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Σκοπός της παρούσας συνοπτικής έρευνας είναι η παρουσίαση
της οργάνωσης, προώθησης και εφαρμογής του ιατρικού
τουρισμού στην Τουρκία.

Α.ΓΕΝΙΚΑ
Ως ιατρικός τουρισμός μπορεί να ορισθεί η διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο
επιλέγει να ταξιδέψει εκτός της χώρας μόνιμης διαμονής του, προκειμένου να
λάβει ειδική ιατρική φροντίδα είτε για κάποιο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει
είτε για καλλωπιστικές επεμβάσεις. Τα τελευταία χρόνια η συμβολή του ιατρικού
τουρισμού στην τουριστική ανάπτυξη συγκεκριμένων χωρών είναι ιδιαίτερα
σημαντική, καθώς τα έσοδα από αυτόν αυξάνονται επηρεάζοντας θετικά την
πορεία του ΑΕΠ.
Αρχικά ο ιατρικός τουρισμός έτεινε να χαρακτηρίζει ασθενείς προερχόμενους από
αναπτυσσόμενες χώρες κατευθυνόμενους προς αναπτυγμένες, οι οποίοι
ταξίδευαν στο εξωτερικό προκειμένου να λάβουν συγκεκριμένες θεραπείες μη
διαθέσιμες στις χώρες τους. Τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο, παρατηρούνται
τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές αλλαγές στην κινητικότητα των ασθενών
διεθνώς. Πιο σημαντική από αυτές τις αλλαγές θεωρείται η αντιστροφή των
δεδομένων: Ασθενείς από εύρωστες οικονομικά κοινωνίες ταξιδεύουν προς
αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να λάβουν μια συγκεκριμένη θεραπεία
που είτε δεν είναι διαθέσιμη στη χώρα τους, είτε υφίσταται αλλά υπολείπεται
σημαντικά από τις αντίστοιχες ιατρικές υπηρεσίες της χώρας προορισμού, οι
οποίες σημειωτέον είναι και σαφώς φθηνότερες.
Η αλλαγή αυτή των δεδομένων συνέβη κυρίως λόγω της διαθεσιμότητας
οικονομικότερων θεραπειών στις φιλοξενούσες χώρες, καθώς επίσης και
πτήσεων χαμηλού κόστους. Σημαντικός παράγοντας προώθησης του ιατρικού
τουρισμού είναι η ύπαρξη διαδικτυακών πληροφοριών σχετικά με την αξιοπιστία
και την τιμολογιακή πολιτική των συγκεκριμένων θεραπειών.
Το στοιχείο που χαρακτηρίζει τον εν λόγω κλάδο ως «τουρισμό» συνίσταται στο
ότι οι επισκέπτες - ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να μείνουν ένα χρονικό
διάστημα στη χώρα μετά το πέρας της επέμβασης. Με αυτό τον τρόπο μπορούν
να συνδυάσουν την επίσκεψη για ιατρικούς λόγους με παραδοσιακές μορφές
τουρισμού.
Η Τουρκία φιλοδοξεί να γίνει μια πρωτοπόρος χώρα στον τομέα του ιατρικού
τουρισμού. Φαίνεται να το πετυχαίνει καθώς με τη πάροδο των χρόνων
σημειώνει ανοδική πορεία και εξαιρετικές προοπτικές.
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Β.ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ο ιατρικός τουρισμός στην Τουρκία αποτελεί έναν κλάδο που κατέχει εξέχουσα
θέση ως εξαγώγιμο προϊόν παροχής υπηρεσιών, λόγω της σημαντικής συμβολής
του στην οικονομία. Ο ιατρικός τουρισμός στην Τουρκία θεωρείται ως
στρατηγικής σημασίας καθώς η διάρκεια της τουριστικής περιόδου είναι ετήσια
και η ροή εσόδων συνεχής.
Ιστορικά η Τουρκία κατάφερε να γίνει σημαντικός παίκτης στην αγορά του
παραδοσιακού τουρισμού την δεκαετία του 1980 με μια σειρά πρωτοβουλιών και
πολιτικών τουριστικής ανάπτυξης. Ως φυσικό επακόλουθο της τουριστικής
ανάπτυξης αλλά και της αύξησης των δαπανών στο δημόσιο και των
επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα των υπηρεσιών υγείας, ο ιατρικός τουρισμός
απέκτησε σημαντικό μερίδιο στην τουρκική οικονομία από τις αρχές της δεκαετίας
του 2000. Ειδικά τα τελευταία χρόνια η Τουρκία έκανε σημαντικά βήματα στο
χώρο γεγονός που βελτίωσε την ανταγωνιστικότητα της, καταλαμβάνοντας
δεσπόζουσα θέση σε παγκόσμιες κατατάξεις ανταγωνιζόμενη με χώρες όπως η
Ινδία, η Μαλαισία, η Ταϋλάνδη και η Ουγγαρία, οι οποίες κατέχουν τα πρωτεία
στον ιατρικό τουρισμό. Σύμφωνα με το International Medical Travel Journal η
Τουρκία κατέλαβε την 3η θέση, ενώ την 1η οι USA, 2η η Nότια Κορέα, 4η η
Γερμανία και την 5η θέση η Ταϋλάνδη.
Το μεγαλύτερο ποσοστό αφίξεων στην Τουρκία προέρχεται από χώρες της Μέσης
Ανατολής. Έπονται η Γερμανία, Σαουδική Αραβία, Ουκρανία, Αίγυπτος και το
Λίβανο. Μεγάλος είναι και ο αριθμός των Ευρωπαίων πολιτών που επισκέπτονται
τη Τουρκία για οφθαλμολογικές κυρίως επεμβάσεις. Παρακάτω παρουσιάζεται
σχετικός πινάκας:

Medical Tourist

Year 2015
Tourist
Healthcare

TOTAL

Medical Tourist

Year 2016
Tourist
healthcare

TOTAL

Libya

37.470

7.648

45.118

4.863

16.896

21.759

Iraq

18.993

13.632

32.625

12.318

8.496

20.814

7.261

23.105

30.366

11.026

7.973

18.999

17.668

10.944

28.612

12.855

6.140

18.995

Russia

4.350

11.502

15.852

1.919

12.589

14.508

Syria

2.419

12.587

15.006

2.684

5.944

8.628

Turkmenistan

4.166

7.941

12.107

1.266

6.864

8.130

England

1.543

8.128

9.761

1.385

5.711

7.096

Afghanistan

3.169

6.094

9.263

2.371

4.387

6.758

Netherlands

1.663

6.268

7.931

2.179

3.568

5.747

Germany
Azerbaijan

Τurnacıbaşı Sokağı No: 22 ,TR-34433 Galatasaray - Beyoglu, İstanbul
Tel: +90-212-292 71 18-19 / +90-212-3938290 Fax +90-212-252 13 65
e-mail: ecocom-istanbul@mfa.gr Url: www.agora.mfa.gr

3

TOTAL
%

98.702

107.849

206.551

52.866

78.568

131.434

48%

52%

100%

40%

60%

100%

Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι τα χαρακτηριστικά των χωρών που κατατάσσονται
στο παραπάνω πίνακα είναι τα εξής : χώρες, γειτονικές με απόσταση εντός 4
ωρών, με κυρίως μουσουλμανικό και σημαντικό πληθυσμό και χώρες που
παρέχουν μεγάλο αριθμό τουριστικών εσόδων. Το 52% των ασθενών που
απευθύνθηκαν στις ιατρικές υπηρεσίες στην Τουρκία, επιθυμούσε υγειονομική
περίθαλψη, ενώ το 2016, το ποσοστό ανήλθε σε 60%.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΙΜΩΝ
Η ποιότητα σε σχέση με το κόστος παροχής υγειονομικής περίθαλψης στην
Τουρκία καθιστά την χώρα εξαιρετικά ανταγωνιστική σε σύγκριση με άλλες χώρες
κορυφαίες παγκοσμίως στον τομέα του ιατρικού τουρισμού. Ορισμένες
χειρουργικές επεμβάσεις είναι έως και 90% φθηνότερες. Ο παρακάτω πίνακας
παρουσιάζει σχετική τιμολόγηση για αγγειογραφία.
COUNTRIES

COSTS $

U.S.

47.000

SINGAPORE

13.000

INDIA

11.000

THAILAND

10.000

TURKEY

5.000

http://www.hurriyetdailynews.com/700-000-medical-tourists-visited-turkey-in-2017134942

Αντίστοιχα για ένα καρδιολογικό χειρουργείο καρδιακής βαλβίδας το κόστος στις
ΗΠΑ είναι 150,000$ και στη Τουρκία μόλις 17,000$.
Επιπροσθέτως παρέχονται ελκυστικά πακέτα ιατρικών παροχών
περιλαμβάνουν νοσοκομειακή περίθαλψη ξεναγήσεις και διαμονή.

που

Γ.ΖΗΤΗΣΗ
ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΦΙΞΕΩΝ
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επισκέπτες από χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές
διμερείς συμφωνίες με την Τουρκία, μπορούν να επισκεφθούν ιατρικές
εγκαταστάσεις της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας. Εξ’ αυτών την τελευταία
πενταετία η μεγάλη πλειοψηφία δείχνει να προτιμά την Κωνσταντινούπολη. Η
Κωνσταντινούπολη, η Αττάλεια και άλλες παραδοσιακά τουριστικές περιοχές
συνεχίζουν να κρατάνε τα πρωτεία σε αριθμό επισκεπτών.
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Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι ο συνδυασμός νοσοκομειακής επάρκειας και
παραδοσιακού τουριστικού προϊόντος αποτελεί πολλαπλασιαστικό παράγοντα
στις αφίξεις ιατρικού τουρισμού.

Medical Tourism
CITIES

Tourist Healthcare

Total

2015

2016

%Difference

2015

2016

%Difference

2015

2016

%Difference

ISTANBUL

95.644

79.145

-17,30%

81.670

78.830

-3,50%

177.314

157.975

-10,90%

ANTALYA

6.155

3.506

-43,00%

41.163

23.369

-43,20%

47.318

26.875

-43,20%

ANKARA

19.511

16.931

-13,20%

7.393

10.711

44,90%

26.904

27.642

2,70%

6.779

962

-85,80%

12.022

15.466

28,60%

18.801

16.428

-12,60%

184

226

22,80%

16.931

11.578

-31,60%

17.115

11.804

-31,00%

128.273

100.770

-21,40%

159.179

139.954

-12,10%

287.452

240.724

-16,30%

IZMIR
MUGLA
TOTAL

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
To 2015, 66% του ιατρικού τουρισμού στη χώρα έλαβε υγειονομική περίθαλψη
υπηρεσιών σε ιδιωτικά νοσοκομεία, 23% σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία και 11%
σε δημόσια νοσοκομεία. Το 2016, στην Τουρκία, με ποσοστό τάξεως 56% τα
ιδιωτικά ιδρύματα στο τομέα της υγειονομικής περίθαλψης είχαν την πρώτη
θέση. Ακολούθησαν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα με 25% και τα δημόσια με
19%. Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών δείχνει να προτιμά τα ιδιωτικά
νοσοκομεία. Ακολουθούν τα πανεπιστημιακά και τα δημόσια καταλαμβάνουν την
τελευταία θέση στις προτιμήσεις των ιατρικών τουριστών. Κυρίως λόγω του ότι
τα ιδιωτικά νοσοκομεία απολαμβάνουν μεγαλύτερης διαφήμισης απ’ όλα τα
υπόλοιπα. Η διαφήμιση των υπηρεσιών υγείας στον κλάδο του ιατρικού
τουρισμού αποτελεί σημείο κλειδί για την προσέλκυση ασθενών.
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Εικόνα1

Η ζήτηση για ιδιωτικά νοσοκομεία αναμένεται να αυξηθεί λόγω αύξησης του
πληθυσμού και αύξησης εισοδήματος μακροχρόνια. Στην εικόνα 2 βλέπουμε πώς
θα εξελιχθεί ο πληθυσμός συγκριτικά με το εισόδημα κατά τη περίοδο 20162023.
Εικόνα2
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Ο τουρκικός ιδιωτικός τομέας και οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης
αναπτύχθηκαν παράλληλα τα 15 τελευταία χρόνια. Η Τουρκία αναμένεται να
διατηρήσει την ισχυρή θέση της και την επόμενη περίοδο.
Τα δέκα καλύτερα νοσοκομεία της Τουρκίας κατατάσσονται στον παρακάτω
πίνακα με τις απαραίτητες πληροφορίες.
Company
Private
Bayındır
Hospital
Private
Medikal Park
Göztepe
Hospital
Private
Medicana
International
World Eye
Hospital
Ataköy
Private Bilgi
Hospital
Private
Acıbadem
Maslak
Hospital

Private
Medical Park
Bahçelievler
Akdeniz
University
Hospital
Private
Alanya
Anadolu
Hospital
Private
Anadolu
Health
Center
Hospital

Adress
Aytar Cad.,Levent,
Aydin Sok,
No8,34340,Beşiktaş

City

Telefon
8509110911

Fax

Istanbul

URL
bilgibayindihastanesi.com.tr

2164684444
E5 Üzeri 23 Nisan
Sok 17 Merdivenköy
kadıköy
Kısıklı Mahallesi,
Alemdağ Cd.
No:103, 34692
Üsküdar
Zeytinlik
Mahallesi,Rauf
Orbay Cd. No18
34158 Bakırköy
Side Mah. 1577 Sk.
Manavgat

Istanbul

2164684567

gozte@medicalpark.com.tr

549 797632
Istanbul

medicanaipc@medicana.com.tr
8502224469

Istanbul

www.dunagoz.com
2427533737

Antalya

2427535006

info@bilgihospital.com.tr

2123044444

maslakinfo@asg.com.tr

2124841784

bahcelievler@medicalpark.com.tr

2422272753

www.akdenizuniversityhospital.com

2428145970

kemerininfo@anatoliahospital.com

2123044444
Büyükdere Cad. No:
40 34457 Maslak
Kültür Sok. No:1 E5
Yolu Bahçelievler
Metro Durağı Üstü
Metrobüs Hastaneler
Durağı 34160
Bahçelievler
Pınarbaşı Mahalle
Dumlupınar Bulvarı,
Konyaaltı, 07070

Istanbul
2124841484

Istanbul
4222727522
Antalya
2428145970

Yeni Mahalle Atatürk
Blv. 07980 Kemer

Antalya
2622782332

Barbaros Mah.
Ortabahar Sokak
No:28, 28A Ataşehır

Istanbul

https://www.anadolumedicalcenter.com/en
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΦΙΞΕΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
Εικόνα3

Όπως φαίνεται στην εικόνα 3, οι οφθαλμολογικές κλινικές καταλαμβάνουν τη
μεγαλύτερη μερίδα όσον αφορά τις αφίξεις ιατρικού τουρισμού στη Τουρκία. Οι
εκτεταμένες επενδύσεις και η χρήση υψηλής τεχνολογίας στον εν λόγω τομέα
έχουν οδηγήσει στην απογείωση του ιατρικού τουρισμού στην Τουρκία για τις εν
λόγω επεμβάσεις. Τέλος, ένας πολύ μεγάλος αριθμός ιατρικών τουριστών, στη
συντριπτική τους πλειοψηφία από χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου,
επισκέπτονται την Τουρκία για εμφύτευση μαλλιών. Υπολογίζεται ότι τη μέρα
πραγματοποιούνται 200 χειρουργεία εμφύτευσης μαλλιών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η Τουρκία ακολουθεί ανοδική πορεία στο τομέα του ιατρικού τουρισμού. Στο
παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια τον αριθμό ασθενών που
έλαβαν υγειονομική περίθαλψη. Παρατηρείται μια πτώση το έτος 2016, η οποία
οφείλεται στη σειρά των τρομοκρατικών επιθέσεων και του στρατιωτικού
πραξικοπήματος.
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Το 2017 παρουσιάστηκε αύξηση σε σχέση με το 2016 (700.000, 359.668) ενώ η
ανοδική πορεία του κλάδου συνεχίζεται. Το 2018 αναμένονται 850.000 τουρίστες
στον εν λόγω τομέα, νέο υψηλών όλων των εποχών, σύμφωνα με το Υπουργείο
Τουρισμού της Τουρκίας. Ενώ το 2019 προβλέπεται να αγγίξουν το 1
εκατομμύριο. Η Τουρκική κυβέρνηση επιθυμεί να διατηρήσει την δεσπόζουσα
θέση της και να φτάσει τα 2 εκατομμύρια άτομα που επισκέπτονται τη χώρα για
ιατρικό τουρισμό έως το 2023.
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