
ΟδοντιατρικόςΟδοντιατρικός τουρισμόςτουρισμός
στηνστην ΑχαΐαΑχαΐα

ΜελέτηΜελέτη –– παρουσίασηπαρουσίαση::
ΧρυσάνθηΧρυσάνθη ΠαπανδρουλιδάκηΠαπανδρουλιδάκη ((ΧειρΧειρ..ΟδοντίατροςΟδοντίατρος))



ΟΟ οδοντιατρικόςοδοντιατρικός τουρισμόςτουρισμός είναιείναι……

ένας συνδυασμός παροχής οδοντιατρικών
υπηρεσιών και τουρισμού στην περιοχή

ένας τομέας που ξέρουμε ότι έχει επιφέρει σημαντικά
αποτελέσματα στην ανάπτυξη των χωρών που τον
έχουν εντάξει στην εθνική τους πολιτική

στην Αχαΐα, περισσότερο μια προοπτική ανάπτυξης παρά
μια πραγματικότητα (προς το παρόν).



ΔημοφιλείςΔημοφιλείς προορισμοίπροορισμοί
οδοντιατρικούοδοντιατρικού τουρισμούτουρισμού (Top 10)(Top 10)

• Μεξικό προτιμάται από Αμερικάνους, Καναδούς

• Ταϊλάνδη προτιμάται από Αυστραλούς, Αμερικάνους, 
Καναδούς, Νέο-Ζηλανδούς

• Ισπανία προτιμάται από Άγγλους, Ιρλανδούς, Γερμανούς

• Τουρκία
• Τσεχία προτιμάται από Άγγλους, Ελβετούς, Γερμανούς, Αυστριακούς

• Ντουμπάι προτιμάται από Αμερικάνους, Γερμανούς, Ελβετούς, Άγγλους, 
Αυστριακούς

• Φιλιππίνες προτιμάται από Αμερικάνους, Καναδούς, Αυστραλούς

• Πολωνία προτιμάται από Γερμανούς, Αυστριακούς, Άγγλους, Δανούς, 
Σουηδούς, Νορβηγούς

• Κόστα-Ρίκα προτιμάται από Αμερικανούς, Καναδούς

• Ουγγαρία προτιμάται από Άγγλους, Ιρλανδούς, Γερμανούς, Αυστριακούς, 
Αμερικάνους, Δανούς, Γάλλους



ΠροϋποθέσειςΠροϋποθέσεις --εμείςεμείς τιτι έχουμε;έχουμε;

• Εξαιρετικά ποιοτικές οδοντιατρικές υπηρεσίες
• Καλό εξοπλισμό – προδιαγραφές οδοντιατρείων
• Ανταγωνιστικές τιμές (αναλόγως με τη χώρα προέλευσης)

• Θαυμάσιο τουριστικό προορισμό με πλούσια φυσική και
πολιτιστική κληρονομιά, που συνδιάζει εκπληκτικά το
βουνό και τη θάλασσα

• Ήπιο κλίμα
• Φιλόξενο και γλωσσομαθή πληθυσμό
• Σύγχρονες και ανταγωνιστικές τουριστικές υπηρεσίες
• Αεροπορικές διασυνδέσεις μέσω του αεροδρομίου του
Αράξου και του «Ελ. Βενιζέλος»

• Λιμάνι - Μαρίνα



ΠροϋποθέσειςΠροϋποθέσεις –– τιτι δενδεν έχουμε;έχουμε;

• Πιστοποιήσεις
• Κρατικό φορέα υποστήριξης
• Οργανωμένη διαφήμιση (δεδομένου ότι βάσει της ελληνικής

νομοθεσίας αυτό θα ήταν αντιδεοντολογικό και παράνομο)

• Πολιτική-οικονομική σταθερότητα
• Συνέπειες για mal practice
• Έλεγχο ποιότητας
• Υποχρεωτική συνεχιζόμενη εκπαίδευση



ΟιΟι οδοντίατροιοδοντίατροι τηςτης ΑχαΐαςΑχαΐας
((στοιχείαστοιχεία απόαπό έρευναέρευνα τηςτης ΧρυσάνθηςΧρυσάνθης ΠαπανδρουλιδάκηΠαπανδρουλιδάκη --2013)2013)

1.Οι περισσότεροι ενδιαφέρονται αρκετά έως πάρα πολύ για την δυνατότητα
προσέλκυσης ασθενών από το εξωτερικό.

2.Όλοι μιλούν τουλάχιστον 1 ξένη γλώσσα (αγγλικά) ενώ το 35% μιλά 2 ή
περισσότερες ξένες γλώσσες.

3.Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν e-mail, ενώ 1 στους 6 έχει δημιουργήσει και
επαγγελματική ιστοσελίδα.

4.Το 80% περίπου θα δεχόταν να συμμετέχει σε κατάλογο προτεινόμενων
οδοντιάτρων σε ασθενείς του εξωτερικού και

5.Υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται από τη νομοθεσία και ότι θα
συμφωνούνταν λογικές+ικανοποιητικές τιμές ανά θεραπεία, όλοι θα
συμφωνούσαν στην ενιαία τιμολόγηση των οδοντιατρικών υπηρεσιών και
στην ανάρτηση του τιμοκαταλόγου αυτού σε sites οδοντιατρικού τουρισμού
ώστε οι υποψήφιοι ασθενείς να κινητοποιούνται από τη διαφορά κόστους σε
σχέση με τη χώρα τους.



ΟιΟι οδοντίατροιοδοντίατροι τηςτης ΑχαΐαςΑχαΐας ((συνέχειασυνέχεια))

6.Το 60% περίπου έχει ασφάλεια αστικής ευθύνης και από τους υπόλοιπους οι
περισσότεροι προτίθενται να κάνουν

7.Το 76% είναι διατεθειμένοι να εργαστούν σε περιόδους διακοπών ή εορτών
8.Το 88% είναι διατεθειμένοι να υποβληθούν σε έλεγχο (από τον αρμόδιο

φορέα) ώστε να πιστοποιηθούν



2 2 λόγιαλόγια γιαγια τοτο πώςπώς λειτουργείλειτουργεί οο ιατρικόςιατρικός
τουρισμόςτουρισμός στηστη διεθνήδιεθνή αγοράαγορά::

• Πράκτορες Ιατρικού τουρισμού (medical tourism 
facilitators)

• Ιατρικός Συντονιστής (medical coordinator)
• Δικτύωση B2B (business to business)



ΟΟ οδοντιατρικόςοδοντιατρικός τουρίσταςτουρίστας
συνήθωςσυνήθως δενδεν ταξιδεύειταξιδεύει μόνοςμόνος τουτου……
•



ΚίνητραΚίνητρα οδοντιατρικούοδοντιατρικού τουρίστατουρίστα

• Οικονομικά (χαμηλότερο κόστος υπηρεσιών σε σύγκριση
με τη χώρα του)

• Ποιοτική παροχή υπηρεσιών
• Ενδιαφέρων-αξιόλογος τουριστικός προορισμός



ΑνάγκηΑνάγκη υποστήριξηςυποστήριξης απόαπό τουριστικάτουριστικά
γραφείαγραφεία γιαγια::

• Κρατήσεις εισιτηρίων από και προς τη χώρα προέλευσης
• Κρατήσεις ανάλογου αριθμού δωματίων σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
• Μεταφορά από & προς το αεροδρόμιο
• Ενοικίαση αυτοκινήτου ή ιδιωτικού μεταφορέα
• Οργάνωση σχετικά με την εστίαση, διασκέδαση, δραστηριότητες
• Ξενάγηση στην πόλη και στα αξιοθέατα της περιοχής
• Προώθηση πολιτιστικών δράσεων διαφόρων φορέων του νομού
• Δημιουργία (κατόπιν συνεννόησης με τον ιατρικό συντονιστή που θα

έχει προγραμματίσει τις οδοντιατρικές θεραπείες και τα ραντεβού) 
ενός ελκυστικού πακέτου εκδρομών και δραστηριοτήτων, που θα
”γεμίσει” ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο του ασθενή αλλά και όλο
τον διαθέσιμο χρόνο των συνοδών του και θα αναδείξει τον πλούτο
της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αυτού του τόπου.



ΜερικέςΜερικές ιδέεςιδέες……
• Επισκεψη στον Αγ Ανδρέα
• Επίσκεψη στην Αχ.Κλάους
• Κάστρο Πατρας, Ρίου
• Αρχαίο Ωδείο
• Αρχαιολογικό Μουσείο
• Γέφυρα Ρίου -Αντιρίου



Οι οδοντιατρικές θεραπείες και προσθετικές εργασίες
έχουν ιδιαιτερότητες σε ότι αφορά στις απαιτήσεις τους
σε χρόνο: αριθμό και διάρκεια των ραντεβού καθώς και
ενδεχόμενα αναγκαία διαλείμματα που ορισμένες
θεραπείες απαιτούν (πχ για να δουλέψει το
οδοντοτεχνικό εργαστήριο, ή στα ενδιάμεσα των
συνεδριών μιας ενδοδοντικής θεραπείας).



Η διάρκεια παραμονής ενός οδοντιατρικού
τουρίστα για τις ανάγκες της θεραπείας
του μπορεί να είναι πχ 2 ή 3 εβδομάδες
με ενδιάμεσα κενά ημερών…

που μπορούν να αξιοποιηθούν ως εξής:

Άρα…



• Εκδρομή στην Αρχ. Ολυμπία
• Εκδρομή στη Λίμνη Τιβλού -Ζαρούχλα
• Εκδρομή στη Ναύπακτο -Rafting στον
Εύηνο ποταμό

• Περιήγηση σε ορειβατικές διαδρομές-
φυσιολατρία

• Εταπίσκεψη σε μοναστήρια
(Ι.Μ.Ταξιαρχών, Μαρίτσης, Ομπλού κ.α.)



ΜερικέςΜερικές ακόμαακόμα ιδέεςιδέες……

•



ΠωςΠως θαθα μπορούσεμπορούσε νανα προωθηθείπροωθηθεί ηη
ΑχαΐαΑχαΐα ωςως οδοντιατρικόςοδοντιατρικός προορισμός;προορισμός;

• Σε ήδη υπάρχοντα sites οδοντιατρικού τουρισμού, όπως πχ το
www.dentaldepartures.com

• Με δημιουργία νέας ιστοσελίδας που θα προωθούσε αποκλειστικά
την Αχαΐα στο εξωτερικό σαν οδοντιατρικό προορισμό, όπως
αντίστοιχα υπάρχει το www.tooth-tourism.com για οδοντιάτρους της
Αττικής

• Με συμμετοχή κάποιου επίσημου φορέα – εκπροσώπου σε διεθνείς
εκθέσεις και συνέδρια για τον ιατρικό τουρισμό, όπως πχ το IMTEC 
(International Medical Travel Exhibition and Conference) που έγινε
τον Μάρτιο 2013 στο Μονακό

• Με e-mail σε τουριστικές εταιρίες-γραφεία στις στοχευόμενες χώρες
προέλευσης οδοντιατρικών τουριστών



ΕνδεχόμενοιΕνδεχόμενοι στόχοιστόχοι

Οδοντιατρικοί τουρίστες που επιζητούν υψηλή ποιότητα
οδοντιατρικών υπηρεσιών σε τιμές χαμηλότερες από ότι
στην πατρίδα τους

με προέλευση πιθανότατα από Αμερική, Αγγλία, Γερμανία, 
Ελβετία, Αυστρία, Ρωσία κ.α. χώρες



ΟΟ ορισμόςορισμός αγορώναγορών--στόχωνστόχων

Απαιτεί :
• οργανωμένη έρευνα αγοράς με σύγκριση τιμών
και επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών

• καλή γνώση της εκάστοτε ξένης γλώσσας
• Αξιολόγηση κόστους ναύλων



ΠροβληματισμοίΠροβληματισμοί

• Διάγνωση εξ αποστάσεως (e-mail , ακτινογραφίες, φωτογραφίες)
• Ποιός θα αναλάβει στην Ελλάδα τον ρόλο του ιατρικού συντονιστή;
• Αστάθεια πολιτικό-οικονομική -> τροχοπέδη
• Απαραίτητη η έρευνα αγοράς με σύγκριση τιμών (με τις χώρες

προέλευσης) για σωστή στόχευση της προώθησης
• Ανάγκη καταστατικού συνεργασίας (οδοντιάτρων-τουριστικών

γραφείων) που να ορίζει τους τρόπους επιλογής οδοντιάτρου
• Ανάγκη Ιδ. Συμφωνητικού – όροι συνεργασίας που θα ζητείται

ηλεκτρονικά να αποδεχτούν οι υποψήφιοι ασθενείς εξ αρχής.
• Χρήσιμο να φτιαχτεί ένας ιδιωτικής πρωτοβουλίας ¨συνεταιρισμός¨

οδοντιάτρων που θα αποφασίζει με τη συμμετοχή όλων των
ενδιαφερομένων συναδέλφων για την κοινή τιμολογιακή πολιτική
κ.α. όπως π.χ. το κοινά standards στην παροχή υπηρεσιών, ώστε
να εξασφαλίζεται η καλή αξιοπιστία του ιστοτόπου και κατά
συνέπεια του προορισμού



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

• Ο οδοντιατρικός τουρισμός είναι ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος και
κερδοφόρος κλάδος, ένα γόνιμο πεδίο που δύναται να προσφέρει
οφέλη και ανάπτυξη σε πολλούς κλάδους ταυτόχρονα

• Χρειάζεται δουλειά και από τους ιδιώτες (οδοντιάτρους και
τουριστικούς επαγγελματίες) και από τους επίσημους φορείς της
πολιτείας για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου και την υποστήριξη
των ιδιωτικών πρωτοβουλιών

• Υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις που αν ¨ζυμωθούν¨ σωστά, 
μπορούν να αναδείξουν την Αχαΐα και τη χώρα μας σε κορυφαίο
τουριστικό προορισμό.



Σας ευχαριστώ πολύ!


