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Παρουσίαση της 

Τουριστικής Βιομηχανίας 
 • Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί τον μεγαλύτερο τομέα της 

παγκόσμιας οικονομίας. Σήμερα αριθμεί 700 εκ. τουρίστες σε 
παγκόσμιο επίπεδο με προοπτική να αυξηθούν στα επίπεδα του 1 δις 
το 2010 και του 1,5 δις το 2020. 
• Τα τελευταία 50 χρόνια η τουριστική βιομηχανία αποτελεί μια από τις 
σημαντικότερες παραμέτρους της Ευρωπαϊκής οικονομίας. 
• Αύξηση των αφίξεων τουριστών από όλο τον κόσμο στην Ευρώπη από 
25,3 εκ. το 1950 σε περίπου 414 εκ. το 2003. 
• Πρόβλεψη για 717 εκ. τουρίστες το 2020 που σημαίνει σχεδόν 
διπλασιασμό των επισκεπτών σε διάστημα 2 δεκαετιών (2000 – 2020). 
• Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού η Ευρώπη θα 

παραμείνει τα επόμενα χρόνια ένας από τους σημαντικότερους 
τουριστικούς προορισμούς καθώς και πηγή τουριστών σε παγκόσμιο 



Βασικές μορφές τουρισμού 

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



 
Παρουσίαση του ιατρικού τουρισμού 

 
• Με τον όρο ιατρικό τουρισμό ορίζεται ευρέως η 

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

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



Βασικούς τομείς του ιατρικού 
τουρισμού 

• αποτελούν η πλαστική χειρουργική, η οδοντιατρική, η 
οφθαλμολογία, η καρδιολογία, η ορθοπεδική, η 
θεραπεία καρκίνου, η παροχή υπηρεσιών προς 
νεφροπαθείς, καθώς και οι μεταμοσχεύσεις οργάνων. 

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



Προϋποθέσεις προσβασιμότητας 
τουριστικών προορισμών (medical 

tourism facilitators) 

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

•  Ύπαρξη εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού 

•  Ύπαρξη εξειδικευμένου νοσηλευτικού 
προσωπικού 

•  Ύπαρξη της κατάλληλης οργάνωσης για την 
παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 
τουρισμού και ιατρικής περίθαλψης 

•  Ύπαρξη της κατάλληλης προβολής 



 
Παράμετροι που ευνοούν την ανάπτυξη του 

ιατρικού τουρισμού 

 
• Σύγχρονες ιδιωτικές νοσοκομειακές υποδομές 

• Εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 

• Υψηλές ουρές αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία των 
ανεπτυγμένων χωρών (ΗΠΑ, Δυτική Ευρώπη) 

• Προφίλ του εκάστοτε προορισμού (κλιματολογικές 
συνθήκες, υποδομές, ποιότητα υπηρεσιών, ιστορική 
και πολιτιστική κληρονομιά) 

• Ποιότητα και κόστος των παρεχομένων ιατρικών 
υπηρεσιών.  



• Το κόστος μίας 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 

• Οι δημογραφικές αλλαγές. Εκτιμάται ότι την επόμενη 
πεντηκονταετία το ποσοστό των ανθρώπων άνω των 
60 στις ανεπτυγμένες χώρες θα ανέλθει από το 1/5 
στο 1/3. Τα τμήματα του τουρισμού που αφορούν 
την <υγεία>, την <θαλασσοθεραπεία> και την 
<φυσική κατάσταση> αναμένεται να επωφεληθούν 

 



Χώρες που έχουν αναπτύξει τον 
ιατρικό τουρισμό 



 
Κατηγορίες τουριστών που 

χρειάζονται ιατρική υποστήριξη 
 

 

• Άτομα με αιματολογικά νοσήματα 

•  Νεφροπαθείς 

• Καρκινοπαθείς 

• Καρδιοπαθείς 

•  Άτομα τρίτης ηλικίας που χρήζουν συστηματικής 
ιατρικής και φαρμακευτικής παρακολούθησης 



 
Αριθμός νεφροπαθών σε παγκόσμιο 

επίπεδο το 2002, ως παράδειγμα 
 • 308.861 νεφροπαθείς στις ΗΠΑ 

• 891.139 νεφροπαθείς στον υπόλοιπο κόσμο 

• 1,2 εκ. νεφροπαθείς σε όλο τον κόσμο 

• Με βάση εκτιμώμενο μέσο ετήσιο ρυθμό 
αύξησης 6% σήμερα έχουμε περίπου 1,5 εκ. 
νεφροπαθείς σε όλο τον κόσμο 



 
Παρουσίαση των παρεχομένων 
υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού 

 
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* και 5* 

• Μεταφορά 

• Διατροφή 

• Οργάνωση περιηγήσεων 

• Παροχή υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικού 
κόστους υπηρεσιών αιμοκάθαρσης από Κέντρα 
αιμοκάθαρσης εξοπλισμένα με σύγχρονα ιατρικά 
μέσα. 



• Ιατρικά μηχανήματα και στελεχωμένα με 
εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό 

• Πληροφόρηση των τουριστών (νεφροπαθών) 

• Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης όπως 
κρατήσεις δωματίων, έκδοση εισιτηρίων, 
καθορισμό του προγράμματος αιμοκάθαρσης 
και καθορισμό της διαδικασίας πληρωμών. 

 



Υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα 

• Ο δημόσιος τομέας έχει σημαντική δυναμικότητα 
- από πλευράς υποδομών - σε πολλά νοσοκομεία 
στην περιφέρεια, που δεν απασχολείται και που 
θεωρητικά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για 
υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού. Τα νοσοκομεία 
αυτά είναι υπό στελεχωμένα, και πάσχουν από 
οργανωτικές και λειτουργικές αδυναμίες και από 
'ξενοδοχειακή' υποδομή. Το θεσμικό πλαίσιο και 
οι εργασιακές σχέσεις είναι δύσκαμπτα, και με τα 
σημερινά δεδομένα τα νοσοκομεία δεν θα 
μπορούσαν να πιστοποιηθούν για ιατρικό 
τουρισμό. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει.  
 



Ιδιωτικός τομέας 

• Ο ιδιωτικός τομέας έχει 4-5 συγκροτήματα 
νοσοκομείων και άλλων ιατρικών μονάδων με 
σχετικά καλή διοίκηση, ιατρούς και υποδομές. 
Έχουν υπέρ-επενδύσει για τις ανάγκες τις 
Ελληνικής αγοράς (που βρίσκεται σε κρίση) και 
αναζητούν νέες αγορές. Τα τελευταία δύο 
χρόνια, η αναταραχή στον αραβικό κόσμο έφερε 
αρκετούς ασθενείς από εκεί στα ιδιωτικά 
νοσοκομεία. Η εισροή δεν είναι όμως 
αποτέλεσμα συστηματικής στρατηγικής, η οποία 
εκκρεμεί να σχεδιαστεί.  
 



• Πέρα από τους μεγάλους παίκτες, υπάρχουν πολλά 
ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και ιατρεία σε όλη τη 
χώρα που υποαπασχολούνται, καθώς η Ελλάδα έχει 
πολύ ψηλό αριθμό κέντρων και ιατρών σε σχέση με 
τον πληθυσμό της.  

• Σε γενικές γραμμές ισχύει ότι ο κλάδος υγείας στην 
Ελλάδα ως πάροχος ιατρικού τουρισμού έχει:  

• Καλές υποδομές σε κτίρια και εξοπλισμό, σε πολλές 
περιοχές της χώρας  

• Πολλούς και καλούς ιατρούς στις περισσότερες 
ειδικότητες  



 
Υπάρχουσες δομές Υγείας με 

δυνατότητες ιατρικού τουρισμού  
 • Υπάρχουν κατηγορίες ιατρικών υπηρεσιών όπου 

υπάρχει ελληνικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Σε αυτές 
θα μπορούσε να υπάρξει στο μέλλον εξειδίκευση.  
Αιμοκάθαρση(περίεργη απαλοιφή στην μελέτη έχει η 
Πάτρα): υπάρχει καλή γεωγραφική κάλυψη από 
δημόσια νοσοκομεία, αλλά θα χρειαστεί ειδική 
ρύθμιση και οργάνωση για να προσφερθούν σε 
τουρίστες οι υπηρεσίες τους. Τα ιδιωτικά κέντρα 
καλύπτουν Αθήνα-Θεσσαλονίκη αλλά από τουριστικές 
περιοχές μόνο Κρήτη και Ρόδο. Προσφέρουν ήδη 
υπηρεσίες σε τουρίστες, και το τμήμα αυτό της 
αγοράς μπορεί να επεκταθεί σχετικά εύκολα.  



Αποκατάσταση - αποθεραπεία 

•  Υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ιδιωτικών κέντρων στην 
Μακεδονία και Θεσσαλία, που δεν έχουν αξιοποιηθεί 
επαρκώς. Έχουν εξαιρετικά υψηλού επιπέδου 
υποδομές, ειδικό- προηγμένης τεχνολογίας- εξοπλισμό 
και από άρτιο επιστημονικό προσωπικό. Είναι 
μοναδικά στο είδος στα Βαλκάνια και σπάνια για την 
Ευρώπη. Από άποψη ποιότητας, υπάρχουν μερικά 
εφάμιλλα στη Γερμανία και Ελβετία, αλλά είναι πολύ 
πιο ακριβά. Συνεπώς, υπάρχει δυνατότητα να 
δημιουργηθεί ένας σημαντικός πόλος τουρισμού 
αποκατάστασης, ιδίως στην κεντρική και βόρεια 
Ελλάδα. Η ύπαρξη δυο κλινικών αποκατάστασης 
βοηθά απόλυτα στην επιλογή της Πάτρας. 



Τεχνητή αναπαραγωγή 

• Η Ελλάδα έχει ευνοϊκή νομοθεσία συγκριτικά με 
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, και ήδη έχει αρχίσει να 
αναπτύσσεται ο "αναπαραγωγικός τουρισμός". 
Τα (ιδιωτικά) κέντρα βρίσκονται σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη.  



Ιαματικά λουτρά 

•  Έχουν ευρεία γεωγραφική διασπορά. Δεν 
είναι προφανής η θεραπευτική τους αξία, και 
απαιτούνται κλινικές μελέτες κατά περίπτωση 
για να τεκμηριωθεί. Εφόσον αποδειχθεί, τα 
συγκεκριμένο λουτρό θα πρέπει να 
αξιοποιηθεί με τις κατάλληλες ιατρικές και 
τουριστικές υποδομές.  

 



Ιαματικός τουρισμός και συναφή 

• Αιτωλοακαρνανία – Τρύφοι: Το υδροθεραπευτήριο του 
Τρύφου προσφέρει και ποσιθεραπεία, μαζί με τις κλασικές 
μεθόδους υδροθεραπείας, κυρίως για την εξάλειψη των 
πεπτικών και εντερικών διαταραχών.   

• ΗΛΕΙΑ-Καϊάφας: Ευεργετική επίδραση στις αρθριτικές, 
δερματικές και γυναικολογικές παθήσεις, στις 
χολολιθιάσεις και ηπατίτιδες, στις παθήσεις του 
γαστρεντερικού συστήματος, στις υποτονικές δυσπεψίες 
και στις ατονικές δυσκοιλιότητες από χολική ανεπάρκεια.   

• Κυλλήνη: Παλιά αρχιτεκτονική οικημάτων, ερειπωμένη 
μέσα σε δάσος ευκαλύπτων, από τα αρχαία χρόνια λέγεται 
ότι ασθενείς έσπευδαν να θεραπεύσουν πλήρως το 
αναπνευστικό τους βρογχικό άσθμα, εμφύσημα, χρόνιες 
βρογχίτιδες, αναπνευστική ανεπάρκεια.  
 



Εξειδικευμένες θεραπείες σε 
Τριτοβάθμια Νοσοκομεία 

• Τα ιδιωτικά τριτοβάθμια νοσοκομεία είναι συγκεντρωμένα σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα Δημόσια έχουν μεγαλύτερη διασπορά 
από άποψη υποδομών, αλλά όχι από άποψη ειδικών ιατρών. 
Μόνο τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (Πάτρα, Ηράκλειο, 
Ιωάννινα, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη) έχουν ιατρούς στην 
περιφέρεια που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν ιατρικό 
τουρισμό για τριτοβάθμια θεραπεία. Για μεν τον ιδιωτικό τομέα, το 
ζητούμενο είναι η κατάλληλη διεθνής δικτύωση και προβολή.  

• Για τον δημόσιο τομέα, απαιτούνται σημαντικές θεσμικές και 
οργανωτικές αλλαγές, αλλά και επενδύσεις για την αναβάθμιση 
των υποδομών (κτιριακών, ξενοδοχειακών και ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού) προκειμένου αυτές να καταστούν αξιόπιστες και εν 
συνεχεία ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο. Ενδεχομένως αυτό 
μπορεί να γίνει για συγκεκριμένες μονάδες μέσω εκμίσθωσης 
υποδομών σε ιδιώτες ή μέσω ΣΔΙΤ. 

 
 



Πρόταση 

• Παροχή στο δημόσιο τομέα υγείας της δυνατότητας να 
ανταγωνισθεί τον ιδιωτικό τομέα με ισοδύναμα μέσα και πολιτικές 
και υιοθέτηση από αυτόν μιας ορθολογικής οργανωτικής δομής 
και διοίκησης.  

• Ενίσχυση του ανταγωνισμού στον υγειονομικό τομέα ανεξάρτητα 
από το αν πρόκειται για δημόσιες ή ιδιωτικές δομές ή αν αφορά 
πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια περίθαλψη. Επιπλέον προτείνεται 
η δυνατότητα λειτουργίας των υγειονομικών δομών του κράτους 
υπό το καθεστώς ανώνυμης εταιρείας προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αυτοτελής- ορθολογική διαχείρισή τους από τη μια 
και η δυνατότητα σύναψης συνεργασιών με ιδιωτικούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς από την άλλη.  

• Και η δημιουργία ενός κοινού ταμείου ανά Περιφέρεια για την 
ενίσχυση του Ιατρικού τουριστικού προορισμού με την ύπαρξη 
αφενός στρατηγικού σχεδιασμού και αφετέρου αποτελεσματικής 
τεχνοκρατικής διοίκησης. 
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