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Συνοπτική παρουσίαση και τρέχουσες τάσεις κλάδου Υγείας 

της Σιγκαπούρης 

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organisation)  

κατατάσσει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Σιγκαπούρης 

ως το 6ο καλύτερο στον κόσμο στην Έκθεση Παγκόσμιας Υγείας 

(World Health Report 2022). Μεταξύ 2009 και 2016, το μερίδιο της 

κυβέρνησης στις δαπάνες για την υγεία αυξήθηκε από περίπου 32 % 

σε 41 % λόγω των αυξημένων δημόσιων επιδοτήσεων, οι οποίες 

προορίζονταν να συμβάλουν στη μείωση των  ιδιωτικών δαπανών. 

Ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης της Σιγκαπούρης 

αναγνωρίζεται ως ένας από τους καλύτερους στον κόσμο, λόγω ενός 

συνδυασμού παραγόντων – ισχυρής ρυθμιστικής κυβερνητικής 

παρέμβασης, συνεισφορών από ιατρικούς αποταμιευτικούς 

λογαριασμούς και συστήματος επιμερισμού κόστους μεταξύ του 

ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Οι βασικές στρατηγικές της 

κυβέρνησης  στοχεύουν  στον μετασχηματισμό του τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης μέσω συστημάτων πληροφορικής, ισχυρής 

κλινικής έρευνας, βελτίωσης της μακροχρόνιας περίθαλψης και 

μετάβασης προς εξειδικευμένη φροντίδα.  

Η Σιγκαπούρη χρησιμεύει  επίσης ως πρότυπο για τη νέα 

ιατρική τεχνολογία και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, 

προσελκύοντας περισσότερους από 500.000 ιατρικούς τουρίστες 

ετησίως, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ωστόσο λιγότερο από το 4% 

των συνολικών εσόδων από τον τουρισμό (1 δισεκατομμύριο 

δολάρια το 2019 ) Είναι ενδιαφέρον ότι το 60 % από αυτούς ήταν 

Ινδονήσιοι ασθενείς.  
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Οι ξένοι επενδυτές χρησιμοποιούν τη Σιγκαπούρη ως βάση για 

να επεκταθούν στις συνεχώς αναπτυσσόμενες αγορές υγειονομικής 

περίθαλψης στο ASEAN. Η στενή εγγύτητα της χώρας με τα άλλα 

μέλη της ένωσης, το διαφανές επιχειρηματικό περιβάλλον και η 

ευκολία επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι μόνο μερικοί από τους 

παράγοντες που έπεισαν μεγάλους παρόχους υγειονομικής 

περίθαλψης, όπως η Siemens και η Medtronics, να δημιουργήσουν 

τα περιφερειακά κεντρικά γραφεία τους στη Σιγκαπούρη. 

 

Ο κλάδος υγείας.  

Σύμφωνα με την εταιρεία Fitch Solutions, η αγορά 

υγειονομικής περίθαλψης της Σιγκαπούρης αναμένεται να αυξηθεί 

έως το 2029 στα 49,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και οι δαπάνες 

για την υγειονομική περίθαλψη αναμένεται να φτάσουν το 9% του 

ΑΕΠ. Επιπλέον, περισσότεροι Σιγκαπουριανοί χρησιμοποιούν 

υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, δεδομένης της γήρανσης του 

πληθυσμού της – το 26,6 % του πληθυσμού της χώρας θα είναι άνω 

των 65 ετών το 2035.  

Η Σιγκαπούρη, ωστόσο, εξακολουθεί να δαπανά μικρότερο 

ποσοστό του ΑΕΠ της ανά άτομο στην υγειονομική περίθαλψη (5%) 

σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, όπως οι Ηνωμένες 

Πολιτείες, οι οποίες ξοδεύουν κατά μέσο όρο το 17 % του ΑΕΠ (3,6 

τρισεκατομμύρια δολάρια) για την υγειονομική περίθαλψη ετησίως. 

Ωστόσο, το προσδόκιμο ζωής στη Σιγκαπούρη είναι υψηλότερο κατά 

δύο ή τρία χρόνια σε σύγκριση με το Ηνωμένο Βασίλειο και τα 

ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας είναι από τα χαμηλότερα στον 

κόσμο, περίπου τα μισά από αυτά του Καναδά, του Ηνωμένου 

Βασιλείου και της Γαλλίας. 
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Υπάρχει ένα δυαδικό σύστημα παροχής υγειονομικής 

περίθαλψης στη Σιγκαπούρη. Δημόσιο και Ιδιωτικό. Τόσο οι δημόσιοι 

όσο και οι ιδιωτικοί πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης ελέγχονται 

από το Υπουργείο Υγείας και τα καταστατικά του συμβούλια ενώ το 

επίπεδο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατατάσσεται μεταξύ των 

καλύτερων στον κόσμο.  

 

Σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. 

 Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Σιγκαπούρης έχει 

σχεδιαστεί σαν μια πλατφόρμα που παρέχει ολιστική και 

ολοκληρωμένη φροντίδα. Το δημόσιο σύστημα υγειονομικής 

περίθαλψης περιλαμβάνει τρείς βραχίονες υγειονομικής περίθαλψης, 

οι όποιες βασίζονται στα περιφερειακά Νοσοκομεία τα οποία 

λειτουργούν σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας, Ενδιάμεσης και 

Μακροχρόνιας περίθαλψης  καθώς και σε υπηρεσίες υποστήριξης για 

την παροχή φροντίδας με επίκεντρο τον ασθενή.  

Οι βραχίονες υγειονομικής περίθαλψης είναι η Εθνική Ομάδα 

Υγείας (National Healthcare Group  - NHG), το Singhealth και το 

Εθνικό Πανεπιστημιακό Σύστημα Υγείας (National University Health 

System  - NUHS). Όλες οι ομάδες υγειονομικής περίθαλψης 

υποστηρίζονται από έναν οργανισμό ολοκληρωμένης φροντίδας 

(AIC), ο οποίος έχει συσταθεί για να εξομαλύνει τη μετάβαση των 

ασθενών από το ένα περιβάλλον φροντίδας στο άλλο. Οι εθνικές 

δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης αναλογούν περίπου στο 5% του 

ΑΕΠ, το οποίο είναι  σχετικά χαμηλό για το επίπεδο ανάπτυξης της 

χώρας, αλλά αναμένεται να αυξηθούν καθώς ο πληθυσμός γερνάει.  

Το πρόγραμμα καθολικής υγειονομικής περίθαλψης της 

Σιγκαπούρης χρηματοδοτείται από ένα σύστημα πολλαπλών 
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πληρωμών, το οποίο περιλαμβάνει φορολογικά έσοδα – τα οποία 

καλύπτουν μόνο το ένα τέταρτο του συνολικού κόστους 

υγειονομικής περίθαλψης – και πληρωμές από τους πολίτες και τους 

εργοδότες τους μέσω υποχρεωτικών προγραμμάτων ασφάλισης ζωής 

και εκταμιεύσεις που γίνονται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα 

αποταμίευσης  που ονομάζεται Κεντρικό Ταμείο Προνοίας (Central 

Provident Fund).  

Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης επικεντρώνεται γύρω 

από τρία προγράμματα, γνωστά και ως τα 3Ms:  

MediSave – Οι πολίτες της Σιγκαπούρης και οι μόνιμοι κάτοικοι 

υποχρεούνται να συνεισφέρουν μεταξύ 8 -  10,5 % του μηνιαίου 

μισθού τους στον προσωπικό τους λογαριασμό MediSave. Αυτό  το 

ποσό μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή των 

ιατρικών λογαριασμών του ατόμου και των εξαρτώμενων από αυτό. 

Οι εξαρτώμενοι πρέπει επίσης να είναι πολίτες της Σιγκαπούρης ή 

μόνιμοι κάτοικοι για να πληρούν τις προϋποθέσεις.  

MediShield Life – Αυτό είναι ένα ακόμα υποχρεωτικό 

πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης που παρέχει βασική προστασία 

σε πολίτες και μόνιμους κατοίκους. Οι ιατρικές θεραπείες αυτού του 

σχήματος παρέχονται στα πλαίσια των δημόσιων νοσοκομείων σε 

οικονομική θέση. Εάν ένας πολίτης θέλει να χρησιμοποιήσει 

αναβαθμισμένες υπηρεσίες στις ξενοδοχειακού τύπου παροχές ( πχ 

μονόκλινο) σε δημόσιο νοσοκομείο, τότε θα χρειαστεί να πληρώσει 

μόνος του ένα μεγαλύτερο μέρος του λογαριασμού.  Κάθε άτομο,  

λαμβάνει ετησίως πίστωση ύφους 100.000 δολαρίων Σιγκαπούρης 

(72.800 USD) και δεν υπάρχει όριο διάρκειας ζωής.  

Medifund – Το πρόγραμμα Medifund είναι ένα κρατικό ταμείο 

που ιδρύθηκε από την κυβέρνηση και χρησιμεύει ως δίχτυ ασφαλείας 

για τους πολίτες και τους κατόχους κάρτας μόνιμων κατοίκων εάν 
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δεν έχουν αρκετά κεφάλαια στους λογαριασμούς τους MediSave και 

MediShield Life. Οι ασθενείς μπορούν να λάβουν επιδοτούμενους 

ιατρικούς λογαριασμούς εάν νοσηλεύονται σε δημόσια νοσοκομεία. 

Οι ασθενείς, για παράδειγμα, που εισάγονται σε θαλάμους τρίτης 

θέσης (ένα δωμάτιο με οκτώ κρεβάτια) μπορούν να λάβουν 

επιδότηση έως και 80 % των ιατρικών λογαριασμών τους. 

Περίπου το 70-80% των κατοίκων της Σιγκαπούρης 

λαμβάνουν την ιατρική τους περίθαλψη στο πλαίσιο του δημόσιου 

συστήματος υγείας μέσω των παραπάνω προγραμμάτων δημόσιας 

χρηματοδότησης της υγειονομικής περίθαλψης.  

Η ζήτηση ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης είναι επίσης 

υψηλή και πληρώνεται από ιδιωτικά ασφαλιστικά συστήματα.  

 

Φαρμακευτική και βιοϊατρική βιομηχανία 

Υπάρχουν περισσότερες από 50 εταιρείες που συμμετέχουν σε 

έρευνα και ανάπτυξη βιοϊατρικών επιστημών, συμπεριλαμβανομένης 

της ανακάλυψης φαρμάκων και της κλινικής έρευνας, σε συνεργασία 

με τα βασικά ερευνητικά ινστιτούτα στη Σιγκαπούρη. Ο 

φαρμακευτικός και βιοϊατρικός τομέας της Σιγκαπούρης αποτελούν 

σημαντικούς μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης όχι μόνο για τη 

βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης της χώρας αλλά και για τον 

μεταποιητικό της τομέα. Η  ύπαρξη των ειδικευμένων ερευνητών της 

χώρας, το περιβάλλον υπέρ των επιχειρήσεων, οι υποδομές και το 

ακμάζον τοπίο έρευνας και ανάπτυξης έχουν προσελκύσει μερικές 

από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα η Σιγκαπούρη να είναι μία από τις λίγες χώρες που 

εξάγουν περισσότερα φαρμακευτικά προϊόντα (περίπου 369 

δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2020) από ότι εισάγουν (8,92 
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δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2020). Υπάρχουν περισσότερες από 

50 εγκαταστάσεις παραγωγής στη χώρα, με οκτώ από τις δέκα 

μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο να διαθέτουν 

εργοστάσια στη Σιγκαπούρη. Μερικοί από τις σημαντικότερες είναι οι 

Abbott, GlaxoSmithKline, Novartis και Pfizer, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40 % της αγοράς της 

Σιγκαπούρης. Από την έναρξη της πανδημίας του  COVID-19, έχει 

αυξηθεί η ζήτηση για φάρμακα έκτακτης ανάγκης και εντατικής 

θεραπείας, όπως αντιβιοτικά και προϊόντα αναισθησίας, με την 

Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία να είναι οι μεγαλύτερες 

εξαγωγικές αγορές για τη Σιγκαπούρη.  

 

Ερευνά και ανάπτυξη  

Η διεπιστημονική προσέγγιση της Σιγκαπούρης έχει καταστήσει 

τη χώρα  έναν σημαντικό κόμβο βιοϊατρικής έρευνας και ανάπτυξης 

(R&D) στην Ασία, με την απασχόληση στον βιοϊατρικό τομέα να 

διπλασιάζεται την τελευταία δεκαετία (πάνω από 24.000 άτομα το 

2019 ή 20 % του δευτερογενή τομέα). Η χώρα μπόρεσε να 

προσελκύσει διεθνούς φήμης επιστήμονες καθώς και ξένους 

φοιτητές. Το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης (National 

University of Singapore  - NUS) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Nanyang (Nanyang Technological University - NTU) κατατάσσονται 

σταθερά μεταξύ των κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου. Η 

κυβέρνηση ενέκρινε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια 

Σιγκαπούρης (14 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για έρευνα και 

καινοτομία για την περίοδο 2020-2025, η οποία περιλαμβάνει 13,5 

δισεκατομμύρια S$ (9,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για την 

επιστήμη και την τεχνολογία. Υπάρχουν επί του παρόντος πάνω από 

50 εταιρείες που έχουν συσταθεί στη Σιγκαπούρη στον τομέα της 
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έρευνας και ανάπτυξης των βιοϊατρικών επιστημών, οι οποίες 

συνεργάζονται συχνά με τοπικά και διεθνή ερευνητικά ινστιτούτα. Ο 

κλάδος Ε & Ε έχει επομένως τεράστιες δυνατότητες για ταχεία 

ανάπτυξη και ξένες επενδύσεις.  

Τα κέντρα βιοϊατρικής έρευνας της πόλης-κράτους 

περιλαμβάνουν: 

 Ινστιτούτο Κλινικών Επιστημών της Σιγκαπούρης ( Singapore 

Institute for Clinical Sciences) 

 Ινστιτούτο Βιομηχανικής & Νανοτεχνολογίας (Institute of 

Bioengineering & Nanotechnology) 

 Ινστιτούτο Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας ( (Institute of 

Molecular and Cell Biology) 

 Ινστιτούτο Γονιδιώματος της Σιγκαπούρης  (Genome Institute 

of Singapore)  και 

 Ινστιτούτο Βιοπληροφορικής  (Bioinformatics Institute). 

 

Παραγωγή εμβολίων. 

 Η Σιγκαπούρη αποτελεί έναν σημαντικό κόμβο παραγωγής 

εμβολίων στην Ασία. Η γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας BioNTech, 

η οποία ανέπτυξε το εμβόλιο COVID-19 —BNT162b2 — σε 

συνεργασία με την αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Pfizer, 

δήλωσε την πρόθεσή της να εγκαταστήσει την περιφερειακή της 

έδρα Ασίας-Ειρηνικού στη Σιγκαπούρη, όπου θα δημιουργήσει επίσης 

μια μονάδα παραγωγής εμβολίων mRNA. Η εγκατάσταση αναμένεται 

να παράγει εκατοντάδες εκατομμύρια δόσεις εμβολίου mRNA 

ετησίως. Η κατασκευή πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2023 και θα 

είναι το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής της εταιρείας εκτός Ευρώπης 

και Βόρειας Αμερικής. Επιπλέον, το εργοστάσιο μπορεί να βοηθήσει 
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στη δημιουργία μιας  αλυσίδας παραγωγής ταχείας απόκρισης ικανής 

να αντιμετωπίσει την απειλή μελλοντικών απειλών πανδημίας στην 

περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Εκτός από τη BioNTech, ο γαλλικός 

φαρμακευτικός κολοσσός Sanofi ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2021 

ότι επενδύει 400 εκατομμύρια ευρώ (474 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) 

σε διάστημα πέντε ετών για την κατασκευή ενός κέντρου παραγωγής 

εμβολίων στη Σιγκαπούρη.  

 

Ιατρικές συσκευές  

Η βιομηχανία ιατρικών συσκευών της Σιγκαπούρης αναμένεται 

να ανέλθει σε 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2023 λόγω 

της αύξησης των κρατικών δαπανών, του γηράσκοντα τοπικού 

πληθυσμού, καθώς και της ζήτησης στην περιοχή.  

Υπάρχουν περίπου 30 κατασκευαστές συσκευών ιατρικής 

τεχνολογίας (medtech), μεσαίας έως μεγάλης κλίμακας με έδρα τη 

Σιγκαπούρη, με τις παραγωγικές τους δραστηριότητες να είναι 

προσανατολισμένες προς παγκόσμιες και περιφερειακές εξαγωγικές 

αγορές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν ιδιαίτερα αυστηρά πρότυπα, 

(π.χ. Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας ISO 13485 στο σχεδιασμό και 

την κατασκευή ιατροτεχνολογικών προϊόντων). Καθώς η Σιγκαπούρη 

είναι μια μικρή αγορά και υιοθετεί διεθνή ρυθμιστικά ιατρικά 

πρότυπα από καθιερωμένες χώρες, η νομοθεσία και τα πρότυπα της 

Ε.Ε. είναι συχνά ένας από τους βασικούς φορείς στους οποίους 

αναφέρονται οι ρυθμιστικές αρχές της Σιγκαπούρης για διεθνώς 

αναγνωρισμένες κατευθυντήριες γραμμές.  

Οι συνολικά περί τις 60 εταιρείες παραγωγής  συσκευών 

ιατρικής τεχνολογίας (όλων των μεγεθών) αξιοποιούν τις ισχυρές 

εργοστασιακές δυνατότητες και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας της 
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χώρας για την κατασκευή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, 

που κυμαίνονται από  ιατρικά όργανα έως φακούς επαφής. Επιπλέον, 

περίπου το 60 % των παγκόσμιων μικροσυστοιχιών ( DNA 

microarrays - Οι μικροσυστοιχίες γονιδίων είναι μία διάταξη 

μικροσκοπικών σημείων που αντιπροσωπεύουν μοναδικά γονίδια και 

ακινητοποιούνται με ομοιοπολικούς δεσμούς σε μία στερεή 

επιφάνεια. Χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση DNA ή χρησιμοποιούν 

DNA για το σύστημα ανίχνευσής τους. ) και το ένα τρίτο των 

παγκόσμιων φασματόμετρων μάζας κατασκευάζονται στη 

Σιγκαπούρη. Οι επενδυτές προσελκύονται από την ισχυρή βάση της 

Σιγκαπούρης για έρευνα και καινοτομία που βοηθά τις εταιρείες 

medtech στο σχεδιασμό νέων επιχειρηματικών μοντέλων στον τομέα 

της υγείας, όπως η χρήση μεγάλων δεδομένων για την παροχή 

καλύτερης φροντίδας με επίκεντρο τον ασθενή. Αυτό, με τη σειρά 

του, παρέχει στις εταιρείες medtech τις δυνατότητες να εξάγουν τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε αγορές στην ASEAN καθώς και 

στην Ασία.  

Ένας ακόμα ελκυστικός παράγοντας για τους διεθνείς 

επενδυτές είναι οι νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι είναι 

από τους ισχυρότερους στην Ασία. Το Γραφείο Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας της Σιγκαπούρης (IPOS), μια κυβερνητική υπηρεσία υπό 

το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κυκλοφόρησε την πρώτη εφαρμογή 

καταχώρισης εμπορικών σημάτων για κινητά στον κόσμο το 2019, 

μειώνοντας τον χρόνο κατάθεσης ενός εμπορικού σήματος κατά 

80%. Επιπλέον, ο οργανισμός ξεκίνησε το πρόγραμμα SG Patent 

Fast Track τον Μάιο του 2020, το οποίο στοχεύει να εγκρίνει 

αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε μόλις έξι μήνες. 
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Ιατρικός τουρισμός  

Πριν από την πανδημία, η Σιγκαπούρη προσέλκυε περίπου 

500.000 ιατρικούς τουρίστες ετησίως, οι οποίοι συνεισέφεραν 

περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ στην οικονομία. 

Περίπου το 60 % αυτών των επισκεπτών είναι από την Ινδονησία. Η 

χώρα, ωστόσο, αγωνίζεται να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς της 

καθώς η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη προσφέρουν φθηνότερες 

υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Η χειρουργική επέμβαση 

bypass στη Μαλαισία κοστίζει κατά μέσο όρο 14.000 $ ΗΠΑ σε 

σύγκριση με τον μέσο όρο των 23.000 $ στη Σιγκαπούρη. Αιτία είναι 

το υψηλότερο κόστος για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης 

της πόλης-κράτους που μεταφέρεται στους ασθενείς, καθώς οι μισθοί 

των γιατρών και των νοσηλευτών είναι οι υψηλότεροι στην ASEAN. 

Παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, η Σιγκαπούρη θα συνεχίσει να 

είναι ο προτιμώμενος προορισμός σε εξειδικευμένους τομείς της 

ιατρικής όπως η ογκολογία, οι μεταμοσχεύσεις οργάνων, η 

ορθοπεδική, η καρδιολογία και η νευρολογία. Πολλοί εγχώριοι 

πάροχοι, σε μια προσπάθεια αντιστάθμισης του υψηλότερου 

εγχώριου κόστους, προσπαθούν να διαφοροποιήσουν τις 

δραστηριότητές τους τα τελευταία χρόνια επενδύοντας στην 

παρουσία τους στο εξωτερικό, ιδίως στη μεγάλη αγορά της 

Ινδονησίας. 
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Ευκαιρίες  

Η Σιγκαπούρη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα 

παραϊατρικά προϊόντα, ιατρικά μηχανήματα και φάρμακα.  

Με την πρόκληση της αύξησης του κόστους υγειονομικής 

περίθαλψης, υπάρχουν ευκαιρίες για:  

• προηγμένες και οικονομικά αποδοτικές ιατρικές συσκευές και 

εξοπλισμός  

• Προϊόντα μιας χρήσης  

• γεννόσημα για φάρμακα που έχει λήξει οι πατέντες τους 

• προϊόντα φροντίδας στο σπίτι.  

Καθώς πρόκειται για μια ανεπτυγμένη αγορά, τα προϊόντα 

υγείας και περίθαλψης με διεθνή διαπίστευση είναι περιζήτητα.  

Υπάρχουν επίσης ευκαιρίες επενδύσεων στη Σιγκαπούρη για 

οργανισμούς/εταιρείες  βιοϊατρικών επιστημών, ειδικά στους τομείς:  

• φαρμακευτικής παραγωγής  

• κλινικών δοκιμών  

• ερευνών βιοτεχνολογίας.  

 

 

Ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Η Σιγκαπούρη αντιμετωπίζει σημαντικό ανταγωνισμό από τις 

γειτονικές της χώρες, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και την Ινδία. Όλες 

δε οι χώρες προσπαθούν με ιδιαίτερα επιθετικές προωθητικές 
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ενέργειες την προώθηση των ιατρικών υπηρεσιών τους στις διεθνείς 

αγορές.  

Για παράδειγμα, η Ταϊλάνδη, ένας δημοφιλής τουριστικός 

προορισμός, έχει αξιοποιήσει τις παραδοσιακές εγκαταστάσεις σπα 

και μασάζ για να βελτιώσει την ελκυστικότητα της βιομηχανίας του 

τουρισμού ευεξίας, ξεφεύγοντας από το δίπτυχο, παροχή 

υγειονομικού ελέγχου και ογκολογικών θεραπειών.  

Η Ινδία εστιάζει στην θεραπεία καρδιακών παθήσεων, τις 

μεταμοσχεύσεις, την ορθοπεδική, ενώ προσφέρει μέχρι και έχει 

ειδικές λωρίδες στα κύρια αεροδρόμιά της για όσους αναζητούν 

ιατρική περίθαλψη.  

 

 

Δασμοί, κανονισμοί και τελωνεία. 

 

Η Σιγκαπούρη είναι χώρα ελεύθερων συναλλαγών, με φόρους 

μόνο στην εισαγωγή αλκοόλ, τσιγάρων και αυτοκινήτων. Γενικά, τα 

εισαγόμενα αγαθά επιβαρύνονται με φόρο αγαθών και υπηρεσιών 7 

%. Η Ομάδα Κανονισμών Προϊόντων Υγείας (Health Products 

Regulation Group), υπό την Αρχή των Επιστημών Υγείας (Health 

Sciences Authority  - HSA), διασφαλίζει ότι τα φάρμακα, οι 

καινοτόμες θεραπείες, οι ιατρικές συσκευές και τα προϊόντα που 

σχετίζονται με την υγεία πληρούν τα κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας, 

ποιότητας και αποτελεσματικότητας.  

Η ομάδα περιλαμβάνει: 

• Διεύθυνση Θεραπευτικών Προϊόντων  

• Διεύθυνση Συμπληρωματικών Προϊόντων Υγείας  
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• Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής και Ποιότητας  

• Τμήμα Επαγρύπνησης και Συμμόρφωσης  

• Διεύθυνση Επιβολής  

Ταυτόχρονα όμως, και οι τοπικοί διανομείς προϊόντων υγείας 

είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που επιθυμούν 

να αντιπροσωπεύουν συμμορφώνονται με τις κανονιστικές 

απαιτήσεις της HSA.  

 

Βιομηχανικά πρότυπα. 

Ο νόμος για τα προϊόντα υγείας (Health Products Act - HPA) 

εισήχθη το 2007 με στόχο να ενοποιήσει και να εξορθολογίσει τους 

ρυθμιστικούς ελέγχους των προϊόντων υγείας στο πλαίσιο ενός 

ενιαίου νόμου. Η ενοποίηση γίνεται σε φάσεις για να καλύψει μια 

ευρεία γκάμα προϊόντων υγείας.  
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Μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών 

 

Είσοδος στην αγορά  

Στο δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, τα προϊόντα 

υγείας και τα ιατρικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται συνήθως 

συγκεντρώνονται από ένα κεντρικό γραφείο προμηθειών και οι 

αγορές υποβάλλονται σε διαγωνισμό. Οι κρατικοί διαγωνισμοί 

δημοσιεύονται στην ενιαία πύλη προμηθειών της κυβέρνησης της 

Σιγκαπούρης, Government Electronic Business (GeBiz).  

Οι δημόσιες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης μπορούν 

χωριστά να προκηρύξουν διαγωνισμούς για είδη που μπορεί να είναι 

μοναδικά για τις ανάγκες τους.  

Οι προσωπικές σχέσεις και οι πωλήσεις είναι σημαντικές τόσο 

για τους ιδιωτικούς όσο και για τους δημόσιους παρόχους 

υγειονομικής περίθαλψης, καθώς οι περισσότεροι τείνουν να 

προτιμούν να έρχονται σε επαφή με διανομείς με τους οποίους είναι 

εξοικειωμένοι.  

Όταν εισάγετε νέα προϊόντα στον τομέα της υγείας και της 

ιατρικής, είναι σημαντικό να είστε σε επαφή με διαμορφωτές κοινής 

γνώμης και ενώσεις, να οργανώνετε σεμινάρια και φόρουμ ή ακόμα 

και να συμμετέχετε σε συνέδρια για την ευαισθητοποίηση. Το πιο 

σημαντικό είναι ότι το προϊόν πρέπει να ικανοποιεί όλους τις 

παραμέτρους και να είναι ασφαλές για χρήση.  

Για τον τομέα των συσκευών medtech, η στρατηγική για την 

προώθηση της πρόσβασης στην αγορά είναι η ικανότητα να 

προσθέτουν αξία σε κάθε στάδιο της αλυσίδας. Κάθε στάδιο της 

αλυσίδας περιστρέφεται ουσιαστικά γύρω από τη φροντίδα των 

ασθενών (συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας για αποδοτικότητα 
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κόστους) και η συνεργασία σε όλο το ευρύ φάσμα των 

ενδιαφερομένων θα ήταν σημαντική  

• Ανάπτυξη κλινικών αναγκών (θεωρείται ως στάδιο Ε&Α, π.χ. 

συνεργασία κλινικού ιατρού-ερευνητή για την ανάπτυξη νέων 

ιατρικών συσκευών για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών με 

το χαμηλότερο δυνητικά κόστος. Οι πιθανοί συνεργάτες 

περιλαμβάνουν ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια)  

• Σχεδιασμός της συσκευής (στάδιο σχεδιασμού, π.χ. 

επιταχυντές/εταιρείες σχεδιασμού/ θερμοκοιτίδες/υπηρεσίες 

προκλινικών δοκιμών)  

• Κλινική έρευνα και ρυθμιστικές εγκρίσεις (στάδιο 

σχεδιασμού/κατασκευής εξειδικευμένων π.χ. κλινικά 

ινστιτούτα/ερευνητικοί οργανισμοί/HSA)  

• Παραγωγή και κατασκευή (στάδιο εξειδικευμένης κατασκευής, π.χ. 

κατασκευαστές συμβάσεων/πολυεθνικές εταιρείες (MNC) ή μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις)  

 

Στη Σιγκαπούρη, οι βασικές οντότητες για πιθανή συνεργασία 

περιλαμβάνουν:  

• Ερευνητικές κοινότητες (A*STAR: Agency for Science, Technology 

& Research), National University of Singapore (NUS), Duke-NUS 

Graduate Medical School  

• Κλινικές ομάδες (νοσοκομεία εντός του Singhealth ή της Εθνικής 

Ομάδας Υγείας, όπου υπάρχουν Γραφεία Ανάπτυξης Ιατρικών 

Συσκευών (MDDOs) συμπεριλαμβανομένων των Νοσοκομείων Tan 

Tock Seng, NUH, Singapore General Hospital  
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• Συνεργασίες του κλάδου (με πολυεθνικές εταιρείες όπως η Johnson 

& Johnson, η Becton Dickinson, η Medtronics)  

• Κυβερνητικές οντότητες που υποστηρίζουν τον τομέα της medtech, 

π.χ. Διοικητικό Συμβούλιο Οικονομικής Ανάπτυξης και Enterprise 

Singapore.  

Εκτός από την καταχώριση υγειονομικών και ιατρικών 

προϊόντων, οι τοπικοί διανομείς συνήθως αναλαμβάνουν ολόκληρη 

τη διαδικασία πωλήσεων, μάρκετινγκ και διανομής, και θα εμπλέκουν 

επίσης την κύρια εταιρεία όταν απαιτείται. 

 

Σύνδεσμοι και επαφές του κλάδου 

Κυβέρνηση, επιχειρήσεις και εμπόριο: 

• Συμβούλιο Προαγωγής Υγείας ( Health Promotion Board  - 

https://hpb.gov.sg ) 

• Αρχή Επιστημών Υγείας (Health Sciences Authority - 

https://www.hsa.gov.sg/ ) 

• Υπουργείο Υγείας (https://www.moh.gov.sg) 

• Συμβούλιο Οικονομικής Ανάπτυξης της Σιγκαπούρης (Singapore 

Economic Development Board - https://www.edb.gov.sg) 

 

Μονάδες / Οργανισμοί/ Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης: 

• Οργανισμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Agency for Integrated 

Care - https://s.healthnwell.com) 

mailto:ecocom-singapore@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/
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• Εθνική Ομάδα Υγείας (National Healthcare Group -

https://corp.nhg.com.sg ) 

• Υπηρεσίες Υγείας Σιγκαπούρης ( Singapore Health Services - 

https://www.singhealth.com.sg/) 

• Εθνικό Πανεπιστημιακό Σύστημα Υγείας (National University Health 

System - https://www.nuhs.edu.sg) 

• Parkway Group Healthcare (https://www.ihhhealthcare.com) 

• Raffles Medical Group (https://www.rafflesmedicalgroup.com ) 

• Κυβερνητική Ηλεκτρονική Επιχείρηση (Government Electronic 

Business - https://www.gebiz.gov.sg) 
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