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Άσος για την Ελλάδα
ο τουρισμός υγείας

Ο loupiopos υγείας μπορεί να γίνει η χρυσή ευκαιρία
για τη χώρα pas καθώς μπορεί να συμβάλει αφενός
στην ανάπτυξη και ανάκαμψη της οικονομίας και
αφετέρου στον εμπλουτισμό του επιπέδου των

προσφερόμενων

υπηρεσιών στην ποιοτική βελτίωση
του εγχώριου τουριστικού προϊόντος και στην επιμήκυνση

της τουριστικής περιόδου που αποτελεί μία
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον ελληνικό
τουρισμό

Με στόχο την ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο προορισμό

ιατρικού τουρισμού ενώνουν τις δυνάμεις τους ο
ιατρικός κόσμος η επιστημονική κοινότητα η Αυτοδιοίκηση

και οι επιχειρήσεις από τον κλάδο της Ιδιωτικής
Υγείας του τουρισμού της αναψυχής και ευεξίας

Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει σειρά σημαντικών δράσεων
και πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της χώρας μας στον
παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού υγείας

Με τη συνεργασία της ελληνικής Ομογένειας έχουν
διοργανωθεί συνέδρια για τον τουρισμό υγείας στην Ελλάδα

σε μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο
Πρώτος σταθμός ήταν η Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του

2016 Ακολούθησαν το Μόντρεαλ του Καναδά και το Σικάγο

των ΗΠΑ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2017 καθώς

και η διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Τουρισμού

Υγείας στην Ιθάκη τον Μάιο του 2017
Στο περιθώριο αυτών των εκδηλώσεων έγιναν επαφές

με σημαντικούς παράγοντες του επιχειρηματικού και του
πολιτικού κόσμου αυτών των χωρών που μπορούν να
συμβάλουν στην ανάδειξη της χώρας μας σε προορισμό

Η χώρα μας αποτελεί ιδανικό
προορισμό για χον τουρισμό

υγείας λόγω ίου εκσυγχρονισμού
ίων υποδομών ίων υψηλού
επιπέδου ξενοδοχειακών

μονάδων και κυρίως λόγω του
διεθνώς καταξιωμένου ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού

τουρισμού υγείας
Ο επόμενος σταθμός είναι η Αυστραλία που αποτελεί

το σπίτι χιλιάδων Ελλήνων και μάλιστα η Μελβούρνη
η πόλη που έχει τη μεγαλύτερη κοινότητα της Ομογένειας
σε όλο τον κόσμο Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους
όΟΟ.ΟΟΟΈλληνες που ζουν στην Αυστραλία οι 300.000
ζουν στη Μελβούρνη

Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να διοργανωθεί ένα σημαντικό

συνέδριο για τον τουρισμό υγείας στην Ελλάδα
με τη συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων από την
Ελλάδα και το εξωτερικό

Το συνέδριο συνδιοργανώνουν ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών η ΚεντρικήΈνωση Δήμων Ελλάδος και το

Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας σε συνεργασία με
την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης και τον Ελληνικό

Ιατρικό Σύλλογο Μελβούρνης στις 25 και 26 Νοεμ¬

βρίου 2017
Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν Έλληνες επιστήμονες

και επιχειρηματίες μέλη της ελληνικής κυβέρνησης καθώς

και ομογενείς που δραστηριοποιούνται στην Αυστραλία
στον χώρο του επιχειρείν της ακαδημαϊκής κοινότητας

της υγείας και του τουρισμού της Αυστραλίας
Πρέπει να επισημανθεί ότι ο παγκόσμιος τζίρος της

αγοράς ιατρικού τουρισμού ξεπερνά σε ετήσια βάση τα
20-30 δισεκατομμύρια δολάρια

Μάλιστα οι δαπάνες που αφορούν ιατρικές υπηρεσίες
εκτιμάται ότι ανέρχονται στα 15-20 δισ δολάρια Πρόκειται

για μια δαπάνη της τάξης των 4.000 δολαρίων κατά
μέσο όρο για τους 5.000.000 ασθενείς που αναζητούν ιατρικές

υπηρεσίες σε άλλες χώρες
Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό

ρόλο στο ταχέως αναπτυσσόμενο τμήμα της αγοράς

του ιατρικού τουρισμού αφού διαθέτει μια σειρά από
πλεονεκτήματα που της το επιτρέπουν όπως είναι το συγκριτικά

χαμηλό κόστος των υπηρεσιών σε συνδυασμό με
την υψηλού επιπέδου επιστημονική επάρκεια και εμπειρία

του ιατρικού προσωπικού και τις σύγχρονες υποδομές
υγείας

Οι φυσικές πηγές και οι κλιματολογικές συνθήκες σε
συνδυασμό με την ιατρική υποδομή της χώρας μας ιδιαίτερα

στον ιδιωτικό τομέα και σε συνεργασία με το άριστο
ελληνικό ξενοδοχειακό δυναμικό κάνουν τον ιατρικό
τουρισμό άκρως ανταγωνιστικό προϊόν στην παγκόσμια
αγορά προσελκύοντας μεγάλο αριθμών ασθενών τουριστών
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