Σεμινάριο για τον Ιατρικό Τουριςμό

Οδθγόσ Σπουδϊν

ΝΕΑ ΓΝΩΗ
ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΟΝ ΙΑΣΡΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ

Πρόγραμμα Εκπαίδευςησ
Δίαμεςόλαβητών Ιατρίκόυ Σόυρίςμόυ
Είςαγώγή
Ο Ιατρικόσ Τουριςμόσ αποτελεί παγκοςμίωσ μία από τισ πλζον αναπτυςςόμενεσ
αγορζσ και αποςκοπεί ςτον ςυνδυαςμό τθσ υψθλισ ποιότθτασ ιατρικϊν υπθρεςιϊν
και τθσ απόλαυςθσ τθσ τουριςτικισ εμπειρίασ. Πολλζσ χϊρεσ ζχουν επενδφςει,
μζςω του δθμοςίου και του ιδιωτικοφ τομζα, ςθμαντικοφσ πόρουσ για τθν
αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν τουσ, με αποτζλεςμα να αποκομίηουν ςθμαντικά
ζςοδα.
Στον Ιατρικό Τουριςμό περιλαμβάνονται δυο κατθγορίεσ υπθρεςιϊν:


Ιατρικόσ Τουριςμόσ Επιλογισ, όπου ο αςκενισ ζχοντασ ωσ κίνθτρο το
προςιτό κόςτοσ, τθν ποιότθτα τθσ υπθρεςίασ, κακϊσ και τον ελκυςτικό
προοριςμό, ταξιδεφει ςε μία άλλθ χϊρα.



Διαχείριςθ Ιατρικϊν Αναγκϊν, όπου πρόκειται για τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ
επείγοντοσ περιςτατικοφ.

Μερικζσ από τισ πλζον ςυνθκιςμζνεσ υπθρεςίεσ που προςφζρονται ςτθ διεκνι
αγορά του Ιατρικοφ Τουριςμοφ Επιλογισ είναι οι εξισ: Αιςκθτικι Χειρουργικι,
Υποβοθκοφμενθ Αναπαραγωγι, Οδοντιατρικζσ και Οφκαλμιατρικζσ επεμβάςεισ,
Αποκατάςταςθ – Αποκεραπεία.
Εκτόσ αυτϊν, όμωσ, ευρεία είναι και θ ηιτθςθ για υπθρεςίεσ Τουριςμοφ ΥγείασΕυεξίασ, όπου οι ενδιαφερόμενοι ζχουν τθν ευκαιρία να απολαφςουν τθν εμπειρία
ενόσ spa, υδροκεραπείασ, massage, κλπ. Ανάλογα, λοιπόν, με τθν κατάςταςθ τθσ
υγείασ του ενδιαφερομζνου και τθν υπθρεςία θ οποία ηθτείται, διαμορφϊνεται ζνα
ελκυςτικό πρόγραμμα.
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Η Ελλάδα αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ προοριςμοφσ Ιατρικοφ
Τουριςμοφ παγκοςμίωσ, με ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ περαιτζρω ανάπτυξθσ, λόγω
αφενόσ τθσ πολφ υψθλισ ποιότθτασ και εκπαίδευςθσ του ιατρικοφ προςωπικοφ και
αφετζρου του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, κακϊσ και των τουριςτικϊν υποδομϊν.
Παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ των ςυνκθκϊν του Ιατρικοφ
Τουριςμοφ διεκνϊσ είναι οι εξισ:


Πάροχοι υγείασ (νοςοκομεία, κλινικζσ, κζντρα αποκατάςταςθσ, ιατροί,
νοςθλευτζσ).



Πάροχοι υπθρεςιϊν φιλοξενίασ και μεταφοράσ (ξενοδοχεία, αεροπορικζσ
εταιρίεσ, επιτόπια μετακίνθςθ).



Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί υγείασ (ιδιωτικζσ εταιρίεσ, φορείσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ).



Οργανιςμοί πιςτοποίθςθσ υπθρεςιϊν ιατρικοφ τουριςμοφ.



Διαμεςολαβθτζσ Ιατρικοφ Τουριςμοφ (Medical Tourism Facilitators).

Ο ρόλοσ των τελευταίων, μάλιςτα, είναι ιδιαιτζρωσ ςφνκετοσ, κακϊσ είναι
υπεφκυνοι για τθ δθμιουργία τουριςτικϊν πακζτων κατάλλθλων για τον αςκενι και
τουσ ςυνοδοφσ του. Κυρίωσ, όμωσ, είναι υπεφκυνοι για:


Τθν κατάρτιςθ του προϊόντοσ υγείασ-τουριςμοφ, το οποίο απευκφνεται ςτον
αςκενι και ςτουσ ςυνοδοφσ του, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ πολιτιςμικζσ
καταβολζσ του.



Τθ διαμεςολάβθςθ μεταξφ του παρόχου ιατρικισ φροντίδασ και του
αςκενοφσ.



Τθν υποδοχι του αςκενοφσ και των ςυνοδϊν του ςτθ χϊρα-προοριςμό,
κακϊσ και για τθν αςφαλι μεταφορά του ςτο ιατρικό κζντρο.



Τθν επιλογι των ςωςτϊν παρόχων υγειονομικισ περίκαλψθσ, προκειμζνου
να μθ διατρζξει κίνδυνο θ υγεία του αςκενοφσ, πάντοτε ςφμφωνα με το
ιςχφον νομικό πλαίςιο.
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Τα διαδικαςτικά ηθτιματα του ταξιδιοφ, κακϊσ και για τθ διευκόλυνςθ του
αςκενοφσ ςε γραφειοκρατικά κζματα. Κακιςτοφν, ζτςι, τθν εμπειρία του
ταξιδιοφ μία stress free διαδικαςία.

Η ελλθνικι αγορά προςφζρει πολφ μεγάλεσ προοπτικζσ για τθν ανάπτυξθ του
Ιατρικοφ Τουριςμοφ, κακϊσ και για τθ δραςτθριοποίθςθ των Διαμεςολαβθτϊν.
Είναι προφανζσ πωσ ο Διαμεςολαβθτισ Ιατρικοφ Τουριςμοφ αποτελεί βαςικό
παράγοντα που ςυμβάλλει ςτον ςχεδιαςμό του ταξιδιοφ, κακϊσ και ςτθ διαχείριςθ
του ιατρικοφ περιςτατικοφ ςτθ χϊρα προοριςμό.
Η Νζα Γνώςη, βραβευμζνη με το Silver Tourism Award για τη ςφνδεςη των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων τησ με την αγορά εργαςίασ, διαθζτει μακρόχρονη
πείρα ςτην εκπαίδευςη ςτον Τουριςμό, ενώ αποτελεί τον μόνο εκπαιδευτικό
φορζα μζλοσ του Συμβουλίου Ελληνικοφ Ιατρικοφ Τουριςμοφ (ELITOUR) και
προςφζρει το μοναδικό ςτην Ελλάδα διεθνώσ αναγνωριςμζνο Πρόγραμμα
Εκπαίδευςησ Διαμεςολαβητών Ιατρικοφ Τουριςμοφ.

Δίδακτίκέσ Ενότητεσ


MODULE 1: HEALTH TOURISM AND MEDICAL TOURISM: INTRODUCTION



MODULE 2: MEDICAL TOURISM FACILITATOR



MODULE 3: ETHICAL ISSUES AND CULTURAL SENSITIVITY / DIFFERENCES



MODULE 4: HEALTH AND SPA TOURISM TRENDS AND PROSPECTS



MODULE 5: MARKETING STRATEGIES IN MEDICAL TOURISM

Παρακόλόύθηςη
Η παρακολοφκθςθ γίνεται δια ζώςησ ςτισ ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ τθσ Νζασ
Γνϊςθσ θ εξ αποςτάςεωσ μζςω πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ.
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Είςηγητέσ


Τηζνθ Παυλάκου (BSc. M.Sc)



Κωνςταντίνοσ Καλαχάνθσ (Phd M.Sc)

Δίάρκεία – Τλόπόίηςη
Διάρκεια:
50 ϊρεσ - 10 ςυναντιςεισ των 5 ωρϊν
Φορζασ Υλοποίθςθσ:
Πιςτοποιθμζνο Κζντρο Δια Βίου Μάκθςθσ (Κ.Δ.Β.Μ. 2) ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι πιςτοποιημζνο από τον Βρετανικό Φορζα
Πιςτοποίηςησ

Επαγγελματικών

Προςόντων

GLOBALCERT.
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