελληνικός Τουρισμό Τουρισμός-Εξελίξεις Προοπτικές-Τεύχος 1, 2016 
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Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη των αφίξεων ανά 3μηνο, μη κατοίκων της 

Ελλάδας κατά την περίοδο 2008 - 2015. Σημειώνεται, η εντυπωσιακή αύξηση των 

αφίξεων στην 3ετία 2013 - 2015, η οποία διαμορφώθηκε στα 23,6 εκατ. το 2015, 

έναντι των 15,2 εκατ. του 2012. Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος προήλθε από την 

σημαντική αύξηση των αφίξεων από τις παραδοσιακές αγορές (Γερμανία, Ην. 

Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία, λοιπές χώρες της ΕΕ-28, ΗΠΑ, κ.ά.), αλλά σε μεγάλο 

βαθμό και από τις γειτονικές χώρες (ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Σερβία, Τουρκία) με 

σημαντική αύξηση του οδικού τουρισμού. (ΣΕΤΕ, 2016) 

 

 

 

Με βάση τα στοιχεία της μελέτης του ΣΕΤΕ (2016), που πραγματοποίησε Έρευνα 

Συνόρων, παρουσιάζεται η εξέλιξη των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων ξένων 

κατοίκων στην Ελλάδα, η εξέλιξη των εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό και  

την κρουαζιέρα, η δαπάνη των μη κατοίκων που επισκέπτονται την Ελλάδα ανά 

ταξίδι χωρίς την κρουαζιέρα, οι διανυκτερεύσεις ανά ταξίδι και η δαπάνη ανά 

διανυκτέρευση. 
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Η πτώση της δαπάνης ανά ταξίδι, τα τελευταία έτη, οφείλεται στη μεγάλη αύξηση 

των αφίξεων από την ΠΓΔΜ (όπου η δαπάνη ανά ταξίδι διαμορφώθηκε στα 81,7€  το 

2015) και από τη Βουλγαρία (όπου η δαπάνη ανά ταξίδι ήταν το 2015 στα 102,9€ ). H 

μείωση στην δαπάνη ανά ταξίδι, οφείλεται στην πραγματοποίηση διακοπών 

μικρότερης διάρκειας από τους ταξιδιώτες και όχι σε χαμηλότερη ημερήσια δαπάνη. 

(ΣΕΤΕ, 2016) 

 

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη του ΣΕΤΕ (2016), η συμβολή στο ΑΕΠ της χώρας 

παρουσιάζεται παρακάτω: 
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Η άμεση συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ εκτιμάται στο 9,8% του ΑΕΠ το 2015 

(2014:9,3%, 2013: 8,3%), με τον εσωτερικό τουρισμό και τις επενδύσεις σε αυτόν να 

διαμορφώνονται ακόμη σε πολύ χαμηλά επίπεδα, λόγω της βαθιάς ύφεσης και της 

αβεβαιότητας για τα μελλοντικά εισοδήματα στην ελληνική οικονομία. Ο 

πολλαπλασιαστής που προσδιορίζει τη συνολική (άμεση και έμμεση) επίπτωση του 

Τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας, έχει εκτιμηθεί στο 2,2 από το ΙΟΒΕ και στο 2,65 

από το ΚΕΠΕ. Ο πολλαπλασιαστής αυτός, διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια σε 

σχετικά υψηλά επίπεδα, εξαιτίας και του γεγονότος ότι η πρόσθετη ζήτηση που 

δημιουργεί η ανάπτυξη του εξωτερικού Τουρισμού στην εγχώρια οικονομία, καλύπτει 

ένα σημαντικό κενό που υπάρχει στην ενεργό ζήτηση στην Ελληνική οικονομία την 

περίοδο 2010 - 2015. Σε αυτό το περιβάλλον, η συμβολή του Τουρισμού αυξάνεται, 

δεδομένου ότι ο εξωτερικός τουρισμός αναπτύσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία 

η εγχώρια ζήτηση και το ΑΕΠ της χώρας σημειώνουν μεγάλη πτώση. Έτσι, η 

συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας υπερβαίνει το 21% το 2015. Αναμένεται 

δε, να διαμορφωθεί σε επίπεδα άνω του 23% το 2021.  
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Με βάση μόνο την αύξηση των εισπράξεων από τον εξωτερικό τουρισμό, η συμβολή 

του τουρισμού στη μεταβολή του ΑΕΠ ανήλθε στις +0,41 π.μ. το 2015, μετά τη 

σημαντική συμβολή του κατά +0,69 π.μ. το 2014 και κατά +0,89 π.μ. το 2013. Τέλος, 

με βάση μόνο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας στους Τομείς του Χονδρικού και 

Λιανικού Εμπορίου, μεταφορών και Καταλύματος - Εστίασης, η επίπτωση του 

Τουρισμού στην αύξηση του ΑΕΠ εκτιμάται ότι ήταν μεγαλύτερη από τις 0,31 π.μ. το 

2015, τις 1,45 π.μ. το 2014 και τις 0,03 π.μ. το 2013. Σημειώνεται, ότι η αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας του συγκεκριμένου κλάδου, οφείλεται μόνο στον Τουρισμό, ενώ 

η μεταβολή της προστιθέμενης αξίας των κλάδων του εμπορίου και των μεταφορών 

ήταν αρνητική, παρά την έμμεση ενίσχυσή τους από την εντυπωσιακή αύξηση του 

εξωτερικού τουρισμού την περίοδο 2013 - 2015. Επομένως, η επίπτωση του 

τουρισμού στη μεταβολή του ΑΕΠ είναι μεγαλύτερη από την επίπτωση που 

προαναφέρθηκε, από την αύξηση της ΑΠΑ του συγκεκριμένου κλάδου.  (ΣΕΤΕ, 

2016) 
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Σύμφωνα με την ίδια μελέτη του ΣΕΤΕ (2016), η άμεση και έμμεση συμβολή του 

τουρισμού στη συνολική απασχόληση της Ελλάδας παρουσιάζεται παρακάτω: 
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Η απασχόληση στους τομείς παροχής υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης, 

αυξήθηκε περισσότερο από ότι αυξήθηκε η συνολική απασχόληση το 2014 και το 

2015, με αποτέλεσμα η συμβολή της στη συνολική απασχόληση να αυξηθεί στο 8,4% 

το 2014 και στο 9,0% το 2015, από  το 7,4% του 2012 και του 2013 και από το 7,0% 

του 2010. Επίσης, η συμβολή του τουρισμού στην αύξηση της απασχόλησης σε 

άλλους τομείς της οικονομίας (χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευές, μεταφορές 

και αποθήκευση, ενημέρωση και επικοινωνία, επαγγελματικές, επιστημονικές και 

τεχνικές δραστηριότητες, εκπαίδευση, υγεία, Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, 

κ.ά.) ήταν αυξανόμενη κατά την περίοδο 2011 - 2015. Έτσι, η συνολική συμβολή του 

τουρισμού στην απασχόληση της Ελλάδας, εκτιμάται στο 18,9% της συνολικής 

απασχόλησης το 2015, από 14,9% που ήταν το 2010. Τα αποτελέσματα της 

απογραφής για την απασχόληση στους βασικούς κλάδους προσφέρουν υπηρεσίες σε 

εγχώριους και σε εισερχόμενους τουρίστες. Η άμεση ουσιαστικά συμβολή του 

τουρισμού στη μισθωτή απασχόληση του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται στο 18,9% της 

συνολικής απασχόλησης το 2015 

 

Όσον αφορά τη συμβολή των βασικών κλάδων της οικονομίας στην αύξηση της 

απασχόλησης την περίοδο 2013-2015 σημειώνονται τα ακόλουθα: 

 

Πρώτον, από το Δελτίο του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για τον Απρίλιο του 2015 

προκύπτει ότι το μήνα αυτό, σημειώθηκε καθαρή αύξηση της απασχόλησης 

(προσλήψεις – απολύσεις – οικειοθελείς αποχωρήσεις) κατά 46,1 χιλ. άτομα στα 



61 
 

καταλύματα, κατά 18,9 χιλ. άτομα στην εστίαση, κατά 8,5 χιλ. στο λιανικό εμπόριο, 

κατά 2,5 χιλ. στο χονδρικό εμπόριο και κατά 2,28 χιλ. στα ταξιδιωτικά πρακτορεία, 

όταν η συνολική καθαρή αύξηση της απασχόλησης τον Απρίλιο του 2016 

διαμορφώθηκε στο υψηλό επίπεδο  των 90,6 χιλ. ατόμων. 

 

Δεύτερον, σύμφωνα με στοιχεία του SETE Intelligence, που βασίζονται στα 

«Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης» που ανακοινώνει το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, η αύξηση του 

αριθμού των ασφαλισμένων στον τουρισμό μεταξύ 2012 και 2015, είναι πολλαπλάσια 

(37% -67% ανάλογα με τον μήνα) αυτής των υπόλοιπων κλάδων (2% -9%). Ως εκ 

τούτου, μεταξύ Αυγούστου 2012 και 2015, η αύξηση του αριθμού των ασφαλισμένων 

στον τουρισμό (80.000) ισούται σχεδόν με το 90% της αύξησης όλων των υπόλοιπων 

κλάδων της οικονομίας (93.000). 

 

Σε όρους απασχόλησης ο δυναμισμός του τουρισμού καθίσταται ακόμα πιο εμφανής: 

η συνολική απασχόληση μεταξύ 2012 και 2015 αυξήθηκε κατά  20%- 59% ανάλογα 

με το μήνα, έναντι  της αύξησης των 2% έως 9% για τους υπόλοιπους κλάδους. 

Επίσης, το πρώτο 8μηνο του 2015 ο όγκος απασχόλησης στον τουρισμό ήταν 

αυξημένος κατά 43% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2012, έναντι 6% στους 

υπόλοιπους κλάδους 

 

 

 

4.1.2. Ο ιατρικός τουρισμός και η ελληνική πραγματικότητα 

 

Τα αποτελέσματα από τις διάφορες έρευνες είναι άκρως ενθαρρυντικά σχετικά με τον 

κλάδο του ιατρικού τουρισμού και τις προοπτικές ανάπτυξής του στην Ελλάδα. 

Το 2015 οι επισκέπτες ιατρικού τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο ξεπέρασαν τα 2,5 

εκατομμύρια, ενώ οι προσδοκίες για ετήσια αύξηση ανεβάζουν τον αριθμό σχεδόν 

στο διπλάσιο μέχρι το 2020.  

Να σημειωθεί ότι ο παγκόσμιος τζίρος υπολογίζεται στα 130 δισ. δολάρια το 2015 

και η αγορά αναπτύσσεται  κατά 20%-30% ετησίως. Στην Ελλάδα, οι τομείς που 

μπορεί ο ιατρικός τουρισμός να ευδοκιμήσει είναι η αιμοκάθαρση, η αποκατάσταση, 



62 
 

η πλαστική-αισθητική χειρουργική, η οφθαλμολογία, η εξωσωματική και 

υποβοηθούμενη γονιμοποίηση και η οδοντιατρική. Οι πιο βασικοί προορισμοί για 

ιατρικό τουρισμό μέχρι τώρα είναι οι Ινδία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Βραζιλία, 

Μεξικό, Ουγγαρία. Η Ελλάδα έχει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να 

πρωταγωνιστήσει, τόσο στον τομέα των υπηρεσιών υγείας, όσο και στον 

ξενοδοχειακό-τουριστικό τομέα, αρκεί να αντιμετωπιστούν άμεσα μια σειρά από 

προαπαιτούμενα, προκειμένου να μπορούν να ικανοποιηθούν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο οι προσδοκίες ενός ιδιαίτερα διαφοροποιημένου και απαιτητικού- 

ειδικού κοινού. Η Ελλάδα μπορεί να επικεντρωθεί σε Κεντρική, Δυτική Ευρώπη και  

Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, ΗΠΑ, και σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της 

Βόρειας Αφρικής.  

 

Το άμεσο οικονομικό όφελος για τη χώρα θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όπως 

σημαντικά θα είναι και τα έμμεσα οφέλη με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη 

διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την επέκταση της τουριστικής περιόδου, 

καθώς και την αξιοποίηση υποδομών και ανθρώπινων πόρων στον τομέα της 

δημόσιας και ιδιωτικής υγείας. 

Το 2014 ο ελληνικός τουρισμός εκτιμάται ότι εισέφερε στην εθνική οικονομία περί τα 

17,1 δισ. ευρώ άμεσα έσοδα (9,3% του ΑΕΠ). Η συνολική του συνεισφορά, ωστόσο, 

είναι πολύ μεγαλύτερη, καθώς υπολογίζεται από 37,6 δισ. ευρώ ή 20,5% του ΑΕΠ 

(σύμφωνα με τον πολλαπλασιαστή εσόδων 2,2 που χρησιμοποιεί το ΙΟΒΕ) έως 45,3 

δισ. ευρώ ή 24,7% του ΑΕΠ (με βάση τον πολλαπλασιαστή 2,65 που χρησιμοποιεί το 

ΚΕΠΕ). 

Τα έσοδα της χώρας, ωστόσο, θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα, και μάλιστα 

σε περιόδους εκτός από το καλοκαιριού, το οποίο αποτελεί χρονικό διάστημα που  

τείνει να δημιουργείται το αδιαχώρητο, στις δημοφιλέστερες περιοχές της χώρας. 

Τα μερίδια αγοράς της Ελλάδας σε συγκεκριμένες αγορές τουρισμού, κυμαίνονται 

από 0,6% (τουρισμός υγείας) μέχρι 2,4% (συνεδριακός τουρισμός). Μόνη εξαίρεση 

αποτελεί ο θαλάσσιος τουρισμός, ο οποίος αποσπά σχετικά υψηλό μερίδιο (8,3%), με 

προοπτικές ωστόσο υψηλής αύξησης. 
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Σύμφωνα με μελέτη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, είναι εφικτό τα 

επόμενα χρόνια n χώρα να προσελκύει ετησίως 100.000 ασθενείς-τουρίστες, οι οποίοι 

θα αποφέρουν έσοδα 400 εκατ. ευρώ, δαπανώντας κατά μέσο όρο 4.000 ευρώ 

έκαστος, ποσό που επιμερίζεται σε 3.000 ευρώ για ιατρικά έξοδα και 1.000 ευρώ για 

ξενοδοχειακά και συναφή.  

 

 

4.2.Τομείς που μπορούν να αναπτυχθούν στην Ελλάδα 

 

4.2.1. Εξωσωματική Γονιμοποίηση και Τεχνητή Αναπαραγωγή 

 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέχρι το 2020 αναμένεται σημαντική αύξηση των 

επισκεπτών, στους οποίους θα παρασχεθούν υπηρεσίες υγείας, στη χώρα μας,. Το 

40% υπολογίζεται ότι θα προσέλθει για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας. 

Συνεπώς καθίσταται σαφές, ότι αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί. Η χώρα μας 

οφείλει να διεκδικήσει ένα σημαντικό μερίδιο του διεθνούς ιατρικού τουρισμού. 
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Η υπογονιμότητα αποτελεί ένα κοινό ιατρικό πρόβλημα, εάν ληφθεί υπόψη ότι  το 

15%-20% των ζευγαριών, δεν είναι σε θέση να επιτύχουν μια εγκυμοσύνη ή να τη 

φέρουν σε αίσιο πέρας. (Καλογερόπουλος, 2004) 

Η υπογονιμότητα οφείλεται σε ποικίλα αίτια ή παράγοντες που σχετίζονται με τη 

γυναίκα ή τον άνδρα, ενώ συχνά ευθύνονται για αυτή συνδυασμοί αυτών. Οι 

γυναικείοι παράγοντες ενοχοποιούνται σε αναλογία  40-50% περίπου των 

περιπτώσεων και οι ανδρικοί παράγοντες σε  αναλογία 40%, ενώ το υπόλοιπο 

ποσοστό σχετίζεται με προβλήματα γονιμότητας και των δύο συζύγων. 

(Καλογερόπουλος, 2004) 

Στην Ελλάδα έχουμε 50 κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης, για το σύνολο του 

πληθυσμού της, που είναι 10.6 εκατομμύρια κάτοικοι. 

Στο Βέλγιο υπάρχουν 18 κέντρα εξωσωματικής σε συνολικό πληθυσμό 10.3 

εκατομμυρίων κατοίκων, στην Πορτογαλία 15, σε συνολικό πληθυσμό 10 

εκατομμυρίων κατοίκων και τέλος στη Σουηδία επίσης 15, σε συνολικό πληθυσμό 9 

εκατομμυρίων κατοίκων.  

Η αγορά στον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης στην Ελλάδα, εξελίσσεται 

ταχύτατα και γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική, καθώς αυξάνεται συνεχώς ο 

αριθμός των ιατρών-γυναικολόγων, που ειδικεύονται σε αυτό τον τομέα.  

Στην Ελλάδα πραγματοποιούνται περίπου 14.000 κύκλοι υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγής ετησίως,  με τα ποσοστά επιτυχίας στις νέες γυναίκες να φθάνουν έως 

και 50%. Σύμφωνα με το διευθυντή Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της 

Κλινικής «Γένεσις Αθηνών», κ. Κωνσταντίνο Πάντο, το κόστος εξωσωματικής 

γονιμοποίησης στην Ελλάδα κυμαίνεται μεταξύ 2.000 και 3.000 ευρώ και είναι 

τέσσερις ως πέντε φορές μικρότερο απ' ότι στις ΗΠΑ. Στη μονάδα αυτή, 

πραγματοποιούνται περίπου 5.000 κύκλοι γονιμοποίησης ετησίως.  

Ο ίδιος εκτιμά ότι περίπου 2.000-3.000 ζευγάρια έρχονται από την Ευρώπη, τις 

αραβικές χώρες, την Τουρκία, τις ΗΠΑ, ακόμη και την Αυστραλία. Τονίζει επίσης τις 

προοπτικές που υπάρχουν, από την προσέλκυση της ελληνικής διασποράς. Σήμερα η 

μονάδα φροντίζει να προσφέρει στα ζευγάρια, ολοκληρωμένο πακέτο διαμονής στη 

χώρα, συνδυάζοντας τη μεταφορά και τη διαμονή. 
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Ζευγάρια από 34 χώρες του κόσμου και από όλες τις ηπείρους(Αυστραλία, ΗΠΑ, 

Ασία, Αφρική και Ευρώπη) έρχονται σε εμάς, με τη συχνότητα να αυξάνει για τις 

Ιταλία, Ρουμανία, Κύπρο και Αγγλία. 

Συγκεκριμένα, το 21% των κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης που 

πραγματοποιήθηκαν το 2013, αφορούσε  ζευγάρια που διαμένουν στο εξωτερικό. 

Οι λόγοι μετακίνησης υπογόνιμων ζευγαριών από χώρα σε χώρα για τη θεραπευτική 

αντιμετώπιση του προβλήματος τους, ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα προέλευσής 

τους. 

Οι νομοθετικοί περιορισμοί είναι τα κύρια αίτια μετακίνησης ζευγαριών από χώρες 

όπως: 

 Η Αίγυπτος , Ιταλία, Γερμανία, όπου απαγορεύεται η παρένθετη μητρότητα 

 Η Ιταλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Νορβηγία, όπου απαγορεύεται η δωρεά ωαρίων 

 Οι Σκανδιναβικές χώρες, όπου ο αριθμός των εμβρύων προς μεταφορά είναι 

μόνο 1 

 Η Ιταλία, όπου απαγορεύεται η κατάψυξη εμβρύων. 

Η κύρια αιτία μετακίνησης των Αυστραλών στην Ελλάδα, είναι η δυνατότητα 

υποβολής τους σε εξωσωματική γονιμοποίηση με γενετικό υλικό από ανώνυμο δότη, 

σε αντιδιαστολή με τη χώρα τους που οι δότες είναι γνωστοί.  

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, τα ποσοστά των γυναικών που βρίσκονται σε 

εμμηνόπαυση και ψάχνουν δότριες ωαρίων για να κάνουν παιδί, αυξάνονται τα 

τελευταία χρόνια, αν και οι κύκλοι (προσπάθειες) με ξένα ωάρια αποτελούν ακόμη 

μικρό ποσοστό στην πίτα της τεχνητής γονιμοποίησης. Η νομοθεσία στην Ελλάδα 

που επιτρέπει τη δωρεά ωαρίων, επιβάλλει την ανωνυμία της δότριας και προβλέπει 

χρηματική αποζημίωση για τις υπηρεσίες της.  

Ευνοεί έτσι τη διαδικασία, σε σύγκριση με τους ισχύοντες κανονισμούς άλλων 

χωρών. Στην Ιταλία και στη Γερμανία, για παράδειγμα, η δωρεά ωαρίων 

απαγορεύεται. Στην Αυστραλία επιτρέπεται, αλλά ο νόμος απαγορεύει την ανωνυμία 

της δότριας (το παιδί μπορεί να την εντοπίσει), κάτι που έχει υποδιπλασιάσει τις 

δωρεές στη μακρινή ήπειρο τα τελευταία χρόνια. 
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Υψίστης σημασίας παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση των υπογόνιμων 

ζευγαριών, να επιλέξουν την Ελλάδα ως προορισμό αντιμετώπισης των 

αναπαραγωγικών τους προβλημάτων είναι, όχι μόνο το προοδευτικό νομοθετικό 

πλαίσιο της Ελλάδας, αλλά πάνω από όλα η άριστη εξειδίκευσή μας στον τομέα της 

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας, η ποιότητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και το κόστος της θεραπείας, που στην Ελλάδα 

είναι χαμηλότερο σε σχέση με πολλές άλλες χώρες. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας 

αποτελεί έναν αγαπημένο προορισμό για διακοπές, χάρη στο υπέροχο κλίμα της, τα 

όμορφα τοπία της, τις γραφικές παραλίες της κι όλα αυτά μέσα στον πλούτο των 

αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων. Έτσι δίνεται η δυνατότητα για επιπλέον 

χαλάρωση και συναισθηματική προσέγγιση του ζευγαριού, κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας. 

Στην Ελλάδα, αν και γίνονται μεμονωμένες προσπάθειες που αποδίδουν, ακόμη 

αναμένεται η ανταπόκριση της Πολιτείας για την ολοκληρωμένη εφαρμογή ενός 

πλαισίου λειτουργίας και για τη διαμόρφωση εθνικού branding για τον ιατρικό 

τουρισμό. Παρ' όλα αυτά, λόγω και της κρίσης, ο ιδιωτικός τομέας έχει ήδη ξεκινήσει 

να δραστηριοποιείται, κυρίως  από ιδιώτες παρόχους υγείας. 

 

4.2.2. Χρόνια Αιμοκάθαρση- Τεχνητό Νεφρό 

 

Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, είναι ένα νόσημα το οποίο έχει αυξητικούς ρυθμούς 

τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως. Το 95% των ασθενών αυτών χρειάζονται 

αιμοκάθαρση τρεις φορές την εβδομάδα, μία διαδικασία η οποία κρατάει 3,5 ώρες. 

Υπάρχουν τρία είδη θεραπείας που αφορούν στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια: Τεχνητό νεφρό, μεταμόσχευση από ζώντες δότες και περιτοναϊκή 

κάθαρση  (Βαγιωνάς, 2016). 

Σύμφωνα με το National Kidney Foundation:  

 Το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού πλήττεται από χρόνια νεφρική νόσο 

(ΧΝΝ), και εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο, επειδή δεν έχουν 

πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή θεραπεία 
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 Σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη το 2010 από το Global Burden of Disease, η 

χρόνια νεφρική νόσος κατετάγη 27η , στη λίστα των αιτιών του συνολικού 

αριθμού θανάτων σε όλο τον κόσμο το 1990, αλλά μετακινήθηκε στην 18η 

θέση το 2010.  

 Πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, λαμβάνουν θεραπεία 

με αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού ώστε να καταφέρουν να ζήσουν, 

αλλά αυτός ο αριθμός μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο το 10% των ανθρώπων 

που χρειάζονται πραγματικά θεραπεία για να επιβιώσουν. 

 Στις χώρες μεσαίου εισοδήματος, η θεραπεία με αιμοκάθαρση ή 

μεταμόσχευση νεφρού δημιουργεί ένα τεράστιο οικονομικό βάρος, για την 

πλειοψηφία των ανθρώπων που την έχουν ανάγκη. Σε άλλες 112 χώρες, 

πολλοί άνθρωποι δε μπορούν να ανταπεξέλθουν καθόλου οικονομικά στη 

θεραπεία, με αποτέλεσμα το θάνατο άνω του ενός εκατομμυρίου ανθρώπων 

ετησίως. 

 Στις ΗΠΑ, η θεραπεία της χρόνιας νεφρικής νόσου είναι πιθανό να υπερβεί τα 

48 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Η θεραπεία για νεφρική ανεπάρκεια 

αντιστοιχεί στο 6,7% του συνολικού προϋπολογισμού της 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, για τη φροντίδα λιγότερου του 1% του 

καλυπτόμενου πληθυσμού.   

 Στην Αγγλία, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε από το NHS 

Kidney Care, η χρόνια νεφρική νόσος κοστίζει περισσότερο από τον καρκίνο 

του μαστού, του πνεύμονα, του παχέος εντέρου και του δέρματος. 

 Στην Αυστραλία, η θεραπεία για όλα τα τρέχοντα και νέα κρούσματα της 

νεφρικής ανεπάρκειας, μέχρι το 2020, θα κοστίσει περίπου 12 εκατομμύρια 

δολάρια. 

 Σε άτομα ηλικίας 65 έως 74 σε όλο τον κόσμο, υπολογίζεται ότι ένας στους 

πέντε άνδρες και μία στις τέσσερις γυναίκες, έχουν ΧΝΝ. 

 Οι μη μεταδοτικές ασθένειες (όπως οι καρδιακές παθήσεις, ο διαβήτης, η 

νεφρική νόσος) έχουν αντικαταστήσει τις μεταδοτικές (όπως η ελονοσία, το 

AIDS) και αποτελούν πλέον την πιο κοινή αιτία πρόωρων θανάτων 
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παγκοσμίως. Εκτιμάται ότι το 80% των θανάτων αυτών, εμφανίζεται σε 

χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος χώρες, και το 25% αυτού, αφορά άτομα 

ηλικίας άνω των 60 ετών. 

 Η χρόνια νεφρική νόσος μπορεί να αντιμετωπιστεί. Η έγκαιρη διάγνωση και η 

θεραπεία, είναι πιθανό να επιβραδύνει ή να σταματήσει την εξέλιξη της 

νεφρικής νόσου. 

Υπολογίζεται ότι το 8%-16% του πληθυσμού, πάσχει από χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια. 

Η εμφάνιση και επικράτηση της ασθένειας της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας 

τελικού σταδίου, διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ασθενών, των χωρών και των 

διαφόρων περιοχών, όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα. 

 

Annual incidence (A) and prevalence rates (B) of end-stage kidney disease in different countries 
SLANH=Sociedad Latinoamerica de NefrologÍa e HipertensiÓn 
Πηγή: Global Kidney Disease 3. 2013 
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Annual incidence (A) and prevalence rates (B) of end-stage kidney disease in different countries 
SLANH=Sociedad Latinoamerica de NefrologÍa e HipertensiÓn 

 
Πηγή: Global Kidney Disease 3. 2013 
 
 

Περισσότερο από το 80% όλων των ασθενών, που λαμβάνουν θεραπεία για νεφρική 

ανεπάρκεια τελικού σταδίου, είναι από εύπορες χώρες με πρόσβαση στην παγκόσμια  

υγειονομική περίθαλψη. Στις φτωχές χώρες οι ασθενείς που πάσχουν από τελικού 

σταδίου νεφρική ανεπάρκεια, δεν υπόκεινται σε προγράμματα  θεραπείας της 

νεφρικής λειτουργίας. Αντίθετα, σε ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες, ο αριθμός των 

ασθενών που υπόκεινται σε  προγράμματα θεραπείας, αυξάνεται εντυπωσιακά. 

Προβλέπεται, ότι ο δυνητικός αριθμός των περιπτώσεων τελικού σταδίου, θα αυξηθεί 

δυσανάλογα στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Κίνα και η Ινδία, όπου οι αριθμοί 

των ηλικιωμένων αυξάνονται. 

 

Αίτια 

Ο διαβήτης και η υπέρταση είναι οι κύριες αιτίες της χρόνιας νεφρικής νόσου σε όλες 

τις ανεπτυγμένες και σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, όπως δείχνει και το 

παρακάτω γράφημα.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα δεδομένα στην Ελλάδα, 

όπου υπάρχουν περίπου 10.000 νεφροπαθείς και το 30% αυτών είναι διαβητικοί 

(Βαγιωνάς, 2016). Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, θεωρείται μια μη μεταδοτική 

ασθένεια η οποία αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Η υπέρταση, ο σακχαρώδης 
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διαβήτης και η παχυσαρκία είναι μεταξύ των αυξανόμενων μη μεταδοτικών 

ασθενειών και αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου εμφάνισης  χρόνιας 

νεφρικής νόσου. 

 

Distribution of causes of chronic kidney disease worldwide 
CGN=chronic glomerulonephritis. HT=hypertensive nephrosclerosis. CIN=chronic interstitial nephritis. RVD=renovascular disease 
Πηγή: Global Kidney Disease 3. 2013 
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Αιμοκάθαρση και Μεταμόσχευση παγκοσμίως 

Norberto Perico, and Giuseppe Remuzzi Nephrol. Dial. Transplant. 2012;ndt.gfs284. All rates are unadjusted and presented as 

prevalence rate per million population. 

The Author 2012. Published by Oxford University Press on behalf of ERA-EDTA. All rights reserved 

 

Στην Ελλάδα λειτουργούν κάποιες ιδιωτικές κλινικές τεχνητού νεφρού και  κάποια 

κέντρα αιμοκάθαρσης. Μερικά από αυτά έχουν στρέψει την προσοχή τους στην 

προσέλκυση τουριστών, με σκοπό να αναπτυχθούν στον τομέα του ιατρικού 

τουρισμού. 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)  

ΟΝΟΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΥΘ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

"ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ"ΑΘΗΝΩΝ Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 15 11524 ΑΘΗΝΑ 2106962672 ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 107 11526 ΑΘΗΝΑ 
2106972255  
2106972270  
2106972268 

ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Παπαδιαμαντ/λου 20 - 11528 - Αθήνα 2107243519 ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡ. 

ΚΛΙΝΙΚΗ "ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ" Παπαδιαμαντοπούλου 16 - 115 28 - Αθήνα 2107253961 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝ. 

ΚΛΙΝΙΚΗ "ΑΘΗΝΑΙΟΝ" Κόνωνος 123 - 162 31 - Παγκράτι 
2107676273  
2107676200 

ΜΑΓΓΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
ΜΟΝ.ΙΚΕ 

Ι.ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 24 - 11257 ΚΥΨΕΛΗ 2108224562 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑ 

ΚΛΙΝΙΚΗ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ" Κεφαλληνίας 87 - 112 51 - Κυψέλη 2108640138 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΚΛΙΝΙΚΗ "ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ" Σπετσών 100 - 113 62 - Κυψέλη 2108830711 
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

ΛΩΛΗ ΑΘΗΝΑ 

ΙΑΣΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Σιβιτανίδου 36 - 176 76 - Καλλιθέα 
2109585236  
2109585237  
2109518025 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ.  
ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ "ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ" Πελοπίδα 19 - 121 36 - Περιστέρι 2105735311 
ΠΛΑΚΙΑΣ Δ.  

ΜΠΛΕΤΣΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ" 
Αρκαδίου και Α.Λαύρας 16 - 122 44 - 
Αιγάλεω 

2105981260 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ "ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε." 
Σμύρνης 36 & Κερασούντος - 122 42 - 
Αιγάλεω 

2105906611 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" Ηρώων Πολυτεχνείου 65 - 18535 - Πειραιάς 2104520604 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΦΝΗΣ Κλειούς 8-10 - 172 37 - Δάφνη 2109791000 ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡ. 

MEDITERRANEO HOSPITAL Ηλείας 10-12 - 166 75 - Γλυφάδα 2109117000 ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΗΛ. 

ΙΑΣΩ GENERAL Μεσογείων 264 - 15562 Χαλάνδρι 2106502964 ΜΠΛΕΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΜΗΤΕΡΑ 

ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 6 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ 
2106869415  
2106869412  
2106869407 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ)  

ΟΝΟΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΥΘ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

"ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μητροπόλεως 86 - 546 22 - Θεσ/κη 
2310372600  
2310372852 

ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ  
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΒΙΖΥΗΣ&ΒΥΖΑΝΤΟΣ 1, 54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
2310966000  
2310966100 

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ "Λ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ" Ιουστινιανού 28 - 546 31 - Θεσ/κη 2310267021 ΚΕΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

ΚΛΙΝΙΚΗ "ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55236 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310390745 ΓΙΟΝΑΝΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗ "ΘΕΡΜΗ ΑΕ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
14οχλμ ΕΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 57001 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

2310024800 ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 17 - 54639 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310819919 ΒΑΚΙΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΕΣ/ΚΗΣ 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 10 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57001 
2310400000  
2310400296  
2310400313 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ.  
ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΚΛΙΝΙΚΗ "ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ- 
EUROMEDICA" ΚΟΖΑΝΗ 

Μ. ΔΗΜΤΣΑ 4 50100 ΚΟΖΑΝΗ 
2461035001  

- 4 
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ Τ. Οικονομάκη 40 & Τοπάλη 85 - 38221 - Βόλος 2421037009 Π. ΡΑΠΙΝΙ 

ΚΛΙΝΙΚΗ "ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" ΛΑΡΙΣΑ 8οχλμ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ 41500 ΛΑΡΙΣΑ 2410996000  ΓΟΜΠΟΥ ΑΘΗΝΑ 
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2410996650 

ΑΕΠ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ» 3ο ΧΛΜ ΛΑΜΙΑΣ – ΛΥΓΑΡΙΑΣ 35100 ΛΑΜΙΑ 2231069450 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ 

ΓΟΡΓΟΠΤΑΜΟΥ 16, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 2641026841 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗ "ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ" 
ΠΑΤΡΑ 

Βόλου & Μειλίχου - 26443 - Πάτρα 2610464100 ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑΣ ΑΓΗΣ. 

 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  

ΟΝΟΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΥΘ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΦΡΟΥ 
ΤΣΟΥΝΤΑ 64 &ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 135-137,ΑΘΗΝΑ – 
ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,11143 ΑΤΤΙΚΗΣ 

2102288001 ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΧΑ CITY NEPHROCLINIC Πρωτοπαπαδάκη 31 11147 Γαλάτσι 2102130000 
ΣΙΜΟΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

- ΙΩΝΕΣΚΟΥ 

ΜΧΑ" ΝΕΦΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ" ΑΘΗΝΑ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ 119 14231 Ν. ΙΩΝΙΑ 2102796500 ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 

ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ Χλόης 85 - Μεταμόρφωση 2102853000 ΓΡΙΒΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΧΑ "MEDIFIL" ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 45 12132 2105766212 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΧΑ" ΑΤΤΙΚΟΣ ΝΕΦΡΟΣ ΕΠΕ" ΘΗΒΩΝ 288 12241 ΑΙΓΑΛΕΩ 
2105620021  
2105622380 

ΓΑΛΗΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΜΧΑ " BIONEPHROS AE " ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 60 18345 ΜΟΣΧΑΤΟ 2109480490 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Κ. 

ΜΧΑ"ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 18 Π. ΦΑΛΗΡΟ 17564 2109422611 ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

MXA "ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ" ΚΡΑΤΗΤΟΣ 3-5 11745 ΑΘΗΝΑ 2109374840 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΧΑ "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 75, ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18545 
2104633998  

-9 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΜΧΑ"ΦΡΟΝΤΙΣ ΑΕ" ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 

Λ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 (ΠΡΩΗΝ Λ. 
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ) ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 

2104011530 ΡΕΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 

ΜΧΑ "ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ" 
ΘΗΒΩΝ 180 Α ΝΙΚΑΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 
18233 

2104215300 ΔΡΟΥΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΜΧΑ"ΙΩΝΙΟ-ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ&ΣΙΑ ΟΕ" ΝΑΖΙΑΝΖΟΥ 35 18450 ΝΙΚΑΙΑ 2104916973 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΜΧΑ"ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ" ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 2108774500 ΠΑΤΡΙΚΑΡΕΑ ΑΘΗΝΑ 

ΜΧΑ "ΑΤΤΙΚΟ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΙΣ - ΚΕΝΤΡΟ 
ΝΕΦΡΟΥ"ΑΘΗΝΑ 

ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 61& ΒΑΡΝΑΛΗ 1 15343 ΑΓ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

2106084171 ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΧΑ "ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ "ΠΑΛΛΗΝΗ 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ 54 & ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ 15351 
ΠΑΛΛΗΝΗ 

2106664406 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 

ΠΑΡΘΕΝΑ 

ΜΧΑ" NEPHROLIFE ΑΕ" ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 30 16675 ΓΛΥΦΑΔΑ 2109638491 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΧΑ"ΦΡΟΝΤΙΣ ΑΕ" ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

Ν. ΚΑΒΒΑΔΙΑ 1&Ζ. ΚΑΛΑΘΑ 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2105549730 ΜΙΧΑΕΛΑ ΟΥΡΣΟΥ 

ΜΧΑ"ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ" ΑΙΓΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 ΚΥΨΕΛΗ ΑΙΓΙΝΑ 18010 
2297029111  
2297024909 

Μ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 
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ΜΟΝΑΔΕΣ XΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΟΝΟΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΥΘ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

ΜΧΑ "ΑΚΕΣΙΟΣ ΑΕ" ΚΑΒΑΛΑ 
ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10οΧΛΜ ΕΟ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΔΡΑΜΑΣ 
64003 

2510391919 ΠΙΠΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 

ΜΧΑ "ΝΕΦΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ" 
ΔΡΑΜΑ 

3οχλμ ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ 66100 ΔΡΑΜΑ 2521042424 
ΠΑΡΙΣΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΧΑ "ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ 
"ΣΕΡΡΕΣ 

2οχλμ ΣΕΡΡΩΝ - ΔΡΑΜΑΣ 62100 ΣΕΡΡΕΣ 2321053160 ΣΙΒΡΙΔΗΣ 

ΜΧΑ"MEDIALYSE" ΣΕΡΡΕΣ ΕΠ. ΟΔ. ΟΙΝΟΥΣΑΣ-Ν.ΣΟΥΛΙΟΥΣΕΡΡΩΝ 62100 2321093295 ΠΛΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΜΧΑ "ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ" 
ΘΕΣ/ΚΗ 

(ΚΑΡΔΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΜΙΚΡΑΣ) ΤΘ: 4322 ΤΚ. 57019 
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 

2392073291 ΒΑΪΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΜΧΑ "ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΕ" 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8, 54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
2310288110  
2310288109 

ΛΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΜΧΑ "ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ" 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΖΟΥΛΙ (ΠΑΡΑΠΛ. ΠΟΛΙΧΝΗ ΘΕΣ/ΚΗ 56510 2310002000 Π. ΒΑΚΙΑΝΗΣ 

ΜΧΑ "ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" 

ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ , ΤΚ 55535 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2310383100 
ΓΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΥΔΟΞΙΑ 

ΜΧΑ" ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΕ " 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 12 57019 ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΘΕΣ/ΚΗ 
2392020400  
2392020545 

Αργυρή Βαγιωνά 

ΜΧΑ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΕ" ΒΕΡΟΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ 59100 - Βέροια 2331022211 ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΕΛΛΑΣ 

1ο χλμ ΠΕΟ ΣΚΥΔΡΑΣ-ΕΔΕΣΣΑΣ, 58500 ΣΚΥΔΡΑ 
2381051930  

-932,-934 
ΖΟΥΜΠΑΡΙΔΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΧΑ "Α. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ" 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Τέρμα Ανδρέα Μιαούλη - 60100 - Κατερίνη 2351073000 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΜΧΑ "ΠΑΤΣΙΔΗΣ" ΛΑΡΙΣΑΣ  ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 75 41335 ΛΑΡΙΣΑ  2410670740  ΕΥΤ. ΠΑΤΣΙΔΗΣ  

ΜΧΑ "Meteora NEPHROLIFE"  7o χλμ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ  2431088001  ΤΣΙΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΜΧΑ "ΚΑΡΔΙΤΣΑ Ε. ΠΑΤΣΙΔΗΣ& ΣΙΑ 
ΟΕ" ΚΑΡΔΙΤΣΑ  

6οΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ 43100  2441062241  ΝΤΟΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ  

ΜΧΑ ΕΥΗΝΩΡ  ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ- ΓΙΑΝΝΟΥΖΙ,30100 ΑΓΡΙΝΙΟ  
2641069301  
2641069302  

ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΜΧΑ "ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ" 
ΛΕΙΒΑΔΙΑ 

ΑΧΙΛΛΕΩΣ& ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 32100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2261080360 
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΜΧΑ " ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ " 
ΧΑΛΚΙΔΑ 

3οχλμ ΕΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΘΗΒΩΝ , ΘΕΣΗ ΦΟΥΣΑΖΑΝΙ 34100 
ΕΥΒΟΙΑ 

2221094810  
-11 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΕΤΣΑ 

ΜΧΑ "ΑΛΕΞΙΑ ΕΠΕ" ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 148 - 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ 2221020160 ΠΑΝ. ΤΣΑΤΣΑΝΗ 

ΜΧΑ RONTIS HD HELLAS AE  ΠΑΛΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 20300  2744069520  
ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

ΜΧΑ "ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ"  172ο χλμ. ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ- Αίγιο  2691071626  
ΦΟΥΝΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
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ΜΧΑ "ΙΚΑΝ"ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ  

5ο χλμ. Εθνικής Οδού Ναυπλίου - Επιδαύρου Άρια 
Ναυπλίου, 21100, Αργολίδα  

2752181800  
ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑ  

ΜΧΑ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ  Π. Γερμανού 115 - 26225 - Πάτρα  2610243110  ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝ.  

ΜΧΑ "ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ" 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ  

ΑΜΠΑΖΙ ΜΕΣΣΗΝΗ 24200  2722022122  ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

ΜΧΑ "ΙΑΤΟΣ" ΑΜΑΛΙΑΔΑ  ΠΑΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΤΡΑΓΑΝΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 27200  2622027627  
ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΕ "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
ΚΡΗΤΗ" 

Άνω Καλέσσα Γάζι - 71500 Ηράκλειο Κρήτης 2810371560 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΜΧΑ "ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε." 
ΜΧΑ ΧΑΝΙΩΝ 

Δρόμος ΟΑΔΥΚ Ακρωτηρίου (Πλησίον Γ.Ν. Χανίων "Ο Αγ. 
Γεώργιος") Περιβόλια Θερίσσου - Θέση "Χαρωδιά" Χανιά - 
Κρήτης, Ελλάδα 73 100 

2821083340 
ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΜΧΑ "ΙΑΤΟΣ" ΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 106 ΘΕΣΗ ΠΑΧΑΝΙΑ 73136 ΧΑΝΙΑ 2821041661 
ΓΗΡΟΥΣΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΧΑ "ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ RENAL- ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 

ΠΥΡΓΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 84701 2286027107 
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΜΧΑ ΡΟΔΟΥ ΑΕ "HELIO NEPHRO" 5οχλμ ΡΟΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 85100 ΡΟΔΟΣ 2241003300 
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

  

Αυτό που φαίνεται να λείπει εξολοκλήρου, είναι οι συνδυασμένες παροχές 

τουριστικών πακέτων φιλοξενίας και υπηρεσιών αιμοκάθαρσης, καθώς και οι 

υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τον τουρίστα αναφορικά με την μετακίνηση και την 

ψυχαγωγία του. Οι μονάδες στη μεγάλη πλειοψηφία τους, δεν έχουν πιστοποιημένα 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, το κομμάτι της χρόνιας 

νεφρικής νόσου και της αιμοκάθαρσης, θα μπορούσε να ευδοκιμήσει και να 

αναπτυχθεί στην Ελλάδα στα πλαίσια του ιατρικού τουρισμού, αν αναλογιστεί κανείς 

ότι η Ελλάδα διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα  (ο ήλιος, η θάλασσα, η 

διατροφή, τα αξιοθέατα και πολλά άλλα, συνδυασμένα όλα αυτά σε ειδικά 

διαμορφωμένα πακέτα για τους ιατρικούς επισκέπτες), έναντι άλλων χωρών που 

έχουν αναπτύξει τον τομέα αυτό. 
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4.2.3. Ορθοπεδική θεραπεία, Αποκατάσταση και Αποθεραπεία 

 

Η αποκατάσταση και αποθεραπεία αποτελούν πολύ σημαντικό πεδίο, το οποίο αν και 

υπάρχει, θα μπορούσε να αναπτυχθεί περισσότερο στα πλαίσια του ιατρικού 

τουρισμού στην Ελλάδα. Με τους όρους αυτούς εννοούμε ότι ένα άτομο αναρρώνει 

από κάποιο χειρουργείο, επέμβαση, τραυματισμό, ατύχημα ή ασθένεια και λαμβάνει 

θεραπεία, ώστε να ανακτήσει τη σωστή λειτουργία και κινητικότητα των μελών του, 

σε συνδυασμό πάντα με την αποκατάσταση της ψυχολογίας του.  

Οι υπηρεσίες αποκατάστασης στην Ελλάδα, άρχισαν να αναπτύσσονται την 

προηγούμενη δεκαετία μετά από κρατική πρωτοβουλία χρηματοδότησης των 

ιδιωτών, μέσω του Αναπτυξιακού Επενδυτικού Νόμου. Ο Αναπτυξιακός – 

Επενδυτικός Νόμος 3299/04 άνοιξε ένα ακόμη παράθυρο, για τη δημιουργία κέντρων 

αποκατάστασης και αποθεραπείας, τα οποία κατασκευάσθηκαν και διαμορφώθηκαν 

με προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας. 

Ο καθηγητής Ορθοπεδικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής της Α΄ 

Ορθοπεδικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» 

Παναγιώτης Παπαγγελόπουλος, ο οποίος έχει διατελέσει και Consultant του 

Ορθοπεδικού Τμήματος Mayo Clinic στις ΗΠΑ, αναφέρει ότι σήμερα η Ελλάδα 

διαθέτει ικανό ιατρικό δυναμικό, άρτια υλικοτεχνική υποδομή και ανταγωνιστικές 

τιμές για την προσέλκυση ασθενών από το εξωτερικό, που θα συνδυάσουν τη 

θεραπεία και αποθεραπεία τους με τις διακοπές τους στη χώρα μας. Όπως σημειώνει, 

για συγκεκριμένες επεμβάσεις στο εξωτερικό, δαπανώνται από τους ασθενείς και 

τους ασφαλιστικούς φορείς χρηματικά ποσά, πολλαπλάσια αυτών που θα 

απαιτούνταν στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, ασθενής με κακοήθη όγκο του μηρού 

μετέβη τέσσερις φορές στο εξωτερικό και συγκεκριμένα  στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, για ισάριθμες επεμβάσεις κατά την περίοδο 2002 -2010 και δαπάνησε 

250.000 ευρώ μόνο για χειρουργικές επεμβάσεις, όταν για τις αντίστοιχες επεμβάσεις 

στην Ελλάδα θα απαιτούνταν σήμερα περί τις 35.000 ευρώ. Άλλη ασθενής, με την 

ίδια πάθηση, δαπάνησε 423.000 ευρώ για τη μετάβαση και την ολοκληρωμένη 

θεραπεία της στις ΗΠΑ, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο συνολικό κόστος θα ήταν 

σήμερα 25.000 με 30.000 ευρώ. Αλλά και ασθενής με επιπλοκές έπειτα από 

αρθροπλαστικές των ισχίων της, επιβαρύνθηκε στην Ευρώπη με κόστος για το 

ασφαλιστικό ταμείο της περίπου 400.000 ευρώ, όταν η επανεπέμβασή της στο 
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«Αττικόν» κόστισε μόνο 45.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι το κύριο κόστος στην 

Ελλάδα, αφορά τα εισαγόμενα εξειδικευμένα υλικά και όχι τις υπηρεσίες υγείας ή τα 

νοσήλια. Σε περιπτώσεις που δεν απαιτούνται εξειδικευμένα υλικά, το κόστος 

σοβαρών επεμβάσεων παραμένει εξαιρετικά χαμηλό στην Ελλάδα, λόγω των πολύ 

χαμηλότερων ιατρικών αμοιβών και του κόστους νοσηλείας σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο του εξωτερικού.  

Σύμφωνα  με τον ίδιο, το κόστος μιας ολοκληρωμένης θεραπείας που περιλαμβάνει 

χειρουργική θεραπεία, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία και αποκατάσταση στις ΗΠΑ 

μπορεί να φτάσει το ποσό των 600.000-900.000 ευρώ για έναν ασθενή, ποσό το οποίο 

καλύπτει στην Ελλάδα, 15 έως 20 ασθενείς με τις ίδιες παθήσεις. Επομένως, η 

Ελλάδα, με το εξαίρετο κλίμα, την ιστορία της, τα τουριστικά θέρετρα και τα 

εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα της, θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης και για 

ασθενείς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των αραβικών 

χωρών, οι οποίοι σήμερα καταφεύγουν για θεραπεία στις ΗΠΑ ή σε άλλα κέντρα της 

Ευρώπης με πολύ μεγαλύτερο κόστος. 

Τα κέντρα που δημιουργήθηκαν, χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά υψηλού επιπέδου 

υποδομές, ειδικό- προηγμένης τεχνολογίας- εξοπλισμό και από άρτιο επιστημονικό 

προσωπικό, αποτελώντας μοναδικές στο είδος τους δομές στα Βαλκάνια και την 

Ευρώπη εν γένει.  

Οι μεγαλύτερες μονάδες στην Ελλάδα είναι: 

ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ- ΝΟΜΟΣ  
EUROMEDICA - ΑΡΩΓΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Τέρμα 17 Νοέμβρη (ΤΘ 16505) 
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΥΛΑΙΑΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΑΡΩΓΗ ΛΑΡΙΣΑΣ  ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ  ΛΑΡΙΣΑ  
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ  Βενιζέλου Ελευθερίου 141  ΛΑΡΙΣΑ  
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ  Πεύκων & Πεισιστράτου - 

Καρελλάς  
ΑΘΗΝΑ  

AΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ, 570 01 
ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (ΛΑΡΙΣΑ)  Τέρμα οδού Βόλου ,  ΛΑΡΙΣΑ  
ΟΛΥΜΠΙΟΝ Αχαΐας  Βόλου & Μιλειχού , Κάτω Συχαινά  ΠΑΤΡΑ  
ΟΛΥΜΠΙΟΝ Θεσσαλίας  Aγναντερό  ΚΑΡΔΙΤΣΑ  
ΟΛΥΜΠΙΟΝ Χανίων  Πιθάρι–Ακρωτηρίου  ΧΑΝΙΑ  
ΕΥΕΞΙΑ  Λάκκωμα Χαλκιδικής  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ  

ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ  6ο χλμ Λαρίσης – Τυρνάβου  ΛΑΡΙΣΑ  
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ  Απόλλωνος 94  ΒΟΛΟΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ 
ΛΑΜΙΑΣ ΑΕ  

3ο χλμ. ΛΑΜΙΑΣ-ΛΥΓΑΡΙΑΣ  ΛΑΜΙΑ  

ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ 
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΑΕ  

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ & ΗΒΗΣ  ΤΡΙΠΟΛΗ  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  6ο Χιλ. Εθνικής οδού Τρικάλων-
Καρδίτσας  

ΤΡΙΚΑΛΑ  

ΑΝΑΒΙΩΣΗ  Σιταγροί Δραμας  ΔΡΑΜΑ  
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ANIMUS  8ο χλμ Λαρίσης – Τρικάλων  ΛΑΡΙΣΑ  
ΔΙΑΠΛΑΣΗ  B΄ Πάροδος Αρτέμιδος  ΚΑΛΑΜΑΤΑ  
ΑΡΜΟΝΙΑ  Κάτω Σχολάρι  ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΑΝΑΠΛΑΣΗ  Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 15 & 
Μυριοφύτου  

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ  

ΙΑΤΡΙΚΗ AΣΚΗΣΗ  Λεωφ. Μεσογείων 402  ΑΘΗΝΑ  
ΜΟΝΑΣ Ε.Π.Ε.  ΕΓΝΑΤΙΑ 95, 546 35 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

4.3.Ποιος είναι ο ανταγωνισμός 

Στην Ελλάδα ο ιατρικός τουρισμός, εκτός από τους τομείς της αιμοκάθαρσης, της 

ορθοπεδικής θεραπείας και αποκατάστασης και της εξωσωματικής ή 

υποβοηθούμενης γονιμοποίησης, μπορεί να κινηθεί προς την κατεύθυνση της 

πλαστικής/αισθητικής χειρουργικής, της οφθαλμολογίας, της οδοντιατρικής, της 

θεραπείας καρκίνου, των μεταμοσχεύσεων και της καρδιοχειρουργικής, ενώ βασικοί 

ανταγωνιστές ως προορισμοί ιατρικού τουρισμού σήμερα είναι η Ινδία, η 

Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη, η Βραζιλία, το Μεξικό, η Ουγγαρία, η Κόστα Ρίκα, το 

Ισραήλ και η Τουρκία. Αγορές-στόχοι για την Ελλάδα είναι η Κεντρική και Δυτική 

Ευρώπη, η Ανατολική Ευρώπη, η Ρωσία, οι χώρες της Μέσης Ανατολής και της 

Βόρειας Αφρικής.  

 

Τα τελευταία όμως χρόνια, αλλάζει σημαντικά το μερίδιο της αγοράς κάθε χώρας. 

Σύμφωνα με το “Medical Tourism Facts and Figures 2016” πρωταγωνίστριες χώρες, 

όπως η Ταϋλάνδη, η Τουρκία, η Σιγκαπούρη, το Ισραήλ κ.ά.. παρουσιάζουν μείωση 

στα έσοδα, ενώ άλλες όπως η Μεγάλη Βρετανία, οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Ν. Κορέα, 

το Ντουμπάι και η Μαλαισία σημειώνουν αύξηση. Η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται 

στις 40 πρώτες χώρες ιατρικού τουρισμού, ενώ αναφέρεται ως μια από  εκείνες, που 

ετοιμάζονται να εισαχθούν στην παγκόσμια αγορά του ιατρικού τουρισμού, μαζί με 

την Ισπανία και την Κούβα. Στη χώρα μας αυτή την ώρα, ιδιαίτερη δραστηριότητα 

παρατηρείται στους τομείς της αποκατάστασης, της εξωσωματικής γονιμοποίησης 

αλλά και της οδοντιατρικής.  

 

Οι ανταγωνιστές της Ελλάδας στο Προϊόν του Ιατρικού και Ιαματικού Τουρισμού, 

είναι όλες οι χώρες ή περιφέρειες που παρέχουν τα ίδια Προϊόντα με την Ελλάδα. 

Προϊόν σημαίνει όλη η διαδικασία οργάνωσης του ταξιδιού υγείας, προσφερόμενο σε 

παρόμοιο επίπεδο τιμών, ποιότητας προσφοράς, διασφάλισης ποιότητας, πλαισίωσης 
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από επαγγελματίες Ιατρικού και Ιαματικού τουρισμού, συνολικής τουριστικής 

προσφοράς, υποδομών, εξυπηρέτησης πελατών και τουριστικών παροχών. 

 

Ας δούμε ποιοι είναι: 

 

Τα κράτη στην Ευρασιατική Περιφέρεια που έχουν την ίδια Προσφορά Προϊόντων 

Τουρισμού Υγείας με την Ελλάδα: τεχνητή γονιμοποίηση, αποκατάσταση, αισθητική 

χειρουργική, οφθαλμολογία, αιμοκάθαρση, οδοντιατρική. 

 

Οι χώρες που έχουν παρόμοια αμιγώς τουριστική προσφορά: κλίμα, γεωμορφολογία, 

ιστορία, γαστρονομία, αξιοθέατα, νοοτροπία και σχετικά όμοια υποδομή. Η Ελλάδα 

έχει ένα άτυπο Brand που ελκύει τουρίστες. Δεν έχει όμως διαφοροποιημένο Brand 

για τα segments στον Ειδικό Τουρισμό Υγείας. 

 

Ας δούμε πώς τα κατάφερε η Μάλαγα, μία μέτρια πόλη, 6η σε πληθυσμό και ένας από 

τους 9 Πόλους της Στρατηγικής Τουρισμού Υγείας της Ισπανίας. 

Προσέλκυσε Διεθνή Group στο χώρο της Υγείας (USP and Mills Medical) σε Ζώνες 

Τουριστικών Περιοχών, όπου η διεθνής ζήτηση είχε δημιουργήσει μια κρίσιμη μάζα 

υποδομών υγειονομικής περίθαλψης, για Αισθητική Χειρουργική, περίθαλψη ειδικά 

για τους Βρετανούς υπηκόους και Γηριατρική.  

Προσφέρει επίσης και Αποκατάσταση και Διάγνωση, αλλά δεν είναι αυτή η κεντρική 

Προσφορά και το Brand της. Έτσι η Μάλαγα, μία μικρή πόλη, μπήκε στο παγκόσμιο 

χάρτη του Τουρισμού Υγείας με εξαιρετική διαχείριση από τη Περιφέρεια της Costa 

del Sol. 

Είναι επίσης οι χώρες του ΟΠΕΚ, κορυφαίοι προορισμοί Τουρισμού Υγείας όπως τα 

Εμιράτα, το Ομάν, η Σαουδική Αραβία, που έχουν ξεκινήσει μία εκστρατεία 

εξαιρετικά δυναμική για την ιδιωτικοποίηση της υγειονομικής τους περίθαλψης και 

εξωστρέφεια για την προσέκλυση Ιατρικού Τουρισμού.  

Η αγορά της Μέσης Ανατολής που στοχεύαμε, έχει τώρα επιλογή στα νοσοκομεία 

του δικού της πολιτισμού και γλώσσας – είναι σημαντικό αυτό. 
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Είναι οι χώρες που ήταν στο Σοβιετικό μπλοκ, που βασίζουν τον Τουρισμό Υγείας σε 

επιστημονικές μεθόδους ανάπτυξης και με εμπειρία δεκαετιών Στρατηγικού εθνικού 

σχεδιασμού. 

 Η Βουλγαρία έχει αυτή τη στιγμή 600 πηγές αναγνωρισμένες και πιστοποιημένες, 

επιστημονικές ομάδες στην διοίκηση κάθε Νομού, παρακολούθησης των Ιαματικών 

Πηγών από Γιατρούς-Θερμαλιστές (ιατρική ειδικότητα Αποκατάστασης με 

Θερμαλισμό – Balneologist) και με εμπειρία πάνω από 80 χρόνια στην 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Αποκατάστασης με Θερμαλισμό. 

Επιπλέον, είναι οι χώρες της Βαλτικής που δίνουν το παράδειγμα θεσμικής και 

διακρατικής συνεργασίας. Η Λετονία έχει εκπονήσει Στρατηγική Τουρισμού Υγείας 

2012 – 2020 διαχειριζόμενη από το Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας, για το 

συντονισμό της ανάπτυξης των προϊόντων και πακέτων, της Έρευνας και 

Τεχνολογίας και για το Μάρκετινγκ. Η Λετονία έχει ειδικευτεί στο Προϊόν θεραπείας 

και αποθεραπείας του καρκίνου ενηλίκων και ανηλίκων. 

Στο Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας συμμετέχουν πάνω από εξήντα μέλη, 

επιχειρηματίες, γιατροί, γιατροί ιατρικής αποκατάστασης, φυσιοθεραπευτές, 

διαχειριστές Θερέτρων Υγείας, επιχειρηματίες από το χώρο των βιολογικών 

καλλυντικών, ιατρικής περίθαλψης όλων των βαθμίδων, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.ά. 

Υπάρχει επίσης και το Λετονικό Wellness Tourism Cluster για την Ευεξία 

διαφορετικό από αυτό του Ιατρικού Τουρισμού.  

Η προώθηση γίνεται κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη και τη Ρωσία – που σημειωτέον δε 

θα απωλέσουν το Ρώσο ασθενή για λόγους εγγύτητας, τιμών, γλώσσας κλπ.  

Όμως, τα κράτη-μέλη της Βαλτικής συνειδητοποίησαν ότι ενωμένα θα κερδίσουν 

μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Έτσι, ένα Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε τον 

Οκτώβριο του 2013 μεταξύ των Medical Tourism Cluster της Λιθουανίας, της 

Εσθονίας και της Λετονίας, δημιουργώντας το Baltic Medical Tourism Cluster.  

Ο κύριος σκοπός ήταν να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της περιοχής στον τομέα του 

τουρισμού υγείας, η δημιουργία κοινών προτύπων πιστοποίησης για τη διασφάλιση 

της ποιότητας και να συγκεντρωθούν πόροι για την προώθηση των υπηρεσιών του 

Baltic Medical Tourism Cluster στις αγορές -στόχους. 
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Όσον αφορά στις μονάδες τεχνητού νεφρού και στην αιμοκάθαρση, πολλά κέντρα τα 

οποία έχουν εξειδικευτεί στον κλάδο του ιατρικού τουρισμού και μπορούν να 

θεωρηθούν ανταγωνιστές, υπάρχουν στις  Ισπανία, Κύπρο, Τουρκία, Ταϋλάνδη, 

Ισραήλ, Μαλαισία. 

Τέλος, τα φερόμενα ως ‘Κέντρα Αποθεραπείας’ χωρών όπως η Σερβία και η Κροατία 

(οι οποίες κατέχουν υψηλά ποσοστά και θέση στην κλίμακα του ιατρικού τουρισμού, 

για τις υπηρεσίες αποκατάστασης που παρέχουν, οι οποίες όμως εμπίπτουν μάλλον 

στο πλαίσιο υπηρεσιών ευεξίας και όχι μόνον Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης) 

έχουν ένα σημαντικά περιορισμένο εύρος υπηρεσιών συγκρινόμενα με αυτό των 

αντίστοιχων Κέντρων της Ελλάδας, ενώ υστερούν σημαντικά από πλευράς κτιριακών 

υποδομών και σύγχρονων εγκαταστάσεων. Εντούτοις προβάλλονται ως κέντρα 

φυσικής αποκατάστασης και αθλητιατρικής σε πολλές περιπτώσεις.  

Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια καθιερωμένου κύρους αγορά υπηρεσιών φυσικής 

αποκατάστασης (Γερμανία, Ελβετία), με υψηλή εξειδίκευση, αλλά ταυτόχρονα και 

υψηλό κόστος. 
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5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

5.1.Υπόδειγμα 5 δυνάμεων του Porter 

Το υπόδειγμα του Porter, είναι ένα εργαλείο ανάλυσης, που εστιάζει σε  5 

ανταγωνιστικές δυνάμεις ενός κλάδου. Στην προκειμένη, θα αναλυθεί ο κλάδος του 

ιατρικού τουρισμού κατά Porter, ο οποίος είναι παγκόσμιος. Ακόμη, θα εξαχθούν 

κάποια συμπεράσματα σχετικά με την ελκυστικότητα, καθώς και τις προοπτικές του 

κλάδου. 

 

5.1.1. Απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών 

 

Η είσοδος νέων επιχειρήσεων σε ένα κλάδο, εντείνει τον ανταγωνισμό. Ανταγωνιστές 

στην περίπτωση του ιατρικού τουρισμού, μπορούν να θεωρηθούν όλες οι επιχειρήσεις 

που προσφέρουν υπηρεσίες τέτοιου τύπου, σε παγκόσμιο επίπεδο. Λόγω της φύσης 

της προσφερόμενης υπηρεσίας και λόγω της μετακίνησης των τουριστών-ασθενών 

από τον τόπο κατοικίας τους σε άλλη χώρα, για να λάβουν την υπηρεσία αυτή, δεν 

υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί στον ανταγωνισμό.Οπότε, το κοινό-στόχος 

μπορεί να διαλέξει ανάμεσα από πολλούς διαφορετικούς προορισμούς.  Όταν η 
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απόδοση κεφαλαίων είναι υψηλότερη από το κόστος και τα περιθώρια κέρδους είναι 

σχετικά μεγάλα, τότε νέες επιχειρήσεις εισέρχονται στον κλάδο 

Τα εμπόδια εισόδου νέων επιχειρήσεων είναι κατ’ αρχάς οι οικονομίες κλίμακας. 

Επειδή όμως, ο κλάδος, του ιατρικού τουρισμού είναι ένας κατεξοχήν κλάδος 

παροχής υπηρεσιών, η επίδραση αυτού του παράγοντα δεν υφίσταται. Άλλο ένα 

εμπόδιο εισόδου, είναι τα κοστολογικά πλεονεκτήματα. Αυτό σημαίνει ότι οι 

επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται σε έναν κλάδο, παρουσιάζουν κάποια 

πλεονεκτήματα που απορρέουν από την μακροχρόνια ύπαρξη τους στον κλάδο αυτό, 

όπως για παράδειγμα η  γνώση του κλάδου. Στην περίπτωση του ιατρικού τουρισμού 

δε θεωρείται μεγάλο εμπόδιο το συγκεκριμένο. Επίσης, στον κλάδο αυτό, σπάνια 

παρατηρείται το φαινόμενο της δημιουργίας εμποδίων από μία επιχείρηση σε άλλες, 

λόγω της διαφοροποίησης της υπηρεσίας. Στην περίπτωση του ιατρικού τουρισμού 

βέβαια, ο τουρίστας-ασθενής δύσκολα θα εμπιστευτεί άλλη επιχείρηση αν έχει 

επισκεφτεί κάποια συγκεκριμένη, λόγω της εμπιστοσύνης που δημιουργείται 

ανάμεσα στον ασθενή και στους γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, και για το 

λόγο αυτό προκύπτει το κόστος αλλαγής (switching cost). Όπως έχουμε αναφέρει, ο 

ιατρικός τουρισμός βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο και οι ειδικότητες και υπηρεσίες 

που μπορεί κανείς να προσφέρει, είναι πάρα πολλές. Όσον αφορά στα κανάλια 

διανομής των υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού, η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη αν 

αναλογιστεί κανείς, ότι κανάλι διανομής είναι το διαδίκτυο, όπου υπάρχει χώρος για 

όλους και οι περιορισμοί είναι λίγοι. Οι απαιτήσεις σε κεφάλαια για την ίδρυση νέων 

επιχειρήσεων είναι μεν μεγάλες αλλά όχι και απαγορευτικές. Οι απαιτήσεις αυτές 

τείνουν να μειώνονται, με τις συνεργασίες φορέων και διαφόρων επιχειρήσεων οι 

οποίες γίνονται, ώστε να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Τέλος, οι νομικοί 

περιορισμοί θεωρούνται ένα εμπόδιο εισόδου νέων ανταγωνιστών στον κλάδο του 

ιατρικού τουρισμού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει κάποια νομοθετική 

ρύθμιση, που να απαγορεύει την είσοδο νέων ανταγωνιστών στον κλάδο. Σύμφωνα 

με όλα τα παραπάνω, παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν σημαντικά ή σοβαρά εμπόδια 

εισόδου στην αγορά (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) και αν λάβουμε υπόψη 

μας ότι ο κλάδος δεν είναι κορεσμένος, η απειλή εισόδου ανταγωνιστών φαντάζει 

μικρή.  
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5.1.2. Ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις στον κλάδο του ιατρικού 

τουρισμού 

 

Η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των υπαρχουσών επιχειρήσεων σε έναν κλάδο, 

είναι αποτέλεσμα των κινήσεων των επιχειρήσεων να βελτιώσουν την θέση τους 

μέσα στην αγορά, για παράδειγμα να κερδίσουν μερίδιο αγοράς από τους 

ανταγωνιστές κλπ. Κύριος παράγοντας που εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των 

επιχειρήσεων στον ιατρικό τουρισμό, είναι το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός 

ανταγωνιστικών επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Και μάλιστα οι πιο πολλές από 

αυτές δε διακρίνονται μεταξύ τους για την διαφοροποίηση των υπηρεσιών τους. 

Άλλος ένας παράγοντας, είναι η προσπάθεια για αύξηση του μεριδίου αγοράς. Ο 

ιατρικός τουρισμός είναι ένας κλάδος που τώρα αναπτύσσεται παγκοσμίως και 

υπάρχει ακόμα διαθέσιμο μερίδιο αγοράς. Παρόλα αυτά, οι κινήσεις των 

εμπλεκόμενων στον κλάδο, συνήθως αποσκοπούν στο να αποσπάνε μερίδιο αγοράς 

από τους ανταγωνιστές και όχι  στο να διαφοροποιηθούν και να απευθυνθούν στο 

ανεκμετάλλευτο ακόμα μερίδιο. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, 

παρατηρείται ότι η ύπαρξη εμποδίων εξόδου από τον κλάδο υφίσταται, έχοντας 

υπόψη μας πάντα ότι πολλές φορές κοστίζει περισσότερο σε μία επιχείρηση να βγει 

από τον κλάδο παρά να μείνει σε αυτόν.  

 

5.1.3. Απειλή από υποκατάστατα 

 

Υποκατάστατα προϊόντα ή υπηρεσίες, θεωρούνται  εκείνα τα προϊόντα που το ένα μπορεί να 

αντικαταστήσει το άλλο. Η ύπαρξη υποκατάστατων έχει επίδραση στη ζήτηση (και των 

προϊόντων  και των υπηρεσιών μια επιχείρησης) και συνεπώς οι επιχειρήσεις που παράγουν 

υποκατάστατα θεωρούνται ανταγωνιστικές.  Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την απειλή 

από υποκατάστατα είναι: η ύπαρξη κοντινών υποκατάστατων, η επίδραση της τιμής, η ροπή 

των καταναλωτών προς τα υποκατάστατα.  

Στον κλάδο του ιατρικού τουρισμού δεν υπάρχει κανένα υποκατάστατο για την φροντίδα της 

υγείας και η ανάγκη αυτή δεν ικανοποιείται με κανέναν άλλον τρόπο. Μοναδικό 

υποκατάστατο στην περίπτωση του ιατρικού τουρισμού, μπορεί να θεωρηθεί η παροχή 

ιατρικής υπηρεσίας στον τόπο κατοικίας του ασθενή. Αλλά αυτή του η εναλλακτική ανάγκη 
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δεν ικανοποιείται, αν ληφθούν υπόψη οι λόγοι για τους οποίους ο ασθενής αποφασίζει να 

ταξιδέψει στο εξωτερικό για τη λήψη κάποιας θεραπείας (για παράδειγμα η ανάγκη για 

διακοπές, οι χαμηλότερες τιμές της υπηρεσίας στο εξωτερικό ή η καλύτερη ποιότητα της). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η απειλή των υποκατάστατων υπηρεσιών του ιατρικού τουρισμού 

είναι πολύ χαμηλή. 

 

5.1.4. Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών 

 

Στους περισσότερους κλάδους, τα έξοδα για τις προμήθειες, οι οποίες συμβάλλουν 

στην παραγωγή των προϊόντων ή υπηρεσιών μιας επιχείρησης, αποτελούν ένα 

σημαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους του παραγόμενου προϊόντος ή 

υπηρεσίας. Οι προμηθευτές μπορούν δηλαδή να επηρεάσουν σημαντικά το κόστος 

παραγωγής.  Στην περίπτωση του ιατρικού τουρισμού, οι προμηθευτές αποτελούνται 

από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τις εταιρείες ιατρικού εξοπλισμού, τις 

ασφαλιστικές εταιρείες και τις αεροπορικές εταιρείες.  Η διαπραγματευτική δύναμη 

των προμηθευτών εξαρτάται από τον αριθμό των προμηθευτών,  το μέγεθος και τη 

σημασία του αγοραστή και του προμηθευτή και το βαθμό διαφοροποίησης των 

προϊόντων. Πρώτα από όλα οι κλάδοι που ανήκουν οι προμηθευτές, στην περίπτωση 

του ιατρικού τουρισμού, διακρίνονται από μεγάλο ανταγωνισμό και κανένας από 

αυτούς τους κλάδους δεν κυριαρχείται από λίγες επιχειρήσεις ή από κάποιο 

μονοπώλιο.  Επίσης, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι προμηθευτές, 

δεν έχουν  κάποιο στοιχείο μοναδικότητας, ούτε και η αντικατάστασή τους σημαίνει 

υψηλό κόστος αλλαγής. Τέλος, ο κλάδος του ιατρικού τουρισμού έχει μεγάλη αξία 

για τους προμηθευτές, γιατί αγοράζει από αυτούς ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων 

και υπηρεσιών τους. Το συμπέρασμα από όλα τα παραπάνω είναι ότι η 

διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών δεν είναι υψηλή. 

 

5.1.5. Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών 

 

Οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών, 

είναι το μέγεθος, ο αριθμός, οι πληροφορίες για το κόστος παραγωγής, η ευαισθησία 

ως προς την τιμή, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και η κάθετη ολοκλήρωση προς 
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τα πίσω. Στον κλάδο του ιατρικού τουρισμού, οι αγοραστές χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες. Από τη μία, έχουμε τους tour operators, οι οποίοι δημιουργούν και 

προωθούν πακέτα ιατρικού τουρισμού στους τελικούς καταναλωτές-ασθενείς και από 

την άλλη, έχουμε τους ασθενείς-τουρίστες, δηλαδή τους τελικούς καταναλωτές, οι 

οποίοι αναζητούν και αγοράζουν μόνοι τους κατάλληλα διαμορφωμένα πακέτα 

ιατρικού τουρισμού. Από τη μία πλευρά δηλαδή, είναι οι λεγόμενοι εταιρικοί 

αγοραστές και από την άλλη οι μεμονωμένοι  αγοραστές. 

Στο συγκεκριμένο κλάδο, ο αριθμός των αγοραστών είναι πολύ μεγάλος και συνεχώς 

αυξάνεται. Κανένας από αυτούς, είτε είναι μεμονωμένος είτε εταιρικός, δεν κατέχει 

μεγάλο μερίδιο των συνολικών αγορών.  Επιπλέον, οι αγοραστές και κυρίως οι 

μεμονωμένοι, δε μπορούν να γνωρίζουν πληροφορίες σχετικά με το κόστος 

παραγωγής της προσφερόμενης υπηρεσίας, γιατί είναι τέτοια η φύση της, που είναι 

δύσκολο να κοστολογηθεί στο μυαλό των καταναλωτών. Οι αγοραστές δεν είναι 

πολύ ευαίσθητοι ως προς την τιμή. Προφανώς και τους ενδιαφέρει το κόστος, αλλά 

δίνουν σημασία κυρίως στην ποιότητα της ιατρικής υπηρεσίας. Μην ξεχνάμε ότι οι 

συγκεκριμένοι αγοραστές είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν πολλά, όταν η ποιότητα της 

ιατρικής υπηρεσίας είναι υψηλή και μένουν ευχαριστημένοι. Επιπλέον, οι αγοραστές 

έχουν τη δυνατότητα της κάθετης ολοκλήρωσης προς τα πίσω, μέσω  εξαγορών, 

συνεργασιών, συγχωνεύσεων και στρατηγικών συμμαχιών με φορείς και παρόχους 

υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού.  

Οι αγοραστές, μπορούν να διαλέξουν μεταξύ πολλών παρόχων υπηρεσιών ιατρικού 

τουρισμού, με σχετικά χαμηλό κόστος αλλαγής. Αυτό μπορεί να γίνει σε περίπτωση, 

που δεν μείνουν ευχαριστημένοι, είτε λόγω της προσφερόμενης υπηρεσίας είτε λόγω 

κόστους. Τέλος, οι ασθενείς καταβάλλουν ένα μεγάλο ποσοστό του εισοδήματός τους 

για την υγεία τους. Αυτό είναι ένα κίνητρο να αναζητήσουν οικονομικότερες λύσεις, 

αρκεί να μείνουν ευχαριστημένοι από την ποιότητα της ιατρικής υπηρεσίας. Όλα τα 

παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι οι αγοραστές στον κλάδο του ιατρικού 

τουρισμού έχουν μία σχετικά μέση διαπραγματευτική δύναμη.  
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5.1.6. Δύναμη λοιπών ομάδων ενδιαφέροντος 

 

Οι βασικές ομάδες ενδιαφέροντος είναι μία δύναμη που προστέθηκε αργότερα στο 

υπόδειγμα του Porter. Με τον όρο αυτό, εννοούμε την κυβέρνηση και τις τοπικές 

κοινωνίες. Έχουμε δηλαδή από τη μία πλευρά την κυβέρνηση, η οποία επιθυμεί  να 

αναπτυχθεί στην Ελλάδα ο ιατρικός τουρισμός και αυτό φαίνεται από τα διάφορα 

οικονομικά κίνητρα και τις επιχορηγήσεις μέσω προγραμμάτων και αναπτυξιακών 

νόμων. Από την άλλη, έχουμε την οικονομική κρίση που επικρατεί στην Ελλάδα και 

αποθαρρύνει τους εν δυνάμει επενδυτές να επενδύσουν σε οτιδήποτε. 

Επίσης, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, να ανταπεξέλθουν και να 

σταθούν στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, πρέπει να βοηθηθούν, ώστε να 

προβληθεί η χώρα, ως χώρα προορισμού για τον ιατρικό τουρισμό.  Επιπλέον, οι 

τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να συμβάλλουν και να βοηθήσουν την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων που αφορούν στον ιατρικό τουρισμό, χωρίς να δημιουργούν εμπόδια. 

Βέβαια μέχρι στιγμής, η πλειοψηφία των τοπικών κοινωνιών αποδέχεται και βοηθάει 

την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου του ιατρικού τουρισμού, καθώς μέσω 

αυτού αναβαθμίζονται οι περιοχές, αναπτύσσονται οι τοπικές οικονομίες, νέες θέσεις 

εργασίας δημιουργούνται και  γενικά προσφέρεται  ένα πολύ σημαντικό έργο. 

 

5.1.7. Συμπεράσματα 

 

Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε, ότι ο κλάδος του ιατρικού τουρισμού είναι 

ένας άκρως ελκυστικός κλάδος . Αν επίσης λάβουμε υπόψη μας και το στάδιο του 

κύκλου ζωής του, το οποίο είναι η εισαγωγή, συμπεραίνουμε ότι είναι ένας ταχέως 

αναπτυσσόμενος και πολλά υποσχόμενος κλάδος. Παρά την οικονομική κρίση που 

μαστίζει την Ελλάδα, οι κλάδοι της υγείας και του τουρισμού παραμένουν δύο 

κλάδοι, οι οποίοι έχουν πολλά περιθώρια κέρδους και αξίζει κανείς να ασχοληθεί 

μαζί τους (πόσο μάλλον με το συνδυασμός τους).  
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5.2.Swot Analysis 

Η Swot Analysis, θεωρείται ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο αναλύει 

το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης ή ενός κλάδου. Κατά την 

ανάλυση SWOT, μελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) 

σημεία μίας επιχείρησης, οργανισμού, περιοχής ή κλάδου, καθώς και οι ευκαιρίες 

(Opportunities) και απειλές (Threats) που υπάρχουν. Η ουσία είναι, να γνωρίσουμε 

τις δυνάμεις, ώστε να τις μετατρέψουμε σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, να 

εξαλειφθούν οι αδυναμίες, να πραγματοποιηθεί εκμετάλλευση των ευκαιριών που 

παρουσιάζονται σε κάθε χρονική στιγμή και να γίνει η καλύτερη δυνατή διαχείριση 

των απειλών που εμφανίζονται. 

 

Δυνάμεις:  

 Πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά 

 Φυσικό περιβάλλον και εξαιρετικό κλίμα 

 Μεσογειακή διατροφή 

 Ισχυρό τουριστικό brand 

 Καλό επίπεδο υποδομών και  οργανωμένο τουριστικό δίκτυο  

 Εμπειρία στον τουριστικό κλάδο 

 Ανεπτυγμένες ιατρικές υπηρεσίες 

 Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό (γιατροί, νοσηλευτές, ειδικοί του τουρισμού 

κ.ά.) 

 Νόμοι που επιτρέπουν τη διακίνηση προϊόντων και ανθρώπων εντός της Ε.Ε. 

και συντελούν στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού μεταξύ των κρατών- 

μελών 

 Χαμηλό κόστος ιατρικών υπηρεσιών, έναντι άλλων χωρών που 

δραστηριοποιούνται στον ιατρικό τουρισμό 
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Αδυναμίες: 

 Τεράστια γραφειοκρατία 

 Έλλειψη βοήθειας από το ίδιο το κράτος (νόμοι, φορολογικό, ασφαλιστικό 

κ.ά.) 

 Σχετική απειρία στον κλάδο του ιατρικού τουρισμού 

 Έλλειψη σχετικής τεχνογνωσίας, έναντι των ανεπτυγμένων χωρών 

 Έλλειψη συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών),  

που δημιουργεί αδυναμία στο να χαράξουν κοινές στρατηγικές με σκοπό την 

ανάπτυξη του κλάδου του ιατρικού τουρισμού 

 

Ευκαιρίες: 

 Αύξηση ποσοστού τουριστών στην Ελλάδα 

 Εξάλειψη της εποχικότητας-Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου    

 Μείωση τουριστών (συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών) λόγω των 

πολλαπλών τρομοκρατικών επιθέσεων στην Τουρκία, η οποία θεωρείται 

ανταγωνίστρια χώρα. Μεγάλο ποσοστό αυτών των τουριστών θα προτιμήσουν 

την Ελλάδα. 

 Δυνατότητα ανάπτυξης μονάδων για νεφροπαθείς και καρκινοπαθείς, κλινικές 

γενικής χειρουργικής, γυναικολογικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης και 

αποθεραπείας 

 Χαμηλός ανταγωνισμός εντός των συνόρων 

 Η ασταθής κοινωνικοπολιτική κατάσταση, που επηρεάζει ένα μεγάλο μέρος 

της  Ευρώπης, μπορεί να στρέψει μεγάλο μέρος τουριστών (και ιατρικών 

τουριστών) σε χώρες  πιο ασφαλείς, όπως η Ελλάδα 

 Το γεωπολιτικό περιβάλλον στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και η 

κρίση στις σχέσεις Ρωσίας – Τουρκίας έχουν θετική επίπτωση, αφού πολλοί 

είναι εκείνοι οι τουρίστες, οι οποίοι δε θα επισκεφτούν την Τουρκία (που 

θεωρείται ανταγωνίστρια χώρα) για ιατρικό τουρισμό. 

 Στόχευση στις γειτονικές χώρες (όπως ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Σερβία, Τουρκία), 

οι οποίες προτιμούν έτσι κι αλλιώς την Ελλάδα, ως κύριο προορισμό για 

τουρισμό λόγω της εύκολης πρόσβασης μέσω των οδικών δικτύων. 
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 Η ραγδαία αύξηση των τουριστών-ασθενών ανά τον κόσμο (πχ. Οι πάσχοντες 

από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια αυξάνονται διεθνώς). Το μερίδιο αγοράς 

ολοένα και αυξάνεται και η Ελλάδα μπορεί να κατακτήσει ένα μέρος από 

αυτό.  

 Χαμηλές τιμές ιατρικών υπηρεσιών συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη και 

τις ΗΠΑ.  

 Μεγάλα ποσοστά ανασφάλιστων ανά τον κόσμο και κυρίως στις ΗΠΑ. 

 

Απειλές: 

 Οικονομική κρίση στην Ελλάδα 

 Σχετικά μεγάλος ανταγωνισμός από άλλες χώρες, κυρίως τις αναπτυσσόμενες 

 Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, έχει μειώσει τους ιατρικούς τουρίστες στη 

χώρα μας (και γενικότερα τον προερχόμενο από  αυτές τις χώρες, τουρισμό), 

λόγω της διολίσθησης του ρουβλίου έναντι του ευρώ 

 Τα τελευταία χρόνια κύριοι προορισμοί για ιατρικό τουρισμό θεωρούνται οι 

αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Βραζιλία, το Μεξικό, η Ταϊλάνδη, η 

Μαλαισία και οι Φιλιππίνες  και αυτό κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους. Η 

Ελλάδα πρέπει να μπει στο χάρτη του ιατρικού τουρισμού και να πείσει τους 

καταναλωτές για την ποιότητα των υπηρεσιών της, 

 Το Brexit, αποθαρρύνει τις μετακινήσεις των Άγγλων τουριστών και ασθενών 

στο εξωτερικό, λόγω της υποτίμησης της αγγλικής λίρας έναντι του ευρώ, 

γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τις αφίξεις από το ΗΒ. 

 Το προσφυγικό, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί άμεσα. Καθώς 

λειτούργησε αρνητικά για τον τουρισμό (και κατ ΄ επέκταση για όλες τις 

μορφές του) το 2015 -2016, κυρίως για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 

(Χίο, Σάμο, Λέσβο και σε μικρότερο βαθμό  Κω,  Μεγίστη και Λέρο), 

δημιουργώντας μία αρνητική εικόνα για την Ελλάδα στο μυαλό των 

τουριστών. 
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5.3. Προτάσεις στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη του 

ιατρικού   τουρισμού στη Ελλάδα  

Ενώ όλα δείχνουν στην Ελλάδα ότι ο κλάδος του ιατρικού τουρισμού, θα μπορούσε 

να αποτελεί μία τεράστια βιομηχανία, δημιουργώντας μεγάλους τζίρους και υψηλά 

έσοδα,  δυστυχώς η ανάπτυξη του έρχεται με πολύ αργούς ρυθμούς και αυτό, γιατί 

γίνονται μεμονωμένες και όχι συλλογικές προσπάθειες από τους φορείς που 

εμπλέκονται σε αυτόν. Αυτό από τη μία,  μεταφράζεται με την αδυναμία του κράτους 

να παροτρύνει δίνοντας κίνητρα για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην 

Ελλάδα. Από την άλλη, με την αδυναμία όλων των εμπλεκόμενων φορέων να 

συνεργαστούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να διαμορφώσουν ένα ενιαίο 

προφίλ προσφοράς στη διεθνή αγορά. 

Στο σημείο αυτό, θα κατατεθούν κάποιες στρατηγικές προτάσεις που αφορούν στην 

ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, οι ειδικότητες που μπορούν να ευδοκιμήσουν 

στην Ελλάδα με βάση τα δευτερογενή στοιχεία που συλλέχτηκαν, αλλά και τα 

αποτελέσματα και συμπεράσματα από τα εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού που 

αναλύθηκαν παραπάνω. 

Τη μεγαλύτερη ώθηση για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού μπορεί να την 

παρέχει το κράτος. Ο στρατηγικός σχεδιασμός σίγουρα θα πρέπει να περιλαμβάνει τη 

δημιουργία θεσμικών πλαισίων και νομοθεσιών τέτοιων, που να αποτελούν κίνητρα 

και να ωθούν τις επενδύσεις στον κλάδο. Η Βουλή νομοθέτησε το Σεπτέμβριο του 

2013, τη δυνατότητα διαμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου για τον ιατρικό τουρισμό, 

από τα Υπουργεία Υγείας και Τουρισμού, τα οποία προχώρησαν το Δεκέμβριο του 

ίδιου έτους, στην έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ 27217). Η ΚΥΑ αυτή 

δεν έχει τεθεί ακόμη σε εφαρμογή, γιατί εκκρεμεί επί τόσα χρόνια η έκδοση των 

αναγκαίων εγκυκλίων. Έκτοτε, δεν υπήρξε καμιά άλλη εξέλιξη, παρά το γεγονός ότι 

πλήθαιναν οι πρωτοβουλίες στον ιδιωτικό τομέα, αν και με πενιχρά αποτελέσματα, 

λόγω της αδικαιολόγητης κυβερνητικής αδράνειας. Παρά τη θέληση των ιδιωτών, να 

αποκτήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο, οι ανασταλτικοί παράγοντες 

είναι πολλοί (π.χ. φορολογικό σύστημα ή μεγάλη γραφειοκρατία). Η κυβέρνηση 

πρέπει να βάλει σε προτεραιότητα τέτοιου είδους επενδύσεις, αφενός θέτοντας σε 

εφαρμογή την ΚΥΑ, αφετέρου διαμορφώνοντας κατάλληλα τα νομοσχέδια, 
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μειώνοντας τους φόρους ή διευκολύνοντας τον εκάστοτε φορέα με λιγότερη 

γραφειοκρατία. 

Μία ακόμα στρατηγική πρόταση για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης του ιατρικού 

τουρισμού στη χώρα, είναι η σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου Ιατρικού Τουρισμού 

αποτελούμενου από  εκπροσώπους όλων των ομάδων ενδιαφέροντος. Οι εκπρόσωποι 

αυτοί σε συνεργασία μεταξύ τους,  θα είναι υπεύθυνοι για τη στατιστική καταγραφή 

των μεγεθών του ιατρικού τουρισμού,   για την ανάπτυξη δικτύου, για τη διεξαγωγή 

συνεδρίων, συναντήσεων και ημερίδων, για τις μεθόδους προβολής και προώθησης, 

αλλά και για το γενικότερο συντονισμό των δράσεων του τομέα. Στο συμβούλιο, θα 

ακούγονται αιτήματα και προτάσεις από όλες τις πλευρές, με κύριο στόχο την 

ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα. Συμβούλια τέτοιου χαρακτήρα, 

υπάρχουν και ευδοκιμούν σε πολλές χώρες του κόσμου, όπου αναπτύσσεται ο 

ιατρικός τουρισμός.   

Επιπλέον, η υποστήριξη νέων επενδύσεων στις τοπικές οικονομίες, είναι ένα πολύ 

σημαντικό βήμα. Αυτό προϋποθέτει την υποστήριξη των ΟΤΑ μέσω επιχειρησιακών 

προγραμμάτων και τη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για τη δημιουργία ή τον 

εκσυγχρονισμό μονάδων υγείας, με κατεύθυνση τον ιατρικό τουρισμό. Οι 

αναπτυξιακοί νόμοι θα αποτελούσαν μία μεγάλη παρότρυνση και κίνητρο για 

επενδυτές, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητα στον κλάδο. Επιπλέον, 

θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε διάφορα επίπεδα, είτε με χορήγηση αυξημένων 

φοροαπαλλαγών και με σταθερό φορολογικό συντελεστή (με δέσμευση ότι  αυτός δε 

θα μεταβληθεί, ανεξαρτήτως των οικονομικών εξελίξεων της χώρας), είτε με την 

άμεση επιδότηση. Στο σημείο αυτό γίνεται αναφορά, σε μεγάλες επιχειρήσεις που 

λείπουν από την Ελλάδα, αλλά μπορούν να ευδοκιμήσουν, όπως για παράδειγμα μία 

μονάδα τεχνητού νεφρού με ταυτόχρονη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένης 

ξενοδοχειακής μονάδας για τη διαμονή του ειδικού αυτού κοινού και των συγγενών 

τους. Οι κρατικοί και κοινοτικοί πόροι πρέπει να αξιοποιηθούν προσεκτικά, ώστε να 

αποτελέσουν βάση αύξησης της ιδιωτικής επένδυσης και να βελτιστοποιηθεί η 

αποτελεσματικότητά τους με σκοπό πάντα την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, 

στα πλαίσια του ιατρικού τουρισμού. 

Τέλος, θα πρέπει να γίνει διευκόλυνση των διαδικασιών θεώρησης βίζα για τα κράτη-

μέλη  που δεν ανήκουν στη Συνθήκη Schengen. Είναι ένα ζήτημα, το οποίο αφορά 
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και δυσχεραίνει ολόκληρο τον τουριστικό κλάδο και πόσο μάλλον τις εναλλακτικές 

μορφές του,όπως ο ιατρικός τουρισμός. Οι πολίτες για τους οποίους απαιτείται η 

έκδοση βίζα, έχοντας την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη, δε θα πρέπει να 

καθυστερούν με τη γραφειοκρατία και τις μεγάλες διαδικασίες έκδοσης ή 

επανέκδοσης βίζα. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ισχυρά κίνητρα για τους φορείς και τους επιχειρηματίες 

του κλάδου. Παρέχοντας τα κίνητρα αυτά, θα είναι εύκολο για το κράτος να ωθήσει 

τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις, αλλά και αυτές που θα δημιουργηθούν, στο να 

πιστοποιηθούν κατάλληλα με διεθνή πρότυπα (όπως Διαπίστευση Temos, 

Διαπίστευση JCI, Διαπίστευση QHA, Διαπίστευση Trent, TÜV, Διαπίστευση 

Καναδά, Αυστραλιανό Συμβούλιο για την υγειονομική περίθαλψη Διεθνών 

Προτύπων (ACHSI) ). Με αυτόν τον τρόπο, θα αποκτήσουν οι επιχειρήσεις πρότυπα 

με επίκεντρο τον ασθενή και την ασφάλειά του, και πρότυπα οργάνωσης και 

διαχείρισης μονάδων υγείας. Μην ξεχνάμε ότι μόνο ένας Έλληνας πάροχος διαθέτει 

διαπίστευση JCI, έναντι 44 στην Τουρκία. Ο κάθε εμπλεκόμενος πάροχος θα πρέπει 

να έχει εγκατεστημένη πολιτική ποιότητας και με κάθε τρόπο να προβάλλει τη 

δέσμευσή του στην τήρηση αυτής. 

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη δημιουργία επιχειρήσεων με εφαρμογή 

στρατηγικής εστίασης, με βάση τη διαφοροποίηση, ώστε να αναπτύξουν ένα 

διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, έναντι των ανταγωνιστών σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Η Ελλάδα σαν χώρα, διαθέτει όλα τα συγκριτικά και ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα, , ώστε να καταφέρει με την επιχειρηματική της δραστηριότητα, να 

καταταγεί υψηλά στη λίστα, με τους πιο δημοφιλείς προορισμούς ιατρικού τουρισμού 

παγκοσμίως. Αυτό προϋποθέτει την επικέντρωση σε συγκεκριμένες ιατρικές 

επεμβάσεις, τις οποίες διενεργούν χειρουργικές ειδικότητες όπως η ορθοπεδική, 

γενική χειρουργική, οφθαλμολογία, γυναικολογία κλπ. και η Ελλάδα διαθέτει για 

αυτές ανταγωνιστική τιμολόγηση. Επίσης, επικέντρωση σε ειδικότητες όπου το 

ρυθμιστικό/νομικό πλαίσιο της Ελλάδας είναι πιο σαφές και ελαστικό για τους 

ενδιαφερόμενους ¨ασθενείς¨ ,σε σχέση με το αντίστοιχο του εξωτερικού. Το πλαίσιο 

αυτό, αφορά κυρίως στην γυναικολογία, όπου χιλιάδες γυναίκες καταφθάνουν στην 

Ελλάδα για τεχνητή γονιμοποίηση, είτε επειδή στη χώρα τους απαγορεύεται πάνω 

από μία με δύο φορές (όπως στην Ιταλία), είτε επειδή το κόστος είναι πολύ 

χαμηλότερο από το αντίστοιχο της χώρας τους, είτε επειδή τα ποσοστά επιτυχίας 
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στην Ελλάδα είναι αποδεδειγμένα πολύ υψηλά. Τέλος, θα πρέπει να γίνει σωστή 

εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου της Ελλάδας, όπως για παράδειγμα του ήλιου, 

και πιο συγκεκριμένα της βιταμίνης D, η οποία είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη που 

σχηματίζεται στον οργανισμό, κυρίως μέσω της απορρόφησης της ηλιακής 

υπεριώδους ακτινοβολίας από το δέρμα και αποτελεί στοιχείο που χρειάζονται οι 

πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.  

Για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού πολύ σημαντικές είναι οι στρατηγικές 

συμμαχίες και συνεργασίες, μεταξύ των αποδεδειγμένης ποιότητας και υψηλών 

προδιαγραφών υγειονομικών δομών και των αξιόπιστων και κατάλληλα 

προσαρμοσμένων ξενοδοχειακών και ταξιδιωτικών παρόχων (δηλαδή, νοσοκομεία 

κλινικές, tour operators από το εξωτερικό, 4* και 5* ξενοδοχεία, τοπικές κοινωνίες, 

κράτος, ασφαλιστικές εταιρείες με τον υπόλοιπο κόσμο). Όλοι πρέπει να 

κατευθύνονται προς έναν στόχο και με τη δέσμευση του κάθε φορέα ξεχωριστά, να 

επιτρέπει σε καθένα από αυτούς να συνεισφέρει στο ανταγωνιστικό προφίλ και τη 

διεθνή προβολή των υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού. 

Καταλυτικό ρόλο παίζει η δημιουργία πακέτων all – inclusive . Οι τουρίστες-

ασθενείς, σαν κύριο στόχο έχουν τη λήψη της ιατρικής υπηρεσίας και αυτή σε 

συνδυασμό με διακοπές, αναψυχή ή χαλάρωση. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να 

προσαρμόζονται τα πακέτα, με σκοπό τη μείωση του κόστους και τη διαμόρφωση 

ανταγωνιστικών τιμών, προσφέροντας ταυτόχρονα  τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες 

στον τομέα της υγείας και του τουρισμού. Αυτό περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία από 

το χρόνο παραμονής του ασθενή στο νοσοκομείο/κλινική, το ξενοδοχείο διαμονής, τις 

μετακινήσεις, τη διατροφή,  τις εκδρομές, την ψυχαγωγία, την πολιτιστική 

δραστηριότητα κλπ. Η δημιουργία των παραπάνω πακέτων, απομακρύνει κάθε 

αβεβαιότητα για το ποιο θα είναι το τελικό κόστος για τον πελάτη. Έτσι σε μία 

μονάδα τεχνητού νεφρού οι τουρίστες - ασθενείς θα γνωρίζουν ότι κάθε τρεις μέρες 

θα πρέπει να κάνουν τις αιμοκαθάρσεις και θα μένουν σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο, 

το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με τα κατάλληλα μηχανήματα  για τους ίδιους. 

Επιπλέον, θα τους παρέχεται η δυνατότητα να πηγαίνουν για μπάνιο (λαμβάνοντας 

έτσι όλα τα οφέλη του ήλιου και της θάλασσας) ή να προγραμματίζουν θέατρο (με 

τους υπόλοιπους τουρίστες – ασθενείς, που φιλοξενεί η κλινική) ή ξενάγηση σε 

μουσεία-αρχαιολογικούς χώρους (πάντα με τη συνοδεία εκπαιδευμένου προσωπικού), 
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συνδυάζοντας με αυτόν τον τρόπο το πολιτιστικό κομμάτι με το κομμάτι της 

ψυχαγωγίας και  της διασκέδασης. 

Το να ευδοκιμήσει ο ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα, προϋποθέτει ότι πρέπει να 

γίνει πλήρης αξιοποίηση της μέχρι τώρα αδρανούς δυναμικότητας σε ιδιωτικές 

κλινικές, νοσοκομεία, υφιστάμενες υποδομές και εκμετάλλευση της υψηλής 

ποιότητας και του άρτια εκπαιδευμένου ιατρικού και λοιπού επιστημονικού 

προσωπικού. 

Μια πολύ σημαντική πρόταση στρατηγικής ανάπτυξης, είναι να γίνει μία διεθνής 

προσπάθεια προβολής – διαφήμισης της Ελλάδας ως προορισμό για ιατρικό 

τουρισμό, δημιουργώντας παράλληλα ένα ενιαίο προφίλ προσφοράς, 

χρησιμοποιώντας κατάλληλα τα εργαλεία του στρατηγικού μάρκετινγκ. Η ουσία είναι 

να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες, στρατηγικής σημασίας από το κράτος, τον 

ΕΟΤ, τους επιχειρηματίες και γενικά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σε απόλυτη 

συνεργασία, ώστε να καταφέρει η Ελλάδα να αναγνωριστεί ως προορισμός ιατρικού 

τουρισμού και να γίνει πόλος έλξης τουριστών-ασθενών. Το βίντεο του ΕΟΤ 

«Greece-A 365-Day Destination» και αυτή τη χρονιά όπως και προηγούμενες, 

βραβεύτηκε μεταξύ πολλών άλλων στην κατηγορία: Τουριστική ταινία διάρκειας έως 

7 λεπτά.  Η Ελλάδα πρέπει να δημιουργήσει ένα εθνικό brand και να μπει και αυτή 

στο χάρτη του ιατρικού τουρισμού. Από εδώ και πέρα τα βίντεο του ΕΟΤ σε 

συνεργασία με το κράτος, θα πρέπει να περιλαμβάνουν και να προωθούν το κομμάτι 

του ιατρικού τουρισμού. Η προώθηση αυτή μπορεί να επιτευχθεί και με διανομή 

φυλλαδίων του ΕΟΤ σε ξενοδοχεία και τουριστικούς πράκτορες στο εξωτερικό, με 

σκοπό την πληροφόρηση αυτών που ενδιαφέρονται για τον ιατρικό τουρισμό στην 

Ελλάδα. 

Επιπλέον, οι διάφοροι πράκτορες στο εξωτερικό εκτός από το να προωθούν το ¨ήλιος 

/ θάλασσα¨, μπορούν να προτείνουν την Ελλάδα ως προορισμό και για διάφορες 

δραστηριότητες μεταξύ των οποίων και ο ιατρικός τουρισμός. Για το παραπάνω, 

επιβάλλεται η συνεργασία όλων των ομάδων ενδιαφέροντος και η συντονισμένη 

προσπάθεια πρακτόρων, ξενοδοχειακών/ταξιδιωτικών παρόχων και γενικά όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι θα δεσμευτούν για κοινή και έντονη διαφημιστική 

προβολή της χώρας, ως προορισμό ιατρικού τουρισμού. 
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Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός, ότι οι επιστήμονες επίσης τον ήλιο τον θεωρούν 

«φάρμακο», το οποίο μπορεί να χτίζει γερά οστά, να δυναμώνει το ανοσοποιητικό 

σύστημα και να μειώνει τον κίνδυνο για διαβήτη, καρδιοπάθειες, νεφροπάθειες, 

καρκίνο και Αλτσχάιμερ (και αυτό μάλιστα δωρεάν!). Μία εναλλακτική τοποθέτηση 

του ήλιου στο μυαλό των τουριστών, είναι οι ωφέλειες αυτές που μπορείς να πάρεις 

αν είσαι ασθενής πέρα από το παραδοσιακό ¨ήλιος / θάλασσα¨, που επικρατεί μέχρι 

τώρα.   

Επιπλέον, πολλά ταξιδιωτικά περιοδικά (όπως της Aegean Airlines), τα οποία 

διαβάζονται καθημερινά από πολλούς ταξιδιώτες στον κόσμο, μπορούν να 

φιλοξενήσουν αφιερώματα που αφορούν στον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα, είτε σε 

έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή και γενικότερα να προβάλλουν την Ελλάδα ως 

ιδανικό προορισμό για την συγκεκριμένη μορφή τουρισμού. Τέλος, οι ίδιοι οι 

εμπλεκόμενοι φορείς, θα πρέπει να κάνουν συντονισμένη προσπάθεια διαφήμισης και 

προβολής της Ελλάδας στο διαδίκτυο και στα social media, αξιοποιώντας στο έπακρο 

τα εργαλεία και τις ωφέλειες του digital marketing. Με αυτό τον τρόπο θα γίνει 

ακόμα πιο εύκολο με μια απλή αναζήτηση, ο εν δυνάμει τουρίστας-ασθενής να 

μπορεί να πληροφορηθεί και να πεισθεί για τις υπηρεσίες που προσφέρει η χώρας μας 

στον κλάδο αυτό. 

Κλείνοντας το κομμάτι του στρατηγικού μάρκετινγκ, θα πρέπει να τονιστεί ότι όλες 

οι ομάδες ενδιαφέροντος οφείλουν να προσαρμόσουν τις ιστοσελίδες τους, ώστε ο 

καθένας μελλοντικός τουρίστας-ασθενής, να μπορεί εύκολα και γρήγορα να συλλέξει 

οποιαδήποτε πληροφορία θελήσει. Η ιστοσελίδα είναι ένα από τα κύρια μέσα 

προώθησης του κάθε οργανισμού, που θέλει να προβληθεί διεθνώς αλλά και εγχώρια. 

Πιο πιστοί σε αυτό, είναι οι επιχειρηματίες και ιδιώτες του κλάδου, οι οποίοι 

πλήττονται από τον ανταγωνισμό. Οι ιστοσελίδες των Υπουργείων Τουρισμού και 

Υγείας, καθώς και η ιστοσελίδα του Εθνικού Συμβουλίου που θα δημιουργηθεί, 

πρέπει να διαθέτουν όλες τις πληροφορίες ή να παραπέμπουν σε λοιπές ιστοσελίδες. 

Οι ιστοσελίδες των νοσοκομείων, κλινικών, ιατρείων, πολυκλινικών κλπ, θα πρέπει 

να διαθέτουν δυνατότητα μετάφρασης σε γλώσσες, που πιθανολογείται να έχουν την 

μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα, να διαθέτουν βιογραφικά γιατρών, πληροφορίες για 

ενοικιάσεις ξενοδοχείων, κατάλογο για ΜΜΕ και τηλέφωνα επικοινωνίας, 

πληροφορίες για ασθένειες και θεραπείες, κατάλογο με πρεσβείες και σχετικές 

πληροφορίες, χάρτη και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ζητήσει ο χρήστης.   
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Τέλος, στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ο σημαντικός ρόλος της παρουσίας 

της Ελλάδας στα διεθνή συνέδρια, εκθέσεις και ημερίδες, που αφορούν τον ιατρικό 

τουρισμό. Όλες οι ομάδες ενδιαφέροντος, οφείλουν να συνεργαστούν και με την 

παρουσία τους στα συνέδρια και στις εκθέσεις, να προβάλλουν μια διαφορετική 

Ελλάδα, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να καταταγεί ψηλά στην λίστα με 

τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για ιατρικό τουρισμό. 

 

 

 

5.4. Συμπεράσματα 

Μέχρι στιγμής ο ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα προχωράει με πολύ αργά βήματα, 

ενώ η χώρα μας θα μπορούσε να βρίσκεται ανάμεσα στους πιο διάσημους 

προορισμούς για ιατρικό τουρισμό παγκοσμίως. Τα συμπεράσματα που αφορούν 

στην ανάπτυξή του, είναι άκρως ενθαρρυντικά, αν και εφόσον γίνουν συντονισμένες 

και συλλογικές προσπάθειες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Η Ελλάδα καταρχήν είναι μία χώρα, η οποία έχει μία πολυετή και σοβαρή εμπειρία 

στον κλάδο του τουρισμού. Αυτό φαίνεται από τον αριθμό των  τουριστών, τα έσοδα 

από τον κλάδο και από την αύξηση του ρυθμού αύξησης των τουριστών τα τελευταία 

χρόνια. Επιπλέον, η Ελλάδα διακρίνεται για τον κλάδο της υγείας και τις υπηρεσίες 

που προσφέρει και επίσης για το επιστημονικό υπόβαθρο των γιατρών, αλλά και όλου 

του προσωπικού που απαρτίζει τον κλάδο αυτό.  

Ο στόχος είναι να εισέλθει δυναμικά στον κλάδο του ιατρικού τουρισμού, ο οποίος 

είναι ταχέως αναπτυσσόμενος. Δυστυχώς, η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να αναπτύξει 

επιχειρηματική δραστηριότητα και κατά συνέπεια, ούτε να κερδίσει μερίδιο αγοράς, 

το οποίο συνεχώς και αυξάνεται. Γίνονται μόνο κάποιες μεμονωμένες προσπάθειες 

από ιδιώτες επιχειρηματίες, οι οποίοι προσπαθούν μόνοι τους να αναπτυχθούν στον 

κλάδο αυτό, χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια από το κράτος (και αυτό κυρίως στον τομέα της 

γυναικολογίας). Στην Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, θα μπορούσαν να 

ευδοκιμήσουν κυρίως οι τομείς-ειδικότητες της γυναικολογίας, της χειρουργικής 



98 
 

(γενικής- ορθοπεδικής- οφθαλμολογίας κ.ά.), της αποκατάστασης- αποθεραπείας, της 

νεφρολογίας, που αφορά μονάδες τεχνητού νεφρού και αιμοκάθαρσης, της 

ογκολογίας. Όλα τα παραπάνω μάλιστα, συνδυασμένα με τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα που προσφέρει η χώρα, θα έχουν σαν αποτέλεσμα την προσφορά 

υψηλής και ποιοτικής προσφερόμενης υπηρεσίας στον κλάδο αυτό.  

Για την ανάπτυξη του κλάδου, σημασία έχει να δούμε το ρόλο της υγείας στην 

ανάπτυξη του τουρισμού. Το κράτος και  η κυβέρνηση θα πρέπει να διαμορφώσουν 

θεσμικά και νομοθετικά πλαίσια, τα οποία θα αποτελούν κίνητρα για τους 

μελλοντικούς επενδυτές. Η ανάπτυξη ενός εθνικού brand στον κλάδο αυτό και η 

προβολή της Ελλάδας, ως ιδανικό προορισμό για ασθενείς- τουρίστες είναι υψίστης 

σημασίας. Η Ελλάδα εκτός από το ¨ήλιος / θάλασσα¨, έχει πολλές μορφές 

εναλλακτικού τουρισμού να πουλήσει, μία από αυτές είναι ο ιατρικός τουρισμός. Οι 

συνεργασίες μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, θα πρέπει να αποτελούν κύριο 

χαρακτηριστικό στην προσπάθεια ανάπτυξης του κλάδου, κάνοντας συντονισμένες 

προσπάθειες ανάδειξης της χώρας μας στο εξωτερικό, προσφέροντας υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών τόσο στον ιατρικό όσο και στον τουριστικό κλάδο, δημιουργώντας 

εξειδικευμένα πακέτα all – inclusive, με σκοπό την προσέλκυση τουριστών- ασθενών 

από όλο τον κόσμο.  

Η ανάπτυξη του κλάδου του ιατρικού τουρισμού, συνεπάγεται τεράστιο οικονομικό 

όφελος για τη χώρα, δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας, διαφοροποίηση 

τουριστικού προϊόντος, εξάλειψη της εποχικότητας μέσω της επέκτασης της 

τουριστικής περιόδου, αξιοποίηση των υποδομών και των άρτια εκπαιδευμένων 

επιστημόνων και προσωπικού στον κλάδο, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο 

τομέα (γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, ειδικοί του τουρισμού κ.ά.) 
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