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Τουρισμός Υγείας 
 
 
 

 Πρόληψη, διατήρηση, θεραπεία, 
ανάρρωση και αποκατάσταση 
της υγείας . 

 Σύγχρονες ιατρικές ή φυσικές 
μεθόδους συνδυάζοντας την 
ξεκούραση, τη χαλάρωση και τη 
διασκέδαση. 

 Κατηγορίες: 
1. Τον ιατρικό τουρισμό 

επιλογής όπου ο ασθενής 
επιλέγει να ταξιδέψει για να 
λάβει μια συγκεκριμένη ιατρική 
υπηρεσία και 

2. Τη παροχή υπηρεσιών υγείας 
για επισκέπτες οι οποίοι τις 
συνδυάζουν με ταξίδι 
διακοπών  



• Αποκατάσταση  

• Πλαστική χειρουργική 

• Καρδιολογία – καρδιοχειρουργική 

• Ορθοπεδική 

• Νευροχειρουργική 

• Θεραπεία καρκίνου 

• Μεταμοσχεύσεις οργάνων  

 

 

Ιατρικός Τουρισμός Επιλογής 
  
 
 

Οδοντιατρική 
Οφθαλμολογία 
Εξωσωματική 
γονιμοποίηση 



Ιατρικός Τουρισμός Επιλογής 
 Φυσικοθεραπεία 

 
 
 

       Παρέχεται σε: 

1. Νοσοκομειακά ιδρύματα 
(δημόσια και ιδιωτικά) 

2. Κέντρα αποθεραπείας και 
αποκατάστασης (δημόσια ή 
ιδιωτικά) 

3. Εργαστήρια 
Φυσικοθεραπείας ως 
συνεργαζόμενες δομές με 
ιδιωτικά νοσοκομειακά 
ιδρύματα 

 



 
Συνδυασμός παροχής υγείας και διακοπών  

Η Φυσικοθεραπεία παρέχεται σε: 
 
 

1. Εργαστήρια 
Φυσικοθεραπείας 

2. Κέντρα Αναζωογόνησης 
σε σύνθετα τουριστικά 
καταλύματα 

3. Κέντρα ιαματικής 
θεραπείας  

4. Κέντρα 
θαλασσοθεραπείας 

5. Κέντρα ειδικής αγωγής 

6. Κέντρα εναλλακτικών 
μορφών 
φυσικοθεραπείας 
(θεραπευτική ιππασία) 

 

 



• Σε άτομα με χρόνια προβλήματα 

• Σε άτομα της τρίτης ηλικίας 

• Σε ενήλικες και παιδιά με κινητικά και λειτουργικά 
προβλήματα 

• Ως μέσο προληπτικής παροχής και βελτίωσης της 
σωματικής κατάστασης των επισκεπτών   

Συνδυασμός παροχής υγείας και διακοπών  
 
 
 



Πλεονεκτήματα 
 
 
 

1. Μεγάλη διασπορά ιδιωτικών 
δομών υγείας 

2. Ανταγωνιστικό κόστος 
παρεχόμενων υπηρεσιών 
λόγω οικονομικού 
περιβάλλοντος  

3. Υψηλό ακαδημαϊκό και 
επιστημονικό επίπεδο των 
επαγγελματιών υγείας 

4. Ευχέρεια σε ξένες γλώσσες 

 

 



Μειονεκτήματα 
 
 1. Νοοτροπία σε θέματα 

μάρκετινγκ και συνεργασίας 
των παρόχων 

2. Γραφειοκρατία 

3. Θεσμικό καθεστώς 

4. Πιστοποίηση 

5. Χρηματοδότηση  

6. Παρερμηνεία διατάξεων στη 
καθημερινή πρακτική 

 

 



1. Πληρωμή παρόχων 

2. Αποζημίωση ασθενών 

3. Κάλυψη αστικής ευθύνης 

4. Πληροφόρηση για τα δικαιώματα των ασθενών 

5. Διακίνηση ιατρικής πληροφορίας 

6. Διασφάλισης συνέχειας στη φροντίδα 

7. Ποιότητα υπηρεσιών και ασφάλεια επισκεπτών και ασθενών  

8. Διαφήμιση και προβολή 

Προβλήματα στη καθημερινή πρακτική 
 



1. Τουρισμός τρίτης ηλικίας – Γηριατρικός Τουρισμός 

2. Ιαματικός τουρισμός – Θαλασσοθεραπεία 

3. Α.με.Α. 

4. Παιδιά με κινητικά και λειτουργικά προβλήματα 

 

Μελλοντικές προοπτικές  
 
 
 



       Απευθύνεται σε άτομα τα οποία είναι λειτουργικά και 
αυτοεξυπηρετούμενα, με ορισμένα ελλείμματα 
λειτουργικά και δυσλειτουργίες εξαιτίας οξέων ή χρόνιων 
προβλημάτων υγείας λόγω της φυσιολογικής σωματικής 
φθοράς. 

     

   Ο πληθυσμός στην Ευρώπη γηράσκει με αυξητικούς ρυθμούς.   

Τουρισμός τρίτης ηλικίας – Γηριατρικός τουρισμός 



Τα άτομα της τρίτης ηλικίας έχουν ανάγκη από: 

1. Βελτίωση της σωματικής κατάστασης και 
προσαρμοσμένη φυσική δραστηριότητα 

2. Βελτίωση στάσης σώματος και ικανότητας βάδισης 

3. Απαλλαγή από επώδυνα αισθήματα  

Τουρισμός τρίτης ηλικίας – Γηριατρικός τουρισμός 
  



 Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν με: 

1. Την αξιοποίηση και ανάπτυξη των Κέντρων ιαματικής 
θεραπείας και λουτροθεραπείας 

2. Τη συνεργασία των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας που 
υπάρχουν στις λουτροπόλεις 

3. Την προσαρμογή των ξενοδοχειακών μονάδων στις 
λειτουργικές ανάγκες των ηλικιωμένων  

Τουρισμός τρίτης ηλικίας – Γηριατρικός τουρισμός 
  
 
 



• Αξιοποίηση των ιαματικών πηγών που παραμένουν ανενεργές 
(100 vs 750) (θεσμικές βελτιώσεις ώστε να αναγνωριστούν 
περισσότερες πηγές) 

• Στελέχωση των κέντρων ιαματικής θεραπείας με προσωπικό- 
φυσικοθεραπευτές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

• Δημιουργία χώρων φυσικοθεραπείας ή συνεργασία με ιδιωτικά 
εργαστήρια της περιοχής (12,5% των κέντρων διαθέτει ανάλογο 
χώρο), για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών φυσικοθεραπείας-
αποκατάστασης   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Ιαματικές πηγές - Θαλασσοθεραπεία 



 
Α.με.Α. - Άτομα με κινητικά & λειτουργικά 

προβλήματα 
       Απευθύνεται σε άτομα με 

χρόνια προβλήματα υγείας 
που τους δημιουργούν 
κινητικές και λειτουργικές 
δυσλειτουργίες, είναι 
εξαρτώμενα από φροντιστές ή 
είναι μερικώς 
αυτοεξυπηρετούμενα και 
έχουν ανάγκη να κάνουν 
διακοπές τουρισμού χωρίς να 
διακόπτουν την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων τους.    

      ( 10% του συνολικού 
πληθυσμού) 



1. Διατήρηση της σωματικής κατάστασης και 
προσαρμοσμένης φυσικής δραστηριότητας 

2. Εργονομικές προσαρμογές και παρεμβάσεις 
αυτοεξυπηρέτησης 

3. Ψυχολογική και συναισθηματική τόνωση 

4. Συμμετοχή και ενσωμάτωση στις κοινωνικές 
δραστηριότητες   

 

 
Α.με.Α. - Άτομα με κινητικά & λειτουργικά 

προβλήματα 
 

 
 



Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν με: 

1. Προσαρμογή των χώρων φιλοξενίας στις ανάγκες των 
Α.με.Α και των οικογενειών τους 

2. Δημιουργία ειδικών δομών – κατασκηνώσεις για παιδιά 
με κινητικά & λειτουργικά προβλήματα 

3. Αξιοποίηση υπαρχουσών δομών θαλασσοθεραπείας, 
ιπποθεραπείας 

 

Α.με.Α. - Παιδιά με κινητικά & λειτουργικά 
προβλήματα 



1. Επιμήκυνση τουριστικής περιόδου 

2. Νέες επενδύσεις 

3. Νέες θέσεις εργασίας 

4. Αλλαγή επιχειρηματικού προσανατολισμού και 
δημιουργία νέων μορφών ανάπτυξης 

5. Εισροή συναλλάγματος 

6. Τόνωση περιφερειακής οικονομίας  

 

Οφέλη από μελλοντικές δράσεις 



1. Θεσμικές και νομοθετικές αλλαγές και προσαρμογή της γραφειοκρατίας 
στα νέα δεδομένα και τις νέες τεχνολογίες 

2. Δημιουργία κλιμακωτών ξεκάθαρων διαδικασιών (οδικός χάρτης) ώστε 
να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι τους όρους και τις προϋποθέσεις 

3. Δημιουργία δομών προώθησης και ενημέρωσης στην αλλοδαπή αγορά  

4. Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και διαφανείς διαδικασίες 
ενημέρωσης  

(Σημαντικός ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επιμελητηρίων και 
των Επιστημονικών-Επαγγελματικών Φορέων) 

Προϋποθέσεις 
 
 
 



5. Προσαρμογές των δομών στις ανάγκες των 
ασθενών – επισκεπτών 

6. Δημιουργία νοοτροπίας συνεργασιών 

7. Αξιοποίηση υπαρχουσών δομών 

8. Δημιουργία πιλοτικών περιφερειακών project 
(νησιά) όπου είναι ευκολότερη η οργάνωση και ο 
έλεγχός τους   

 

Προϋποθέσεις 



Σε περιοχή με:  

1. Αναγνωρίσιμο «όνομα» στη τουριστική αγορά  

2. Με διεθνές αεροδρόμιο 

3. Με αναπτυγμένη ξενοδοχειακή υποδομή 

4. Με ικανοποιητικές δομές υγείας 

Πιλοτικό project 
 
 
 



• Τουρισμός υγείας κυρίως σε μεγάλες δομές (νοσοκομεία, κέντρα 
αποκατάστασης) και στα κέντρα ιαματικής θεραπείας. 

• Χρειάζονται αλλαγές σε θεσμικά πλαίσια από την Πολιτεία και 
στην νοοτροπία των παρόχων υγείας. 

• Χρειάζεται να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες δομές. 

• Υπάρχουν περιθώρια για ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού 
υγείας κυρίως για επισκέπτες οι οποίοι τις συνδυάζουν με ταξίδι 
αναψυχής.  

  

 

Συμπερασματικά 



Ευχαριστώ πολύ!  


