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ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΦΡΟ ΦΡΧΤΙΥΞΡ 



MEDICAL TOURISM BRAND NAMES

Ρ Αςκλθπιόσ ιταν 
ο πρϊτοσ γιατρόσ 

ςτθν αρχαία 
Ελλάδα.

Φο Αςκλθπιείο ςτθν 
Επίδαυρο, ςε μια 

κατάφυτθ περιοχι 
με ωραίο κλίμα και 

πολλά ιαματικά 
νερά, ιταν θ ζδρα 
του κεοφ γιατροφ 

και το 
ςθμαντικότερο 

κεραπευτικό 
κζντρο τθσ 

αρχαιότθτασ μζχρι 
και τα ρωμαϊκά 

χρόνια. 

Ρ Ιπποκράτθσ αναφζρει 
ςτα ςυγγράμματα του τισ 
πακιςεισ για τισ οποίεσ 

ενδείκνυται θ χριςθ των 
ιαματικϊν πθγϊν. 

Σαρομοίωσ οι αρχαίοι 
Ζλλθνεσ 

χρθςιμοποιοφςαν τα 
λουτρά για τθν υγιεινι 

του ςϊματοσ ιδθ από το 
1500π.Χ.

Ξεγάλοσ αρικμόσ 
παςχόντων 

ςυγκεντρϊνονταν ςτα 
λουτρά τθσ Αιδθψοφ, τα 

οποία επιςκζφτθκε ο 
Μορνιλιοσ Υφλλασ το 

83μ.Χ. και ο οποίοσ ζκτιςε 
το πρϊτο λικόκτιςτο 

οίκθμα λουτρϊν.

Ρ Αριςτοτζλθσ ιταν 
άλλοσ ζνασ φθμιςμζνοσ 
Αςκλθπιάδθσ . Θ μθτζρα 

του Αριςτοτζλθ 
ονομαηόταν Φαιςτίσ. Θ 

οικογζνεια τθσ 
προερχόταν από τθ 

Χαλκίδα, θ οποία άνθκε 
ςτο γζνοσ των 

Αςκλθπιαδϊν. Φο 
ενδιαφζρον του 

Αριςτοτζλθ, εν μζρει, για 
τθ βιολογία, το απζκτθςε 

από τον πατζρα του, 
κακϊσ οι Αςκλθπιάδεσ, 

ςυνικιηαν, να διδάςκουν 
ςτα παιδιά τουσ, από 

νεαρι θλικία, ανατομία, 

Γεϊργιοσ Σαπανικολάου: Ρ 
κορυφαίοσ Ζλλθνασ γιατρόσ βιολόγοσ 
και ερευνθτισ που καινοτόμθςε ςτον 

τομζα τθσ ιατρικισ και άνοιξε τον 
δρόμο για τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ του 

καρκίνου τθσ μιτρασ μζςω τθσ 
κυτταρολογικισ μεκόδου, πλζον 

γνωςτό ωσ τεςτ ΣΑΣ

«Εκνικό Ινςτιτοφτο Φεκμθρίωςθσ, 
Σλθροφόρθςθσ και Ζρευνασ του 

καρκίνου «Γ. Ο. Σαπανικολάου». Φο 
Ινςτιτοφτο, αποτελεί ερευνθτικό 

ίδρυμα που οργανϊκθκε ςτθν Μφμθ, 
γενζτειρα του μεγάλου γιατροφ, 

προκειμζνου να τιμθκεί ο κορυφαίοσ 
Ζλλθνασ επιςτιμονασ, αλλά και να 
ωφελθκοφν οι Ζλλθνεσ πολίτεσ από 
τθ ςθμαντικι ιατρικι και κοινωνικι 

προςφορά του.

IΑΥΙΥ  
ΦΧΥΙΜΡ 

ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1


TOURISM WIN-WIN MEDICAL HEALTH CARE
A MEDICAL TOURISM DREAM FOR EVIA ISLAND



ΦΡΧΤΙΥΞΡΥ ΧΓΕΙΑΥ 

ΙΑΞΑΦΙΜΡΥ 
ΦΡΧΤΙΥΞΡΥ 

ΦΡΧΤΙΥΞΡΥ 
ΕΧΕΠΙΑΥ 

ΙΑΦΤΙΜΡΥ 
ΦΡΧΤΙΥΞΡΥ 



ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

• Οεφροπακείσ

• Μαρκινοπακείσ

• Μαρδιοπακείσ

• Άτομα με αιματολογικά νοςιματα

• Άτομα τρίτθσ θλικίασ που χριηουν 
ςυςτθματικισ ιατρικισ και φαρμακευτικισ 
παρακολοφκθςθσ

Φθ «Διαχείριςη Ιατρικών Αναγκών» 
για επιςκζπτεσ οι οποίοι βρίςκονται 
ςε ξζνθ χϊρα για ταξίδι διακοπϊν, 

για επαγγελματικό ταξίδι, ι για 
προςωρινι εγκατάςταςθ. 
Σεριλαμβάνει επείγοντα 

περιςτατικά υγείασ (π.χ. καρδιακό 
επειςόδιο) ι τακτικζσ υγειονομικζσ 
ανάγκεσ για χρόνια νοςιματα (π.χ. 

αιμοκάκαρςθ νεφροπακϊν)

• πλαςτικι/ αιςκθτικι χειρουργικι

• οδοντιατρικι

• οφκαλμολογία

• τεχνθτι γονιμοποίθςθ

• καρδιολογία/ καρδιοχειρουργικι

• ορκοπεδικι κεραπεία και αποκατάςταςθ

• κεραπεία καρκίνου

• μεταμοςχεφςεισ οργάνων

Φον  «Ιατρικό Σουριςμό 
Επιλογήσ» (selective medical

tourism), όπου ο αςκενισ 
επιλζγει να ταξιδζψει για να 

λάβει μια ςυγκεκριμζνθ ιατρικι 
υπθρεςία



ΧΣΘΤΕΥΙΕΥ ΙΑΦΤΙΜΡΧ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ

Σάροχοι υγείασ

Σάροχοι
υπθρεςιϊν 

φιλοξενίασ και 
μεταφοράσ

Αςφαλιςτικοί 
οργανιςμοί 

υγείασ

Ρργανιςμοί 
πιςτοποίθςθσ 

υπθρεςιϊν 
ιατρικοφ 

τουριςμοφ.

Medical Tourism 
facilitators

ΑΥΘΕΟΘΥ 

Δεν είναι μόνον
οργανιςμοί μάρκετινγκ, 

αλλά λειτουργοφν ωσ
αξιολογθτζσ ποιότθτασ, 
δθμιουργοφν πακζτα,
και οργανϊνουν τθν 

ιατρικι ςυμβουλι και
αξιολόγθςθ των αναγκϊν 

του αςκενι πριν από
το ταξίδι και τθν ιατρικι 
παρακολοφκθςθ μετά

τθ κεραπεία.



ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ ΙΑΦΤΙΜΡΧ ΦΡΧΤΙΥΦΑ
Σοιοτικζσ

Χπθρεςίεσ

υγείασ

Διακρατικζσ, Δι-
αςφαλιςτικζσ 

Υυμφωνίεσ

Φουριςτικό 
Σεριβάλλον

Φροντίδα, και 
ανζςεισ ςυνοδϊν

Σροςιτζσ

τιμζσ

ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ ΙΑΦΤΙΜΡΧ 
ΦΡΧΤΙΥΦΑ 



ΣΤΡΥΦΡΤΑ-ΗΘΦΘΥΘ
ΙΑΦΤΙΜΡΧ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ 

• Μόςτοσ των παρεχομζνων ιατρικϊν υπθρεςιϊν.

• Θ δθμιουργία ςφγχρονων νοςοκομειακϊν μονάδων ςε όλο και 
περιςςότερουσ προοριςμοφσ

• Εξειδικευμζνο ιατρικό και νοςθλευτικό προςωπικό ςε όλο και 
περιςςότερουσ προοριςμοφσ

• Θ διαρκϊσ βελτιοφμενθ ποιότθτα των υπθρεςιϊν υγείασ ςτισ 
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ

• Μινθτικότθτα των γιατρϊν-δυνατότθτα άςκθςθσ τθσ επιςτθμονικισ τουσ 
ιδιότθτασ ανά τον κόςμο

• Ανάπτυξθ των διεκνϊν προτφπων πιςτοποίθςθσ για τισ υποδομζσ 
υγειονομικι περίκαλψθσ.

Σροςφορά 

• Ρι δθμογραφικζσ αλλαγζσ. Εκτιμάται ότι τθν επόμενθ πεντθκονταετία το 
ποςοςτό των ανκρϊπων άνω των 60 ςτισ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ κα ανζλκει από 
το 1/5 ςτο 1/3.

• Θ πίεςθ ςτουσ διακζςιμουσ πόρουσ υγειονομικισ περίκαλψθσ και τθσ 
επάρκειάσ τουσ ςτισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ ωσ ςυνζπεια δθμογραφικϊν 
αλλαγϊν.

• Χψθλζσ ουρζσ αναμονισ ςτα δθμόςια νοςοκομεία των ανεπτυγμζνων χωρϊν 
(ΘΣΑ, Δυτικι Ευρϊπθ)

• Θ πίεςθ ςτουσ πόρουσ δθμόςιασ υγειονομικισ περίκαλψθσ από τθν απϊλεια 
πιςτολθπτικισ ικανότθτασ των κρατϊν ανά τον κόςμο

Ηιτθςθ 







ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΞΕΓΕΘΘ 
ΙΑΦΤΙΜΡΧ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ

ΔΙΕΘΟΘΥ 
ΑΓΡΤΑ 

5 εκατ. αςκενείσ 
τουρίςτεσ ετθςίωσ 

5-20 δις. $

για ιατρικζσ υπθρεςίεσ 
ετθςίωσ με μζςο όρο 

ιατρικισ δαπάνθσ 3.000 
ωσ 4.000 δολάρια. 

ΕΝΝΑΔΑ

100.000 αςκενείσ ςτα 
επόμενα 3–5 χρόνια 

(400 εκατ. €) 

400.000 αςκενείσ ςε 10 
χρόνια (2 δις. €) 

Χϊρεσ 
αναηιτθςθσ 
ιατρικοφ 
τουριςμοφ για 
τθν
Ελλάδα 
προβλζπονται 
κυρίωσ θ Ε.Ε., 
Τωςία, ΟΑ
Ευρϊπθ, Ξζςθ 
Ανατολι, ΘΣΑ 
και Μίνα



ΙΑΦΤΙΜΡΥ ΦΡΧΤΙΥΞΡΥ ΥΦΘΟ ΕΝΝΑΔΑ

ΣΝΕΡΟΕΜΦΘΞΑΦΑ ΞΕΙΡΟΕΜΦΘΞΑΦΑ 



ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΙΑΦΤΙΜΡΧ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ 
ΕΤΡΩΠΑΚΗ ΕΝΩΗ 

• Θ Μοινοτικι Ρδθγία 24/2011 κζτει ζνα πλαίςιο για τθ διαςυνοριακι 
περίκαλψθ, με το οποίο οι αςφαλιςμζνοι κα ζχουν δικαίωμα να 
καλφπτονται για ιατρικζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται ςε άλλο κράτοσ-
μζλοσ.

ΕΛΛΑΔΑ

• Εκδόκθκε θ ςχετικι Μ.Χ.Α ( Α.Σ 27217/26-11-2013, ΦΕΜ 3077/Β/3-12-
2013) θ οποία κακορίηει τουσ γενικοφσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ για 
τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ του Ιατρικοφ τουριςμοφ,  τα 
προαπαιτοφμενα για τθν εγγραφι ςτο Ξθτρϊο παρόχων Ιατρικοφ 
Φουριςμοφ και τθ χοριγθςθ Ειδικοφ Υιματοσ Ιατρικοφ Φουριςμοφ από 
τον Ε.Ρ.Φ (εκκρεμεί ςχετικι κανονιςτικι απόφαςθ του Γεν. Γραμματζα 
ΕΡΦ).

• Εκκρεμεί εγκφκλιοσ του Χπουργείου Χγείασ με διευκρινίςεισ και 
προαπαιτοφμενα για τθν ποιοτικι παροχι υπθρεςιϊν, οπότε κα 
διευκολυνκεί θ ζναρξθ επιχειρθματικισ ςχετικισ δραςτθριότθτασ.



ΣΤΡΑΣΑΙΦΡΧΞΕΟΑ ΓΙΑ ΦΡΟ 
ΙΑΦΤΙΜΡ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ 

ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

• ΣΤΡΦΧΣΑ ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΥΘΥ (Επιλογι διεκνϊν ι διαμόρφωςθ εκνικοφ προτφπου) 

• ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΥΘ ΣΑΤΡΧΩΟ με βαςικά κριτιρια ποιότθτασ (ςφςτθμα διαχείριςθσ αςκενι, 
υποδομϊν, ανκρϊπινου δυναμικοφ, κλινικι αποτελεςματικότθτα, αςφάλεια, υγιεινι 
και διαχείριςθ λοιμϊξεων, ςυςτιματα διαχείριςθσ απαιτιςεων και καταγγελιϊν)

• ΜΩΔΙΜΑΥ ΘΘΙΜΘΥ ΜΑΙ ΔΕΡΟΦΡΝΡΓΙΑΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΓΕΙΑ
• Φο οποίο κα οριοκετεί το προςφερόμενο προϊόν, τισ πιςτοποιθμζνεσ ποιοτικζσ 

υπθρεςίεσ, τθ διαςφνδεςθ με φορείσ φιλοξενίασ και αναψυχισ για τουσ ςυνοδοφσ, τισ 
τραπεηικζσ διευκολφνςεισ, τθν εκπαίδευςθ προςωπικοφ και τθν ςφςταςθ ειδικοφ 
γραφείου για τθν υποςτιριξθ και πλθροφόρθςθ.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

• Διαςφάλιςθ υπθρεςιϊν κατάλλθλου προςωπικοφ, προςαρμογι ςτθ λειτουργικότθτα , 
παροχι υπθρεςιϊν ειδικισ διατροφισ, κζματα ςυντονιςμοφ διαμονισ -διακίνθςθσ



Ανάπτυξη του ιατρικοφ τουριςμοφ:
• Αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων υποδομϊν του ΓΟ Χαλκίδασ κακϊσ και
του ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ.
• Σροετοιμαςία του νζου ΓΟ Χαλκίδασ οφτωσ ϊςτε από τθν αρχι τθσ 
λειτουργίασ του να πλθροί όλεσ τισ απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ για τθν 
υποδοχι Διεκνϊν Αςκενϊν.
• Διαςφάλιςθ ποιότθτασ. Σιςτοποίθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
υγείασ βάςει διεκνϊν προτφπων με τθ βοικεια διεκνϊν φορζων 
πιςτοποίθςθσ ιατρικϊν υπθρεςιϊν. 
• Ανάπτυξθ επιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ με κορυφαία αμερικανικά 
Οοςοκομεία.
• Ιατρικοί τομείσ ςτο ΓΟ Χαλκίδασ, που είναι ιδθ ςε καλό ςτάδιο 
ανάπτυξθσ και που κα μποροφςαν να ςυμμετζχουν ςε πρόγραμμα 
Ιατρικοφ Φουριςμοφ είναι: Ρδοντιατρικι, Μαρδιολογία, Ρφκαλμολογία, 
Οεφρολογία (χρόνια αιμοκάκαρςθ), Ρρκοπαιδικι, Χπθρεςίεσ 
αποκατάςταςθσ (κζντρο αποκατάςταςθσ – ςθμερινό ΜΕΦΙΑΣ – και 
Ιαματικά Νουτρά Αιδθψοφ)
• Υυνεργαςία με ταξιδιωτικά πρακτορεία, ξζνουσ αςφαλιςτικοφσ 
οργανιςμοφσ και ξενοδοχειακζσ μονάδεσ για τθ δθμιουργία “All Inclusive” 
πακζτων.
• Εφαρμογι μθχανιςμοφ και ειδικισ διαδικαςίασ είςπραξθσ ι απαίτθςθσ 
δαπάνθσ από τον αςφαλιςτικό φορζα του αςκενι – δυνατότθτα 
προςωπικισ επιλογισ ιατροφ ςτα πρότυπα λειτουργίασ των 
απογευματινϊν ιατρείων του ΕΥΧ.

Ξεταρρυκμιςτικι πρόταςθ Οο 8 ΓΟ ΧΑΝΜΙΔΑΥ

Αδφνατα ςημεία:
• Φο Δθμόςιο Υφςτθμα παροχισ υπθρεςιϊν Χγείασ κρίνεται οικονομικά 
αδφναμο να ανταπεξζλκει ςτισ υφιςτάμενεσ πιζςεισ και τισ απαιτιςεισ του 
ιατρικοφ τουριςμοφ
• Ρι γιατροί δεν ζχουν κίνθτρα παραγωγικότθτασ οφτωσ ϊςτε να επιδιϊξουν να 
ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα του Ιατρικοφ τουριςμοφ.
• Απαιτείται εκνικι ςτρατθγικι που κα επιςτρατεφςει δυνάμεισ και πόρουσ για 
τθ ςτροφι προσ τθν κατεφκυνςθ του Ιατρικοφ Φουριςμοφ.
• Φο παρόν κτιριο του ΓΟ Χαλκίδασ είναι εν πολλοίσ ακατάλλθλο για τθ 
φιλοξενία διεκνϊν αςκενϊν ςτα πρότυπα άλλων χωρϊν.

Προτάςεισ και βαςικά βήματα:
• Αλλαγι τθσ νομοκεςίασ και υπουργικζσ αποφάςεισ για τθ διευκόλυνςθ 
του Ιατρικοφ τουριςμοφ, τθν παροχι ευελιξίασ κινιςεων και 
κοςτολόγθςθσ υπθρεςιϊν ιατρικοφ τουριςμοφ ςτα Οοςθλευτικά 
Ιδρφματα.
• Εκπαίδευςθ του υφιςτάμενου προςωπικοφ
• Αναηιτθςθ διεκνϊν ςυνεργαςιϊν.
• Διαπίςτευςθ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν του ΓΟ Χαλκίδασ από διεκνείσ 
οργανιςμοφσ.
• Υφναψθ ςυνεργαςίασ με ταξιδιωτικά πρακτορεία, ξζνουσ αςφαλιςτικοφσ 
οργανιςμοφσ και ξενοδοχειακζσ μονάδεσ για τθ δθμιουργία “All Inclusive” 
πακζτων.

Βαςικά βήματα εφαρμογήσ- αλλαγή του ςχεδίου 
διαχείριςησ:

1. Ρργάνωςθ – προγραμματιςμόσ –διαμόρφωςθ χϊρων
2. Ανεφρεςθ χρθματοδότθςθσ
3. Εκπαίδευςθ προςωπικοφ
4. Διαπίςτευςθ υπθρεςιϊν
5. Υφναψθ ςυνεργαςιϊν και υλοποίθςθ

Γρήγορη επιςκόπηςη:
Αναμενόμενο επίπεδο βελτίωςησ τησ παροχήσ υπηρεςιών: ΧΨΘΝΡ
Αναμενόμενα δημοςιονομικά οφζλη: 200.000€ ετθςίωσ

Εκτιμώμενη μείωςη ςε ανάγκεσ προςωπικοφ (αποχωρήςεισ, κινητικότητα): 
ΜΑΞΙΑ

Βαθμόσ αποδοχήσ: ΧΨΘΝΡΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια του project: 3-5 ΧΤΡΟΙΑ

Δυνατά ςημεία – ευκαιρίεσ:
 Θ αξιοποίθςθ υποδομϊν του Δθμοςίου ςε περιοχζσ όπωσ θ Εφβοια, θ οποία 
είναι κατεξοχιν τουριςτικι, με πολλοφσ ξζνουσ τουρίςτεσ, ιδίωσ Γάλλουσ, κα 
ιταν εξαιρετικά χριςιμθ και καταλυτικι για τθ διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτάσ 
τουσ, εφόςον φυςικά διαςφαλιςτεί ταυτόχρονα θ αυτονομία, θ ευζλικτθ 
διαχείριςθ και θ αποτελεςματικι λειτουργία των ςυγκεκριμζνων δομϊν.
 Θ καταςκευι του νζου ΓΟ Χαλκίδασ με πρότυπεσ υποδομζσ αποτελεί 
ςθμαντικι ευκαιρία ανάπτυξθσ εξ’ αρχισ υπθρεςιϊν Ιατρικοφ Φουριςμοφ.



ΥΦΤΑΦΘΓΙΜΡΥ ΥΧΕΔΙΑΥΞΡΥ         
ΙΑΦΤΙΜΡΧ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ ΥΦΘΟ ΕΧΒΡΙΑ 

• ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΜΙΟΘΦΤΑ 
ΜΑΙ ΔΙΕΧΜΡΝΧΟΥΕΙΥ

• ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΥΘ 
ΣΑΤΡΧΩΟ

• ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘ ΞΕ 
ΟΡΞΡΘΕΥΙΑ

• ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘ  

• ΕΟΘΞΕΤΩΥΘ ΜΑΙ 
ΓΟΩΥΦΡΣΡΙΘΥΘ 
ΣΑΤΡΧΩΟ ΜΑΙ 
ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 

• ΜΑΦΑΓΤΑΦΘ ΦΩΟ ΔΡΞΩΟ 
ΙΑΦΤΙΜΡΧ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ 

• ΠΕΟΡΔΡΧΕΙΑ 4* & 5*

• ΜΑΦΑΓΤΑΦΘ ΞΡΟΑΔΩΟ 
ΧΓΕΙΑΥ

ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΙΑΜΡ 
ΥΧΕΔΙΡ 

ΙΑΦΤΙΜΡΧ 
ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ 
Ο.ΕΧΒΡΙΑΥ 

ΔΘΞΡΥΙΕΥ 
ΥΧΕΥΕΙΥ 

ΜΙΟΘΦΤΑ 

ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΥΘ

ΟΡΞΡΘΕΥΙΑ

ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘ 



ΥΧΞΣΕΤΑΥΞΑΦΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΕΔΙΟ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ Ν.ΕΤΒΟΙΑ

•Υχζδιο  Ανάπτυξθσ του Ιατρικοφ Φουριςμοφ ςε ςυνεργαςία και με τθν υποςτιριξθ  από τθν Σεριφζρεια, Διμουσ, 
Επιμελθτιρια, Πενοδοχεία , Φορείσ Δθμόςιασ και Ιδιωτικισ Χγείασ,  
•Ματαγραφι όλων των κατάλλθλων υποδομϊν ςε ξενοδοχεία και φορείσ υγείασ, κακϊσ επίςθσ και των ςτοχευόμενων 
δράςεων  ιατρικοφ τουριςμοφ ςε ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ διμουσ 
•Ρλοκλθρωμζνθ Υτρατθγικι Ανάπτυξθσ τθσ νζασ μορφισ τουριςμοφ και ςυνάφεια με άλλεσ μορφζσ τουριςμοφ (π.χ. 
Θρθςκευτικόσ ι Υυνεδριακόσ) ςτο Ο. Εφβοιασ
•Υυμμόρφωςθ των ενδιαφερόμενων φορζων ιατρικοφ τουριςμοφ με τθ νομοκεςίασ ςτθν ΜΧΑ 27217 (ΦΕΜ 3077 Β’/3-12-
2013), όπου κακορίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ του Ιατρικοφ Φουριςμοφ
•Θ πιςτοποίθςθ των παρόχων του ιατρικοφ τουριςμοφ και αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των διεκνϊν 
Ρργανιςμϊν Σιςτοποίθςθσ Χπθρεςιϊν Ιατρικοφ Φουριςμοφ.
•λα  τα  Πενοδοχεία και οι Φορείσ Χγείασ τθσ Εφβοιασ  που ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν ςτθν αγορά διεκνϊν 
πακζτων υπθρεςιϊν υγείασ, κα πρζπει, να υπόκεινται ςε αξιολόγθςθ και πιςτοποίθςθ, πριν τθ λιψθ των ςχετικϊν 
αδειϊν, κακϊσ επίςθσ ςε ςχετικό ςυνεχι ζλεγχο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΣΡΑ ΚΑΙ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΕΙ

•Κδρυςθ ςυντονιςτικοφ οργάνου Διαμεςολαβθτι Ιατρικοφ Φουριςμοφ-Medical Tourism facilitators ςε επιτελικό επίπεδο 
Σεριφζρειασ και Δθμιουργία δικτφων των παρόχων όλων των υπθρεςιϊν και  ςτοχευόμενθ πολιτικι προβολισ με αρχζσ 
και δεοντολογία
•Θ ςτιριξθ των δομϊν υγείασ ςτο Ο.Ευβοίασ, με τθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ και θ ςτελζχωςι τουσ με εξειδικευμζνο 
ιατρικό, νοςθλευτικό, και διοικθτικό προςωπικό κατάλλθλα εκπαιδευμζνο. ΕΥΣΑ,Σρογράμματα ΥΔΙΦ, Αςφαλιςτικά 
ςυμβόλαια με δθμόςια και ιδιωτικά ταμεία του Εξωτερικοφ. Οομοκεςία ςχετικι με τα απογευματινά Ιατρεία, όπου τα 
ζςοδα από τα αςφάλιςτρα ι άλλα άμεςα ζςοδα από τον ιατρικό τουριςμό να πθγαίνουν ςτθν ανάπτυξθ του 
νοςοκομείου (προςωπικό, υποδομζσ)
•Σροβολι και διαφιμιςθ με τθ δθμιουργία  ςχετικϊν site, φυλλαδίων, ςυμμζτοχθ ςε Διεκνείσ εκκζςεισ
•Ρικονομικι ενίςχυςθ για τον εξοπλιςμό, τθν επιδότθςθ για τθν πιςτοποίθςθ, Πενοδοχείων και νοςοκομείων κακϊσ 
επίςθσ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ (ΕΥΣΑ)
•Ενκάρρυνςθ παρόχων για δθμιουργία πακζτων ιατρικοφ τουριςμοφ
•Υυνεργαςία με αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ για προςφορζσ ςε νοςθλεία και περίκαλψθ



ΔΡΞΕΥ ΔΘΞΡΥΙΑΥ ΧΓΕΙΑΥ ΓΙΑ ΦΘΟ ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΙΑΦΤΙΜΡΧ 
ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ ΥΦΡΟ Ο. ΕΧΒΡΙΑΥ

Γ.Ο. ΧΑΝΜΙΔΡΥ ΒΑΥΙΜΡΥ ΣΑΤΡΧΡΥ ΧΓΕΙΑΥ ΥΕ ΕΠΙΔΙΜΕΧΞΕΟΕΥ ΘΕΤΑΣΕΙΕΥ ΡΣΩΥ 
ΡΤΘΡΣΑΙΔΙΜΕΥ,ΜΑΤΔΙΡΝΡΓΙΜΕΥ, ΧΕΙΤΡΧΤΓΙΜΕΥ, ΡΦΘΑΝΞΡΝΡΓΙΜΕΥ ΜΑΘΩΥ ΜΑΙ 

ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘ ΒΑΥΙΜΩΟ ΙΑΦΤΙΜΩΟ ΔΡΞΩΟ 

Γ.Ο.Μ.Χ. ΜΧΞΘΥ ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘ ΒΑΥΙΜΩΟ ΙΑΦΤΙΜΩΟ ΔΡΞΩΟ  ΜΑΙ ΑΙΞΡΜΑΘΑΤΥΘ ΕΣΙΥΘΥ  ΥΕ ΥΧΟΕΤΓΑΥΙΑ ΞΕ 
ΙΟΥΦΙΦΡΧΦΡ ΣΑΣΑΟΙΜΡΝΑΡΧ ΓΙΑ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑ ΘΕΤΙΟΩΟ  ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ, ΥΧΟΕΔΤΙΩΟ ΜΑΙ ΘΕΤΑΣΕΙΩΟ  ΥΕ 

ΥΧΟΕΤΓΑΥΙΑ ΞΕ  ΦΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΦΡΧ ΜΡΤΟΕΝ ΜΑΙ ΦΡ ΜΑΤΜΙΟΡΝΡΓΙΜΡ ΙΟΥΦΙΦΡΧΦΡ ΦΡΧ ΞΑΛΑΞΙ

Γ.Ο.Μ.Χ. ΜΑΤΧΥΦΡΧ  ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘ ΒΑΥΙΜΩΟ ΙΑΦΤΙΜΩΟ ΔΡΞΩΟ ΜΑΙ ΑΟΑΣΦΧΠΘ 
ΥΧΟΕΤΓΑΥΙΩΟ ΓΙΑ ΘΕΤΙΟΕΥ ΘΕΤΑΣΕΙΕΥ ΞΕ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΑ ΦΘΥ ΑΘΘΟΑ

ΜΕΦΙΑΣ ΕΧΒΡΙΑΥ ΥΧΟΕΤΓΑΥΙΑ ΞΕ ΑΟΦΙΥΦΡΙΧΑ ΜΕΟΦΤΑ ΑΣΡΜΑΦΑΥΦΑΥΘΥ ΦΡΧ ΕΠΩΦΕΤΙΜΡΧ ΦΡΧΥ 
ΘΕΤΙΟΡΧΥ ΞΘΟΕΥ 

Μ.Χ. ΙΥΦΙΑΙΑΥ ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘ ΒΑΥΙΜΩΟ ΙΑΦΤΙΜΩΟ ΔΡΞΩΟ ΜΑΙ ΑΣΡΘΕΤΑΣΕΙΑ ΥΕ 
ΥΧΟΕΤΓΑΥΙΑ ΞΕ ΦΑ ΝΡΧΦΤΑ ΑΙΔΘΨΡΧ 

Μ.Χ.  ΥΜΧΤΡΧ ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘ ΒΑΥΙΜΩΟ ΙΑΦΤΙΜΩΟ ΔΡΞΩΟ ΜΑΙ ΑΟΑΣΦΧΠΘ  
ΡΔΡΟΦΙΑΦΤΙΜΘΥ ΘΕΤΑΣΕΙΑΥ



ΖΟΑ ΣΑΤΑΔΕΙΓΞΑ ΙΑΦΤΙΜΡΧ ΦΡΧΤΙΥΞΡΧ Ο. ΕΧΒΡΙΑΥ

• ΠΡΑΚΣΟΡΑ 
ΙΑΣΡΙΚΟΤ 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΟΤ 
Ν.ΕΤΒΟΙΑ

• ΠΡΑΚΣΟΡΑ 
ΙΑΣΡΙΚΟΤ 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
ΡΩΙΑ-

• ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΑΗ 
ΓΙΑ 1000 
ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙ 
ΣΗΝ ΕΤΒΟΙΑ ΓΙΑ 
ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΟ 
ΣΟΤΡΙΜΟ             
(ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ 
ΡΩΟ)

ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ 
ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΣΗΝ ΜΟΧΑ

• ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ

• ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ 

• ΓΙΑΣΡΟΤ –ΝΟΗΛΕΤΣΕ 
–ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ

• ΤΠΟΔΟΜΕ 

• ΑΦΑΛΙΣΙΚΑ ΣΑΜΕΙΑ

• ΠΛΗΡΩΜΕ ΠΡΟ  
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ-
ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

• ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ 

• ΠΛΗΡΩΣΗΣΕ

• ΣΙΜΕ

• ΕΙΗΣΗΡΙΑ 

• ΕΛΕΓΧΟ

• ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

• ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ 
ΠΡΟΙΟΝΣΟ 
(ΕΚΔΡΟΜΕ)

• ΠΩΛΗΕΙ ΣΟΠΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΠΡΑΚΣΟΡΑ  ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΤΝΣΟΝΙΕΙ • ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ

• ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΝΟΗΛΕΙΑ 
(ΚΕΝ 200€)

• ΚΙΝΗΣΡΑ  ΕΞΣΡΑ 
ΠΛΗΡΩΜΕ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  Ή 
ΠΡΟΛΗΨΕΙ

• ΧΡΗΜΑΣΑ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝΔΤΕΙ

• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

• ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΕΙ

• ΝΕΕ ΑΓΟΡΕ 

• ΣΑΘΕΡΗ ΠΕΛΑΣΕΙΑ

• ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

• ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ 
ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

• ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ  ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ

WIN-WIN



Υασ ευχαριςτϊ 

Κι αν μου ζλεγε κανείσ: ‘Τι 
θζλετε, λοιπόν; Ν’ αλλάξετε 

την ανθρωπότητα;’ Θα 
απαντοφςα: ‘Όχι, κάτι 

απείρωσ πιο μετριοπαθζσ: να 
αλλάξει η ίδια η 

ανθρωπότητα την εαυτό τησ, 
όπωσ ζχει κάνει δυο τρεισ 

φορζσ ςτην ιςτορία’. 
Κορνήλιοσ Καςτοριάδησ


