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ΔΠΗΣΔΛΗΚΖ ΤΝΟΦΖ 

 
ΚΟΠΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

θνπφο ηεο κειέηεο απηήο είλαη λα εξεπλήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη 

ψζηε ε Κχπξνο λα απνηειέζεη πξννξηζκφ γηα ηνπο ηαμηδηψηεο Τγείαο. Ζ έξεπλα θαη 

αλάιπζε αθνξά ζέκαηα νξγάλσζεο, αλάπηπμεο θαη πξνβνιήο αιιά θαη 

πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ ζήκεξα ρψξεο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί ζαλ  πξννξηζκνί  

ηνπξηζκνχ Τγείαο.  

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ Τγείαο σο ζεκειηψδεο πξντφλ, εληφο ηεο θππξηαθήο αγνξάο. Ζ αλάγθε λα 

εθαξκνζηεί κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή ρξεηάδεηαη ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ αθνχ ην 

παξαδνζηαθφ πξντφλ «ήιηνο θαη ζάιαζζα» δηαλχεη πεξίνδν χθεζεο.  Ζ πξνζπάζεηα 

απηή αλακέλεηαη φρη κφλν  λα θαηαζηήζεη ηελ Κχπξν έλαλ δεκνθηιή πξννξηζκφ γηα 

ηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ψζηε λα  αμηνπνηήζεη ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 

νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε απηφ αιιά λα απμεζεί θαη ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο πνπ παξέρνληαη ζην ληφπην πιεζπζκφ, θαηλφκελν ην νπνίν παξνπζηάζηεθε 

θαη ζηηο άιιεο ρψξεο. 

 

Παξφιν πνπ ε Κχπξνο βξίζθεηαη αθφκα ζε πξψηκν ζηάδην φζνλ αθνξά ηε 

δξαζηεξηφηεηα απηή, εληνχηνηο πιεξνί έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ θξηηεξίσλ πνπ ηεο 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηηχρεη ηελ θαηάθηεζε  ελφο κεξηδίνπ ηεο αγνξάο θαη λα 

θαζηεξσζεί σο ζνβαξφο αληαγσληζηήο. Παξάγνληεο φπσο ε ζηξαηεγηθή ηεο ζέζε κε 

ην αλάινγν κεζνγεηαθφ θιίκα, ε νηθνγελεηαθή θνπιηνχξα, νη ζεκαληηθέο θαη 

νπζηαζηηθέο επελδχζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο πγείαο, ην γεγνλφο φηη νη επαγγεικαηίεο πγείαο (θπξίσο νη Ηαηξνί) 

έρνπλ εθπαηδεπηεί ζην εμσηεξηθφ κε ηελ αλάινγε εκπεηξία, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα 

λα κηινχλ ηελ αγγιηθή γιψζζα επαξθψο, είλαη κεξηθέο απφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο.  

 

Ζ δπλαηφηεηα ηεο Κχπξνπ λα εδξαησζεί σο πξννξηζκφο ηνπξηζκνχ πγείαο εμαξηάηαη 

απφ ηελ αμηνιφγεζε πνιιψλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηηο 

πξννπηηθέο ηνπ πξντφληνο ηνπξηζκνχ πγείαο αιιά θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ 
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ζπγθξηηηθψλ  πιενλεθηεκάησλ πνπ έρεη έλαληη ησλ άιισλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ήδε 

θαζηεξσζεί ζαλ πξννξηζκνί ηνπξηζκνχ πγείαο. Σν γεγνλφο φηη ε Κχπξνο απνηειεί 

θαηαμησκέλν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν, δίλεη ζεκαληηθφ 

πξνβάδηζκα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο.   

ΟΡΗΜΟ  

Ο Τνπξηζκόο Υγείαο νξίδεηαη σο ην ηαμίδη εθηόο ηεο ρώξαο κόληκεο δηακνλήο, κε 

ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ελόο αηόκνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ζεξαπείεο πνπ 

ζηνρεύνπλ ζηελ πξόιεςε, ηε δηάγλσζε, ηε δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ελόο ηαμηδηώηε πγείαο είηε σο απνθιεηζηηθό ζθνπό ηαμηδηνύ είηε ζε 

ζπλδπαζκό κε δηαθνπέο. Δίλαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηέρεη αγνξά ζε 

ππεξεζίεο θαη απαηηεί ηε ζπλεξγαζία δχν ηνκέσλ. Τεο πγείαο θαη ηνπ ηνπξηζκνύ. 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  

 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξεο πεγέο γηα ηε απφθηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ κειέηε, 

ζε κηα πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ζηε Κχπξν, νη 

πξννπηηθέο θαη σθειήκαηα πνπ κπνξνχλ λα απνθνκηζηνχλ, θαζψο θαη ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ πθίζηαληαη. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο ζε επαγγεικαηίεο ηνπ 

ηνκέα πγείαο  θαη  ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. Υξεζηκνπνηήζεθε επίζεο ελδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία θαη έγθπξεο ηζηνζειίδεο γηα λα θαιπθηνχλ ηα θελά, ηδίσο ζε φ, ηη αθνξά 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. 

εκαληηθφ κεηνλέθηεκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ην γεγνλφο πσο δελ ππάξρνπλ 

βαζηθά ζηνηρεία θαη ζηαηηζηηθέο γηα ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο ζηελ Κχπξν, παξά ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ηε ζπιινγή ηνπο πνπ θαηαβάιινληαη ηειεπηαίσο. Χζηφζν, ηα 

εξσηεκαηνιφγηα θαη νη ζπλεληεχμεηο πξφζθεξαλ επαξθή δεδνκέλα γηα λα γίλεη κηα 

ζαθήο αλάιπζε. Δπίζεο, κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνέθπςε φηη ππάξρνπλ 

δηαθνξέο ζηηο απφςεηο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ αμία ηνπ ηνπξηζκνχ Τγείαο, 

πξνθαιψληαο κηα πξφθιεζε ζην λα δεκηνπξγεζεί κηα απνδεθηή απφ φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ Τγείαο. Τπήξμε 

επίζεο ζρεηηθή αδηαθνξία απφ ηα κεγάια ηδησηηθά θαη δεκφζηα λνζνθνκεία, πνπ 

κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηελ έιιεηςε εθπαίδεπζεο θαη θαηαλφεζεο γηα ηελ αγνξά 
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ηνπξηζκνχ Τγείαο αιιά θπξίσο απφ ην γεγνλφο φηη ζήκεξα εξγάδνληαη ζε ςειά 

επίπεδα δπλακηθφηεηαο κε αλάινγε απνξξφθεζε θπξίσο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ 

Οη αλαβαζκηζκέλνη κέζνδνη πξφζβαζεο πιεξνθνξηψλ (θπξίσο κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ), ε επθνιία ηεο δηαθίλεζεο κεηαμχ ρσξψλ, ε αχμεζε ηνπ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ αζζελψλ, έρνπλ δεκηνπξγήζεη λέεο ηάζεηο 

ζηνλ ηνκέα Τγείαο, φπνπ πάλσ απφ εμήληα ρψξεο έρνπλ ελζσκαηψζεη ηνλ ηνπξηζκφ 

Τγείαο σο βαζηθφ πξντφλ ηεο εζληθήο βηνκεραλίαο ηνπο.  

Υψξεο φπσο ε Οπγγαξία, Πνισλία, Σνπξθία, Ηλδία θαη ε Σατιάλδε έρνπλ επελδχζεη 

ζεκαληηθά πνζά ζηελ ππνδνκή ηνπο, ηε βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ παξνρέσλ 

ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο αιιά θαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ άθημε αιιά θαη δηακνλή ησλ ηαμηδησηψλ Τγείαο.  

ε ρψξεο πνπ ζεσξνχληαη ζήκεξα ηαηξηθνί πξννξηζκνί, ν ηνπξηζκφο Τγείαο 

απνδείρηεθε θαηαιχηεο ζηελ αλακφξθσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη πγείαο ζηε 

ρψξα. Απμήζεθε ζεκαληηθά ε εηζξνή μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο, δεκηνπξγήζεθαλ λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα πγείαο θαζψο επίζεο θαη ζε άιινπο ηνκείο. 

πγθεθξηκέλα ζηα μελνδνρεία απμήζεθαλ νη δηαλπθηεξεχζεηο  απφ νηθεία άηνκα 

πνπ ηαμηδεχνπλ κε ηνλ αζζελή  θαη ε πνηφηεηα πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 

ζεκείσζε ζεκαληηθή άλνδν πξνο φθεινο θαη ησλ εγρψξησλ αζζελψλ 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηελ  Οπγγαξία,  ν ηνπξηζκφο Τγείαο απέθεξε 368,000,000 

επξψ απφ ηα νπνία 147,000,000 απφ ηνλ Οδνληηαηξηθφ ηνπξηζκφ (Family Choice by 

NHS Year Book Ltd). 

ΖΜΔΡΗΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

Έλα επξχ θάζκα ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηε Κχπξν 

ζπλνςίδεηαη παξαθάησ θαη ζηε ζπλέρεηα  ιεηηνπξγεί σο βάζε γηα ηελ πξνηεηλφκελε 

ζηξαηεγηθή: 

 Ζ Κχπξνο ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη ζπλερή αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ 

ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηφζν ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Λεπθσζίαο, φζν θαη ηεο αλάπηπμεο ζχγρξνλσλ θαη θαιά 

εμνπιηζκέλσλ ηαηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Χο γεληθή 

παξαηήξεζε, ν δεκφζηνο ηνκέαο ζε φ, ηη αθνξά ηα δεκφζηα λνζνθνκεία δελ 
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επηδηψθεη λα επεθηείλεη ηηο ππεξεζίεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζηνπο 

ηαμηδηψηεο Τγείαο. Μεγάια ηδησηηθά λνζνθνκεία έρνπλ επίζεο ηελ ίδηα ηάζε αθνχ 

έρνπλ απνθνκίζεη έλα  κεγάιν πνζνζηφ ηεο θππξηαθήο αγνξάο πνπ θαη‟ επέθηαζε 

εμαληιεί θαη ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο. Δκπεηξηθά απνδεηθλχεηαη φηη νη κηθξφηεξεο 

ηδησηηθέο θιηληθέο θαη εμεηδηθεπκέλα λνζνθνκεία βιέπνπλ κε  κεγαιχηεξν 

ελζνπζηαζκφ ηελ πξνζέιθπζε  ηνπξηζηψλ Τγείαο. 

 

 Οη γηαηξνί εθπαηδεχνληαη ζε παλεπηζηήκηα θαη ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, 

πεηπραίλνληαο πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, δηαηεξψληαο επίζεο πνιχηηκεο 

επαθέο κε επαγγεικαηίεο ηνπ εμσηεξηθνχ, εληζρχνληαο έηζη ηελ εκπηζηνζχλε θαη 

ηελ αζθάιεηα πνπ απαηηείηαη  γηα ηελ πξνζέιθπζε ηαμηδησηψλ πγείαο.  

 

 Σν θφζηνο ηεο ζεξαπείαο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

έλα επηπξφζζεην θίλεηξν. Ζ Κχπξνο δχζθνια ζα  πξνζειθχζεη ηαμηδηψηεο πγείαο 

σο " ν θζελφηεξνο πξννξηζκφο" φπσο γηα παξάδεηγκα ε Ηλδία, αιιά κπνξεί λα 

είλαη έλαο πξννξηζκφο πνπ αληηπξνζσπεχεη «value for money», φπνπ ηα 

ρξήκαηα πνπ δαπαλψληαη είλαη αληάμηα ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη. 

 

 Οη ηαμηδηψηεο πγείαο έρνπλ ζήκεξα έλα επξχ θάζκα επηινγψλ φζνλ αθνξά ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο πνπ πξνζθέξνληαη εληφο ηεο Κχπξνπ. Ζ Κχπξνο έρεη επίζεο 

δεκηνπξγήζεη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ζεξαπείαο θαη έρεη αξρίζεη λα δεκηνπξγεί 

θέληξα αληηγήξαλζεο, απνθαηάζηαζεο θαη δηεπθνιχλζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε 

καθξνρξφληεο ζεξαπείεο ελψ έρεη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ππεξεζηψλ πξνιεπηηθήο 

Ηαηξηθήο. Ο ηνκέαο απηόο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο γηαηί πξνϋπνζέηεη, ζηηο πιείζηεο 

ηωλ πεξηπηώζεωλ, ηελ ζπλεξγαζία ηεο μελνδνρεηαθήο  βηνκεραλίαο δίλνληαο έηζη 

έλα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα. 

 

 Ζ έιιεηςε Γεληθνχ ρεδίνπ Τγείαο απνηειεί πξφθιεζε γηα ηελ Κχπξν. Έλα 

παξάδεηγκα θαίλεηαη ζηελ ρξήζε ηνπ θνηλνηηθνχ επξσπατθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο, 

ε νπνία επί ηνπ παξφληνο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ιήςε πεξίζαιςεο 

απφ ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο ζηελ Κχπξν. Ζ έιιεηςε Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο 

φπσο αλαιχεηαη θαη ζηελ ζηξαηεγηθή, δεκηνπξγεί έιιεηςε πγηνχο αληαγσληζκνχ κε 

απνηέιεζκα ην θφζηνο ζε αξθεηέο ππεξεζίεο θαη ζεξαπείεο ζηελ Κχπξν λα είλαη 

ζπγθξηηηθά  ςειφηεξν   αθφκα θαη απφ ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Δπίζεο ιεηηνπξγεί 
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αξλεηηθά ζε ελδηαθεξφκελνπο απφ ην εμσηεξηθφ αθνχ ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη 

αζζελείο κέιε ηνπο φηαλ θηλνχληαη εθηφο ζπλφξσλ ηεο ρψξαο ηνπο ζα ιακβάλνπλ 

ζεξαπείεο απφ παξνρείο φπνπ είλαη θάησ απφ ην Δζληθφ ζχζηεκα πγείαο κε 

πιήξε έιεγρν ηεο πνηφηεηαο πνπ πξνζθέξεηαη αιιά θαη θφζηνο θαζνξηζκέλν απφ 

ην θξάηνο ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. 

 

 Ζ απνπζία Γηαπηζηεπκέλσλ ηαηξηθψλ θέληξσλ (κε βάζε ηα δηεζλή πξφηππα απφ 

Γηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο) εκπνδίδεη θάζε πξνζπάζεηα λα πξνβάιιεηαη ε 

Κχπξνο σο πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλνο θαη αζθαιήο πξννξηζκφο ηνπξηζκνχ πγείαο. 

Ζ δηαπίζηεπζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπξηζκνχ Τγείαο ηφζν γηα 

κεκνλσκέλνπο ηαμηδηψηεο πγείαο φπνπ ε αλαδήηεζε ζεξαπεηψλ θαη παξνρέσλ 

πγείαο γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν κέζσ δηαδηθηχνπ, φζν θαη γηα αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο φπνπ ε αζθάιεηα ησλ αζζελψλ είλαη πξνηεξαηφηεηα. ηελ 

πεξίπησζε απηή  είλαη ζεκαληηθφ ε επηβεβαίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη λα γίλεηαη απφ ηξίηνπο αλεμάξηεηνπο 

νξγαληζκνχο Γηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο.  

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΔΘΝΧΝ ΣΑΔΧΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΚΤΠΡΟ 

 

Ζ αγνξά ηνπ ηνπξηζκνχ Τγείαο παγθφζκηα είρε εθηηκεζεί ην 2008 ζηα πεξίπνπ 20 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ελψ αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηα 40 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

κέζα ζηα επφκελα ιίγα ρξφληα. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

αγνξέο φζνλ αθνξά αζζελείο δηαζπλνξηαθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, κε αλάινγε 

ζεκαζία θαη γηα ηελ Κχπξν. Πην ζπγθεθξηκέλα ν αξηζκφο ησλ Βξεηαλψλ αζζελψλ 

πνπ ηαμηδεχνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα ιφγνπο πγείαο είρε απμεζεί θαηά 300% κεηαμχ 

2004 θαη 2007 γηα λα θζάζεη ηηο 100.000. Τπάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ 

σζνχλ νινέλα ηνλ αξηζκφ απηφ λα απμεζεί, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ πςεινχ θφζηνπο 

θαη κεγάισλ ιηζηψλ αλακνλήο νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ζε άιιεο ρψξεο, ηελ επθνιία κε ηελ νπνία ην δηαδίθηπν 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλαο ηξφπνο επηθνηλσλίαο θαη ηελ επθνιία θαηά ηελ 

νπνία νη αζζελείο κπνξνχλ λα κεηαβνχλ ζε άιιεο ρψξεο γηα ηελ πεξίζαιςε ηνπο. 

 
Φπζηθά, είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο θαη άιιεο αγνξέο απφ ηηο νπνίεο ε Κχπξνο 

κπνξεί λα αληιήζεη ηνπξίζηεο πγείαο, φπσο ε Γεξκαλία, ε νπεδία, ε Ννξβεγία θαη ε 
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Ρσζία. Αλακέλεηαη ε πξνζέγγηζε γηα ηελ θάζε αγνξά μερσξηζηά λα γίλεηαη, ζηνλ 

βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη επαηζζεζίεο ηεο 

θάζε αγνξάο, ζεξαπείεο πνπ απαηηνχληαη, φπσο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ σζνχλ 

ηνπο αζζελείο λα αλαδεηήζνπλ ζεξαπεία εθηφο ηεο ρψξαο ηνπο.   

 
Αλαθνξηθά κε ηελ παξάκεηξν ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ αλακελφκελσλ εζφδσλ εηδηθά 

γηα ηελ Κχπξν, ζεσξνχκε ζσζηφ λα μεθαζαξίζνπκε πσο απηή ηε ζηηγκή δελ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο θαη ζηαηηζηηθέο ζηελ Κχπξν πνπ λα αλαθέξνπλ θαη λα βνεζνχλ 

ζηελ αζθαιή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ 

πγείαο θαη ηελ εθηίκεζε ησλ επηπιένλ αθίμεσλ. Χο εθ ηνχηνπ είλαη παξαθηλδπλεπκέλν 

λα γίλεη νπνηαδήπνηε αθξηβήο εθηίκεζε αθνχ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν βαζκφ 

ππνθεηκεληθφηεηαο θξχβνληαο κεγάινπο θηλδχλνπο ζηαηηζηηθψλ ιαζψλ. Παξφια απηά, 

αθνινπζψληαο δηεζλείο πξαθηηθέο θαη αλαθνξέο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έλδεημε ηνπ 

2.5% (φηη δειαδή ην 2.5% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο είλαη θαη ηαμηδηψηεο 

πγείαο), ε αγνξά Σνπξηζκνχ Τγείαο, κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα εθηηκάηαη πεξίπνπ 

ζηα 60  κε 120 εθαηνκκχξηα επξψ. (Ζ αθξηβήο κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε 

εμεγείηαη ζηελ ζηξαηεγηθή). 

ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΕΖΣΖΖ ΑΠΟ ΞΔΝΟΤ 

 

Μέζα απφ ηελ έξεπλα απνδείρηεθε φηη ζηελ Κχπξν ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

εμεηάζεηο, επεκβάζεηο ή ζεξαπείεο φπσο νη πιαζηηθέο εγρεηξήζεηο, ζεξαπείεο 

πξφιεςεο, δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο IVF αιιά θαη 

νδνληηαηξηθέο ζεξαπείεο νη νπνίεο έρνπλ πεξηζζφηεξε δήηεζε απφ ηνπο μέλνπο. Γηα 

απηέο ηηο ζεξαπείεο θξίλεηαη ζεκαληηθή ε αμηνπνίεζε ησλ πξαθηηθψλ εθείλσλ πνπ ζα 

αλαδείμνπλ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Κχπξνπ ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο 

φπσο ε ςειή πνηφηεηα ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, ην ρακειφ θφζηνο ησλ ζεξαπεηψλ 

ζε ζρέζε κε θάπνηεο αγνξέο, ην άξηζην κεζνγεηαθφ θιίκα αιιά θαη ε πςειή 

θαηάξηηζε ησλ Κππξίσλ ηαηξψλ. Σν βαζηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Κχπξνπ 

ζε ζρέζε κε άιιεο αγνξέο φκσο είλαη ην φηη ν ηαμηδηψηεο πγείαο κπνξεί λα 

ζπλδπάζεη ηε ζεξαπεία ηνπ κε δηαθνπέο θαη αλαςπρή. 
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ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΑΓΟΡΧΝ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΤΓΔΗΑ 

ΤΦΖΛΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΜΔΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΥΑΜΖΛΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ* 

Ζ.Β θαη Κχπξηνη Ζ.Β. 

 Γηαγλσζηηθέο 
εμεηάζεηο (Check ups) 

 Δμσζσκαηηθέο (ΗVF) 

 Οδνληηαηξηθή  

 Αηζζεηηθή ρεηξνπξγηθή 

 Δπεκβάζεηο ζε ιίζηεο 
αλακνλήο, π.ρ. 
Αληηθαηάζηαζε ηζρίνπ 

 Φξνληίδα ηξίηεο 
ειηθίαο 

Ηζξαήι 

 Δμσζσκαηηθέο 
(IVF) 

 Φξνληίδα ηξίηεο 
ειηθίαο 

Διβεηία 

 Πξνιεπηηθέο 
ζεξαπείεο 

 Γηαγλσζηηθέο 
εμεηάζεηο 
 

Ρσζία 

 Γηαγλσζηηθέο 
εμεηάζεηο (Check ups) 

 Δμσζσκαηηθέο (ΗVF) 

 Οδνληηαηξηθή  

 Αηζζεηηθή ρεηξνπξγηθή 
 

 

Βέιγην 

 Οδνληηαηξηθή  

 Δμσζσκαηηθέο 
(ΗVF) 

 Σνπξηζκφο επεμίαο 
π.ρ. Medical SPA 

 Πξνιεπηηθέο 
ζεξαπείεο 
 

Οπγγαξία 

 Πξνιεπηηθέο 
ζεξαπείεο 
 

Απζηξία 

 Γηαγλσζηηθέο 
εμεηάζεηο (Check 
ups) 

 Σνπξηζκφο επεμίαο 
π.ρ. Medical SPA 

Γαιιία 

 Πξνιεπηηθέο 
ζεξαπείεο 
 

νπεδία 

 Δμσζσκαηηθέο (ΗVF) 

 Αηζζεηηθή ρεηξνπξγηθή 

 Φξνληίδα ηξίηεο 
ειηθίαο  

 Φσηνζεξαπεία 

Ηηαιία 

 Δμσζσκαηηθέο 
(ΗVF) 

 Οδνληηαηξηθή  
 

Οιιαλδία 

 Πξνιεπηηθέο 
ζεξαπείεο 
 

Αξαβηθφο Κφιπνο 

 Μηθξνρεηξνπξγηθέο 
επεκβάζεηο 

 Δμσζσκαηηθέο (ΗVF) 

 Γπλαηθνινγηθέο 
επεκβάζεηο 

 Γηαγλσζηηθέο 
εμεηάζεηο 
 
 
 
 
 

ΖΠΑ 
Κχπξηνη ΖΠΑ 

 Δμσζσκαηηθέο 
(ΗVF) 

 Οδνληηαηξηθή 

 Αηζζεηηθή 
ρεηξνπξγηθή 
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Γεξκαλία 
 

 Σνπξηζκφο επεμίαο 
π.ρ.  Medical SPA 

 Αηζζεηηθή ρεηξνπξγηθή 

 Φξνληίδα ηξίηεο 
ειηθίαο  

 Πξνιεπηηθέο 
ζεξαπείεο 
 

  

 

Aληαγσληζηηθέο πξνο ηελ Κχπξν ρψξεο θαη νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηνπο: 

ηελ ζηξαηεγηθή παξαζέηνπκε ηα δεδνκέλα πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε ρψξα, θαη ηηο 

ηάζεηο φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη κφλν θάπνηεο απφ 

απηέο: 

Οπγγαξία: 

‟ φηη αθνξά ηελ αγγιηθή αγνξά ε Οπγγαξία είλαη αληαγσληζηηθφο ηαηξηθφο 

πξννξηζκφο γηα ηελ Κχπξν ζηνπο ηνκείο ηεο νδνληηαηξηθήο θαη ηεο αηζζεηηθήο 

ρεηξνπξγηθήο. Δλψ ν Οξγαληζκφο Τγείαο ηεο Οπγγαξίαο έζεζε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ηελ 

πξνβνιή θαη αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ηεο ρψξαο, ελ ηνχηνηο ηα ηαηξηθά θέληξα 

θαη νη κεζάδνληεο παξέρνπλ ππεξεζίεο marketing.  

Σνπξθία: 

Ζ Σνπξθία δξαζηεξηνπνηείηαη δπλακηθά ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα κε ηελ Γηαπίζηεπζε αξθεηψλ Ννζνθνκείσλ, ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλεο ηαηξηθήο 

αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηαηξηθψλ θέληξσλ. Σν ηαηηζηηθφ Ηλζηηηνχην ηεο Σνπξθίαο 

ζεκείσζε φηη ην 2009 ππήξραλ 165.000 ηαμηδηψηεο πγείαο, έλαο αξηζκφο πνπ έθεξε 

ζηε ρψξα πεξίπνπ 360 εθαη. δνιάξηα θαη ν νπνίνο αλακέλεηαη λα απμάλεηαη θαηά 

25% θάζε ρξφλν.  

Διιάδα:  

Ο ειιεληθφο ηνπξηζκφο πγείαο παξνπζηάδεη ηεξάζηηεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο θπξίσο 

ζηελ Κξήηε. Χζηφζν ε Διιάδα έρεη πεξηνξηζηεί ζηελ πξνβνιή ηνπ ηακαηηθνχ 

ηνπξηζκνχ  ηχπνπ wellness. Γεξκαλνί tour operators πνπ εηδηθεχνληαη ζηνλ ηνπξηζκφ 

πγείαο πεξηιακβάλνπλ ήδε ζέξεηξα ηεο Κξήηεο. Ννκνζεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηνλ 

ηακαηηθφ ηνπξηζκφ έρεη ήδε πξνρσξήζεη θαη ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζε ηαηξηθά θέληξα 
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φπσο ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ Ρφδν πεξηιακβάλνπλ δηφξζσζε κπσπίαο, αηζζεηηθέο 

επεκβάζεηο, εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε, αηκνθάζαξζε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο 

παρπζαξθίαο. Σα πξψηα θέληξα ηνπξηζκνχ πγείαο δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Κξήηε θαη 

εηδηθεχνληαη ζηελ νθζαικνινγία, ελδνθξηλνινγία θαη λεθξηθή αλεπάξθεηα. Δπίζεο ε 

ζαιαζζνζεξαπεία πεξηιακβάλεηαη θαη ζηα πξνγξάκκαηα πξνβνιήο ηνπ ΔΟΣ κέζσ 

αμηφινγσλ θέληξσλ ζαιαζζνζεξαπείαο θαη medical wellness. χκθσλα κε ηνλ ΔΟΣ 

ε Διιάδα δέρεηαη 3500 Άγγινπο θάζε ρξφλν νη νπνίνη κέζσ αζθαιηζηηθψλ 

ηδξπκάησλ αλαδεηνχλ ζεξαπεία ζηελ Διιάδα.   

Ηζπαλία: 

Λφγσ ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θαη ηεο παξνρήο πνιχ θαιψλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, 

ε Ηζπαλία είλαη αληαγσληζηήο γηα ηελ Κχπξν θαη θπξίσο γηα ηεο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο 

Δπξψπεο, φπνπ νη Γεξκαλνί tour operators πεξηιακβάλνπλ κεγάιν αξηζκφ Vital 

Hotels ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο. Ζ επηηπρία απηή βαζίδεηαη ζηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ ηαηξηθψλ ηνπο θέληξσλ θαη ζηνλ ηξφπν ζπλεξγαζίαο φζνλ αθνξά ηνλ 

ηνκέα ηνπ marketing κε ηνπο tour operators.   

Καηερφκελε Κχπξνο: 

ηηο θαηερφκελεο πεξηνρέο πξνβάιινληαη σο ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο ε ηερλεηή 

γνληκνπνίεζε θαη ε IVF (εμσζσκαηηθή) ζεξαπεία, νη νπνίεο πξνβάιινληαη ζε μέλνπο 

κέζα απφ ηζηνζειίδεο.  Σν Cyprus IVF Centre θαη ην North Cyprus IVF ζηε Λεπθσζία 

δεκηνπξγήζεθαλ ην 2005 θαη 2001 θαη είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην German Hospital IVF 

Centre ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.  

 

ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΚΡΗΗΜΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΚΑΗ Ζ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΖ 

ΚΤΠΡΟΤ  

 

Οηθνλνκηθή πξνζηηφηεηα (Affordability): Δθαηνκκχξηα αλαζθάιηζησλ αζζελψλ 

αλαδεηνχλ θζελή θαη πςειήο πνηφηεηαο πεξίζαιςε έμσ απφ ηα ζχλνξα ηεο 

παηξίδαο ηνπο. Ζ Ακεξηθή είλαη έλα κεγάιν παξάδεηγκα, αθνχ ην 2007 πεξίπνπ 750 

000 άηνκα ηαμίδεςαλ ζην εμσηεξηθφ γηα ηαηξηθή ζεξαπεία, έλαο αξηζκφο πνπ 

αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηα 15 εθαηνκκχξηα κέρξη ην έηνο 2017. Ζ Κχπξνο κε ηελ 

πξνζθνξά νηθνλνκηθά ειθπζηηθψλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε ζχγθξηζε κε άιιεο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γίλεη αληαγσληζηηθή θαη λα 
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πξνζειθχζεη ηκήκα απηήο ηεο ζηνρεπκέλεο νκάδαο. Γεληθά, ηα παθέηα φπνπ 

πεξηιακβάλνπλ ζεξαπεία ζε ζπλδπαζκφ κε αλάξξσζε ή/θαη δηαθνπέο κέζα ζε έλα 

θηιφμελν πεξηβάιινλ κε κεζνγεηαθφ θιίκα κπνξνχλ λα είλαη θαη νηθνλνκηθά ειθπζηηθά 

γηα εθαηνκκχξηα ηαμηδηψηεο Τγείαο απφ ηελ Δπξψπε θαη εθηφο. 

 

 
Πξνζβαζηκφηεηα (Accessibility): Μηα κεγάιε ιίζηα αλακνλήο είλαη έλαο άιινο 

παξάγνληαο πνπ έρεη αλαγθάζεη ηνπο ηαμηδηψηεο λα αλαδεηήζνπλ πεξίζαιςε ζην 

εμσηεξηθφ. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη έλα θαιφ παξάδεηγκα, αθνχ έρεη παξαηεξεζεί 

φηη έλα πςειφ πνζνζηφ ηεο θνηλφηεηαο ησλ Κππξίσλ ηεο Βξεηαλίαο απνθεχγεη απηέο 

ηηο ιίζηεο αλακνλήο θαη επηζθέπηεηαη ηελ Κχπξν γηα ηηο  ηαηξηθέο ηνπο αλάγθεο. Ζ 

Κχπξνο κπνξεί λα επσθειεζεί απφ ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζην λεζί κέζσ ηεο 

πνιιψλ θαζεκεξηλψλ πηήζεσλ απφ ηηο δηάθνξεο αγνξέο πνπ ε Κχπξνο πξνζπαζεί 

λα πξνζεγγίζεη φπσο ε Βξεηαλία θαη ε Γεξκαλία.  

 

Γηαζεζηκφηεηα (Availability): ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε έιιεηςε εμεηδίθεπζεο ή 

εηδηθψλ ζεξαπεηψλ πνπ πξνζθέξνληαη πξνθαιεί ηνπο αζζελείο λα αλαδεηήζνπλ 

αιινχ πεξίζαιςε. πλεπψο, ε ηθαλφηεηα ηεο Κχπξνπ λα παξέρεη άκεζε αιιά θαη 

κεγάιε γθάκα ζεξαπεηψλ ζα ήηαλ επσθειήο ηφζν γηα ηνπο μέλνπο ηαμηδηψηεο φζν θαη 

γηα ηνπο εγρψξηνπο αζζελείο.  

 

Απνδεθηηθφηεηα (Acceptability): Γηάθνξεο ζξεζθεπηηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηθέο 

νκάδεο απνηξέπνπλ νξηζκέλεο ζεξαπείεο  απφ ην λα ιάβνπλ ζέζε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ρψξεο. Ζ νπεδία είλαη έλα παξάδεηγκα αθνχ νη νπεδνί ηαμηδεχνπλ ζην εμσηεξηθφ 

δηάθνξεο ζεξαπείεο φπσο ε ηερλεηή γνληκνπνίεζεο. Ζ Κχπξνο είλαη ήδε απνδεθηφο 

πξννξηζκφο ζηνλ νπνίν δελ ππάξρνπλ ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο δηαθξίζεηο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πξνζέιθπζε 

ηαμηδησηψλ Τγείαο. 

 

Πνηνηηθή επάξθεηα (qualitative adequacy): Οη αζζελείο αλαδεηνχλ επίζεο ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ επηπέδνπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ελψ 

ζπλνδεχνληαη απφ ηελ χπαξμε πην πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, απμεκέλεο πνηφηεηαο 

θηινμελίαο θαη πξνζσπηθήο θξνληίδαο, θαζψο θαη πνιπηειείο μελνδνρεηαθέο 

ππεξεζίεο. Οη  εηδηθεπκέλνη γηαηξνί ζηελ Κχπξν θαη γεληθφηεξα ην επίπεδν 
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ζεξαπεηψλ, αιιά θαη ε ηνπξηζηηθή ππνδνκή είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θαη 

κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ απηφ ην θξηηήξην. 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΝΟ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ (PROJECT) ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

Τπάξρεη επξχ θάζκα ππεξεζηψλ γη απηφ γίλεηαη ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα απφ ηψξα λα 

εληνπηζηνχλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηαηξηθνχ έξγνπ ηα νπνία ιακβάλνπλ 

ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη επαηζζεζίεο ηεο Κχπξνπ θαη εηδηθά ηνπ ηνκέα Τγείαο 

φπσο απηά ζπλνπηηθά   πεξηγξάθνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα: 
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 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ 

Η Νέν Έξγν ζε λέεο 

θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο εηδηθά 

γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

(Purpose Built 

Building) 

 75% ρξήζε απφ 

ηαμηδηψηεο Τγείαο 

 „Αδεηα Ννζειεπηεξίνπ 

φπνπ απαηηείηαη 

 Δπέλδπζε 100% γηα 

αγνξά ηαηξηθνχ 

εμνπιηζκνχ 

 Δπέλδπζε 100% γηα ηελ 

θαηάιιειε θηηξηαθή 

ππνδνκή. 

 Γηαπίζηεπζε ππεξεζηψλ  

 Κέληξν νιηζηηθήο 

θξνληίδαο 

 Κέληξν 

απνθαηάζηαζεο 

 Κιηληθή εκθχηεπζεο 

καιιηψλ 

ΗΗ Σνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα πνπ 

επηζπκνχλ λα 

πξνζθέξνπλ 

δηακνλή ζε  

ηαμηδηψηεο πγείαο 

 100% επέλδπζε ζε 

θαηάιιειε θηηξηαθή 

ππνδνκή (ξάκπεο,  

ηαηξείν πξψησλ 

βνεζεηψλ θιπ) 

 Ξελνδνρείν θνληά ζε 

λνζνθνκείν/θιηληθή 

ΗΗΗ Αιιαγή ρξήζεο 

μελνδνρείνπ θαη 

κεηαηξνπή ζε ρψξν 

παξνρήο ππεξεζηψλ 

Σνπξηζκνχ πγείαο  

 75% ρξήζε απφ 

ηαμηδηψηεο Τγείαο 

 Άδεηα Ννζειεπηεξίνπ 

φπνπ απαηηείηαη. 

 Δπέλδπζε 100% γηα ηελ 

θαηάιιειε θηηξηαθή 

ππνδνκή. 

 Γηαπίζηεπζε ππεξεζηψλ 

 Κιηληθή κε άδεηα 

Ννζειεπηεξίνπ 

 Κέληξν  

απνθαηάζηαζεο 

 Κέληξα Best Agers 

(κέζεο θαη ηξίηεο 

ειηθίαο) 

 Φσηνζεξαπεπηηθφ 

Κέληξν 

ΗV Τθηζηάκελα 

θαηαιχκαηα (π.ρ  

Ξελνδνρεία, hotel 

Apartments) ηα 

νπνία παξακέλνπλ 

ζαλ ηνπξηζηηθά 

 ΜΟΝΟ γηα ππεξεζίεο 

πνπ δελ ρξεηάδνληαη 

Άδεηεο Ννζειεπηεξίσλ 

ή/θαη εκπίπηνπλ ζηνπο 

φξνπο άιισλ ζπλαθψλ 

αδεηψλ  ιεηηνπξγίαο π.ρ 

 Τθηζηάκελν 

μελνδνρείν  φπνπ 

δεκηνπξγεί Κέληξν 

Τγείαο κε ζθνπφ ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ 

IVF 
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θαηαιχκαηα θαη 

πξνζζέηνπλ 

ππεξεζίεο γηα 

πξνζέιθπζε 

ηαμηδησηψλ πγείαο  

ρσξίο λα αιιάμνπλ  

ρξήζε, 

αληηκεησπίδνληαο θαη 

ηελ επνρηθφηεηα. 

Φπζηνζεξαπεπηεξίσλ  

 Υξήζε ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ θπξίσο απφ 

Οθη – Απξίιην 

 Δπέλδπζε 100% γηα ηελ 

θαηάιιειε θηηξηαθή 

ππνδνκή. 

 Γηακφξθσζε ρψξνπ 

παξνρήο ηαηξηθψλ 

Τπεξεζηψλ (Health 

Centre) 

 Γηαπίζηεπζε ηνπ Health 

Centre (Κέληξνπ Τγείαο) 

κε Γηεζλή Πξφηππα 

 100% επέλδπζε γηα ην 

Health Centre. 

 

V Τθηζηάκελα ή/θαη 

λέα ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα νη 

ππεξεζίεο ησλ 

νπνίσλ κπνξνχλ λα 

πξνζθεξζνχλ κε 

βάζε ηηο 

πθηζηάκελεο 

λνκνζεζίεο (π.ρ. 

Πεξί Ηδησηηθψλ 

Ννζειεπηεξίσλ 

Νφκνο ηνπ 2001) 

 πγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ιφγσ 

ηνπνζεζίαο, πςφκεηξν 

θιπ (π.ρ γηα άζζκα, 

ξεπκαηηζκνχο  θιπ) 

 100% επέλδπζε ζε 

εμνπιηζκφ θαη 

δηακφξθσζε ρψξνπ γηα 

πξνζθνξά ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ. 

 

 Boutique Hotels,  

 Αγξνηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα δίπια 

απφ θέληξα πγείαο. 

VI Ξελνδνρεία κε 

medical SPA (Νέα 

θαηαιχκαηα ή 

κεηαηξνπή απφ SPA 

ζε medical SPA) 

 Δγθαηαζηάζεηο θαη 

ζηειέρσζε ζηε  βάζε 

Γηεζλψλ πξνηχπσλ γηα 

medical 

spa.(Γηαπίζηεπζε 

ππεξεζηψλ) 

 Ξελνδνρείν κε 

medical spa 
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ΤΝΟΦΖ ΠΟΡΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΔΠΑΦΔ ΜΔ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΤ ΦΟΡΔΗ ΣΟΝ 

ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ  

 

Ζ ζέζπηζε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζηε Κχπξν απαηηεί    

φια ηα θπβεξλεηηθά ηκήκαηα λα θαηαλνήζνπλ ηελ αμία ηνπ ηνπξηζκνχ Τγείαο θαη λα 

εξγαζηνχλ ζπιινγηθά γηα ηελ πξνψζεζή ηνπ.  

Χο απνηέιεζκα έγηλε κηα ζεηξά απφ ζπλαληήζεηο κε θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Φνξέα Πξνψζεζεο Δπελδχζεσλ (CIPA), 

Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ Κππξηαθψλ πλδέζκσλ 

Ξελνδφρσλ, αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ  θ.ά., πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθεί ε άπνςε ηνπο 

φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ 

πγείαο. Μεξηθά απφ ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη ηα εμήο:  

εκεηψλεηαη ην ελδηαθέξνλ απφ μέλνπο επελδπηέο θαη γηα επελδχζεηο ζηελ Κχπξν ζε 

έξγα Σνπξηζκνχ Τγείαο, ελψ αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε ζπλεξγαζίαο κε φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα πην απνηειεζκαηηθή θαη 

απινχζηεξε δηαδηθαζία γηα πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. Δπίζεο αλακέλεηαη ε 

δεκηνπξγία ζηξαηεγηθήο λα δηαζέηεη ζχζηεκα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζσζηήο 

εθηέιεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο, φπσο θαη γηα ηελ εθαξκνγή κηαο δηαδηθαζίαο 

επηβεβαίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ.  Δίλαη 

ζεκαληηθφ νη αξκφδηνη θνξείο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ έξγα ηνπ 

ηνπξηζκνχ πγείαο. Γηα παξάδεηγκα ε Πνιενδνκία λα δηαζέηεη ζρέδην έληαμεο έξγσλ 

ηνπ ηνκέα Τγείαο ζε ζπγθεθξηκέλεο δψλεο. Ζ μελνδνρεηαθή ππνδνκή είλαη έηνηκε λα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ αγνξά πξνζθέξνληαο πην εμεηδηθεπκέλα «πξντφληα»  - ηα νπνία 

αλαιχνληαη πην θάησ. 

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ ΤΓΔΗΑ 

Ζ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία κπνξεί ζίγνπξα λα ζπκβάιεη ζηνλ ηνπξηζκφ πγείαο 

αμηνπνηψληαο ηελ πθηζηάκελε μελνδνρεηαθή ππνδνκήο  σο εμήο: 

 Γηακνλή ζπλνδψλ Αζζελψλ: πλεξγαζία κε λνζειεπηήξηα ηα νπνία 

πξνηείλνπλ δηακνλή ζηα ελ ιφγσ μελνδνρεία ηεο ζπλνδείαο ησλ αζζελψλ. 

ελάξην θαηάιιειν γηα Resort Hotels φπνπ είλαη θνληά ζε ηαηξηθά θέληξα. 
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 Σνπξηζκφο Σξίηεο Ζιηθίαο κε Ηαηξηθή Φξνληίδα φπνπ ην μελνδνρείν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα δέρεηαη ειηθησκέλνπο κε εηδηθφ πξφγξακκα δηαηξνθήο 

αιιά θαη ςπραγσγίαο, ελψ ηαπηφρξνλα παξέρεηαη βαζηθή ηαηξηθή θξνληίδα 

επηιχνληαο θαη ην έληνλν πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο.  

 

 Best Agers Center κε Ηαηξηθή Φξνληίδα, Ξελνδνρείν ηχπνπ club λα δέρεηαη 

άηνκα άλσ ησλ 55 φπνπ ζα αθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ θαη 

εηδηθήο δηαηξνθήο κεζνγεηαθνχ ηχπνπ. Απηφ ην ζελάξην έρεη ιηγφηεξν ηαηξηθφ 

θαη πεξηζζφηεξν ηνπξηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.  

 

 Κέληξν Οιηζηηθήο/Δλαιιαθηηθήο Ηαηξηθήο φπνπ ην μελνδνρείν ιεηηνπξγεί σο 

θέληξν παξνρήο ππεξεζηψλ  

 

 Κέληξα Απνθαηάζηαζεο – Rehab Hotels κε λέα ή πθηζηάκελε ππνδνκή. Θα  

ζπλεξγάδεηαη κε λνζειεπηήξηα θαη παξέρεη απνζεξαπεία ζε αζζελείο.  

 

 Κέληξν Τγείαο εληφο Ξελνδνρείνπ: Μέξνο ηνπ μελνδνρείνπ κεηαηξέπεηαη ζε 

θέληξν παξνρήο εκεξήζηαο θξνληίδαο φπνπ δελ ζα απαηηείηαη άδεηα ηδησηηθνχ 

λνζειεπηεξίνπ (Νφκνο 2001).   

 

 πκθσλία Ηαηξηθνχ Κέληξνπ κε Referral Agency ή Tour Operator: Σν 

μελνδνρείν ππνγξάθεη ζπκβφιαην κε ηνλ tour operator ή referral agency θαη 

απνηειεί κέξνο ηνπ νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ. Καηάιιειν γηα Resort Hotels, 

City Hotels θαη αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα.  

 

 Medical SPA ή Medical Wellness φπνπ ηα πθηζηάκελα SPA θαη θέληξα επεμίαο 

ζα απνθηήζνπλ ηαηξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζα πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλα 

πξνγξάκκαηα ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο.  

 

 Ξελνδνρεία – Ηαηξηθά Κέληξα ζηα νξεηλά ζέξεηξα. Πξφθεηηαη γηα λέεο πηζαλέο 

επελδχζεηο ζηα νξεηλά ζέξεηξα φπσο ν Μεζνπφηακνο, ε Κππεξνχληα, ν 

Πεδνπιάο θ.ι.π. ηα νπνία ζα απεπζχλνληαη θπξίσο ζε άηνκα κε άζζκα.  
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ΒΔΛΣΗΣΔ (γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ) ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 

 

Με ηα πιεζπζκηαθά θαη γεσγξαθηθά δεδνκέλα πνπ γλσξίδνπκε γηα ηελ Κχπξν, 

πξέπεη λα ππάξρεη ζπληνληζκέλε πξνβνιή ζην εμσηεξηθφ, εγθεθξηκέλνη 

επαγγεικαηίεο θαη ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Οη ελέξγεηεο πνπ ζα πιαηζηψλνπλ ηελ 

πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο ηαμηδησηψλ πγείαο ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην 

ζπληνληζκέλεο θαη ζηνρεπκέλεο ιακβάλνληαο ππφςε παξακέηξνπο πνπ ζα 

κεγηζηνπνηνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηαμηδησηψλ θαη ζα ειαρηζηνπνηνχλ ηα ιάζε πνπ 

κπνξνχλ λα βιάςνπλ. 

 
Γίλεηαη ζαθέο πσο ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα ζπιινγηθή δξάζε θαη πξνζπάζεηα 

πινπνίεζεο ησλ εηζεγήζεσλ φπσο θαίλνληαη παξαθάησ: 

 Γεκηνπξγία ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξσλ λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ: 

Πξνηεξαηφηεηα είλαη ε παξνρή θηλήηξσλ γηα δεκηνπξγία κεγάισλ 

λνζνθνκείσλ θαη ηαηξηθψλ θέληξσλ ζηα πξφηππα ηνπ εμσηεξηθνχ κε απψηεξν 

ζθνπφ ην θέξδνο απφ ηελ νηθνλνκία θιίκαθαο. Απηή ε δξάζε αλακέλεηαη 

επίζεο λα εληζρχζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ αζζελνχο θαζψο επίζεο θαη λα 

ελδπλακψζεη ηελ πξνβνιή ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ.  

 

 Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ  φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο ζηε δηαρείξηζε ηαμηδησηψλ πγείαο. Θα πξέπεη λα 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο, ελεκέξσζεο θαη θαζνδήγεζεο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο θαη παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ ζηε βάζε δηεζλψλ πξνηχπσλ. H δηαπίζηεπζε ησλ θαηαιπκάησλ 

θαη ππεξεζηψλ ζηε βάζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο Γηεζλνχο αλαγλψξηζεο ηεο πνηνηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 

 Πξνζέιθπζε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο. 

Ζ δηαζθάιηζε θαη ε πξνζέιθπζε επελδπηψλ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

επελδχζνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ζηελ Κχπξν ζα πξέπεη λα γίλεη κέζσ 

ηεο πνιηηείαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηηο αλάινγεο ξπζκίζεηο. Ζ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ζα πξέπεη λα γίλεη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

ππνδνκήο νχησο ψζηε ηα πξνηεηλφκελα έξγα λα πξνζθέξνπλ αμηφπηζηε 

επέλδπζε κέζα απφ κηα απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία.  
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 Γηνίθεζε λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ απφ Γηεζλείο Οξγαληζκνχο: Ζ 

πξνψζεζε ηεο δηαρείξηζεο λνζνθνκείσλ απφ εηαηξείεο νη νπνίεο εθαξκφδνπλ 

πςεινχ επηπέδνπ πξνγξάκκαηα δηνίθεζεο κνλάδσλ πγείαο είλαη ζεκαληηθή 

γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο πξνζθεξφκελεο πνηφηεηαο. Ζ ηαθηηθή απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε αξθεηέο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη είλαη ν θχξηνο 

ιφγνο πνπ αζζελείο κεηαβαίλνπλ ζηηο ρψξεο απηέο γηα ζεξαπείεο. 

 

 Γηαζθάιηζε ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο αζζελψλ θαη κε ηελ 

απνπεξάησζε ηεο ζεξαπείαο. Ζ ζπλερήο παξαθνινχζεζε αζζελψλ κεηά 

ηε ζεξαπεία απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ σζεί ηνπο ηαμηδηψηεο πγείαο 

λα ιακβάλνπλ ζεξαπεία εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, 

ζα πξέπεη λα βξεζεί ηξφπνο ζχλαςεο ζπκθσληψλ θαη πξαγκαηνπνίεζεο 

ζπλεξγαζηψλ κε γηαηξνχο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα λα κπνξνχλ νη αζζελείο πνπ 

επηζηξέθνπλ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο κεηά απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ζεξαπείαο ζηελ Κχπξν, λα επηζθέπηνληαη γηαηξνχο ζηε ρψξα ηνπο θαη λα 

θάλνπλ ηηο κεηεγρεηξεηηθέο εμεηάζεηο. 

 

 Medical Facilitators - ONE STOP SHOP: Ζ δεκηνπξγία παθέησλ πνπ λα 

πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή 

ζεξαπεηψλ, γίλεηαη αθφκα πην ζεκαληηθή κε ηε ζπκπεξίιεςε παθέηνπ 

δηαθνπψλ. Οη medical tourism facilitators δηαδξακαηίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο αθνχ γηα πνιινχο 

ηαμηδηψηεο εθπξνζσπνχλ θαη αλαιακβάλνπλ ηελ πξψηε πξφζσπν κε 

πξφζσπν επαθή αιιά θαη ηηο επαθέο κε ηα λνζειεπηήξηα γηα απηφ απαηηείηαη 

γλψζε ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ. Ζ δεκηνπξγία θαη ε 

θαηνρχξσζε ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο 

δσξεάλ εθπαίδεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο φπνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί 

θίλεηξν πξνζέιθπζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κειψλ. 

 

 Απφθηεζε δηεζλνχο δηαπίζηεπζεο (Accreditation) απφ ηα λνζειεπηήξηα: 

Ζ δηεζλήο δηαπίζηεπζε είλαη απαξαίηεηε θαη ε αλακελφκελε εμαγγειία κεξηθήο 

επηρνξήγεζεο πινπνίεζεο ηεο αλακέλεηαη λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σν 

θίλεηξν ζα θαιχπηεη ππεξεζίεο ζπκβνχινπ θαη ειέγρνπ γηα απφθηεζε ηεο 

δηαπίζηεπζεο.  
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 Γπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ησλ αζζελψλ γηα ηα πξνζφληα ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο. Ο αζζελήο κέζα απφ ην δηαδίθηπν ζέιεη λα έρεη 

πιεξνθφξεζε γηα ηα πξνζφληα ηνπ γηαηξνχ ζε ζέκα εκπεηξίαο, εμεηδίθεπζεο 

θαη εθπαίδεπζεο γηα λα κπνξέζεη λα ζρεκαηίζεη κηα ηδέα θαη λα πάξεη ηελ 

αλάινγε απφθαζε γηα επηινγή ηαηξηθνχ θέληξνπ. Ο Παγθχπξηνο Ηαηξηθφο 

χιινγνο δηαζέηεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ www.cyma.org.cy θαηάινγν κε φια ηα 

κέιε, αιιά ζα πξέπεη επίζεο λα εκπινπηίζεη ηνλ θαηάινγν γηα λα 

πεξηιακβάλεη ε εκεξνκελία εγγξαθήο ζην χιινγν, ηελ άδεηα εμαζθήζεσο 

επαγγέικαηνο θαη πξνζφληα ηνπ επαγγεικαηία πγείαο.  

 

 Αμηνπνίεζε Γηαδηθηχνπ: Ζ πξνβνιή ησλ ππεξεζηψλ ζε εμεηδηθεπκέλεο 

δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο ηνπξηζκνχ πγείαο αιιά θαη ζε έγθπξεο ηζηνζειίδεο 

ζρεηηθέο κε ηνπο ηνκείο πγείαο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή αθνχ ε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ γίλεηαη πην δηαδεδνκέλε ρξφλν κε ην ρξφλν. Ο αζζελήο αλαδεηεί 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεξαπεία πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη θαη επηθνηλσλεί κε 

άιινπο αζζελείο αληαιιάζζνληαο απφςεηο. Δπαξθέο θίλεηξν ζα κπνξνχζε 

λα απνηειέζεη ε κεξηθή επηρνξήγεζε ηνπ θφζηνπο θαηαρψξεζεο δηαθήκηζεο 

λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ ζηηο εμεηδηθεπκέλεο απηέο ηζηνζειίδεο, ίζσο κέζσ ηνπ 

θνξέα Τγείαο.  

 

 Γηακφξθσζε θαηάιιειεο ππνδνκήο γηα θηινμελία ηαμηδησηψλ πγείαο: Ζ 

αλάγθε γηα δεκηνπξγία ηεο απαηηνχκελεο ππνδνκήο ζε ζέκαηα ππνδνρήο θαη 

θηινμελίαο ησλ ηαμηδησηψλ πγείαο είλαη απαξαίηεηε. Χο εθ ηνχηνπ, ζεκαληηθή 

θξίλεηαη θαη ε χπαξμε δηεζλνχο θνπδίλαο επέιηθηεο ζηηο δηαηξνθηθέο 

πξνηηκήζεηο ησλ θηινμελνπκέλσλ (αλαιφγσο ζξεζθεηψλ, παξαδφζεσλ, 

επηινγψλ ή/θαη ηαηξηθψλ παζήζεσλ)  ηφζν ζε μελνδνρεία φζν θαη ζε 

λνζειεπηήξηα γηα λα εμππεξεηεί ηφζν ηνπο ηαμηδηψηεο πγείαο φζν θαη ηνπο 

ζπλνδνχο ηνπο. Δπηπιένλ, αδήξηηε αλάγθε είλαη ε παξνπζία κεηαθξαζηψλ ζε 

λνζνθνκεία θαη θιηληθέο πνπ εμππεξεηνχλ ηαμηδηψηεο πγείαο.  

http://www.cyma.org.cy/
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 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα – λαχια: Σα ςειά αεξνπνξηθά λαχια απνηεινχλ 

εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο. Δίλαη γλσζηφ πσο γηα ηε 

Βξεηαληθή αγνξά, ε νπνία απνηειεί ηε κεγαιχηεξε δεμακελή άληιεζεο 

ηαμηδησηψλ πγείαο, πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί επηπιένλ θίλεηξν γηα επηινγή ηεο 

Κχπξνπ σο πξννξηζκφο ηνπξηζκνχ πγείαο. Σν θίλεηξν απηφ κπνξεί λα δνζεί 

κε ηε κείσζε ησλ αεξνπνξηθψλ λαχισλ θάηη πνπ ζα επθνιχλεη ηελ απφθαζε 

ησλ αζζελψλ γηα επηινγή ηεο Κχπξνπ. 

 Απινπνίεζε θαη πξνζβαζηκφηεηα ζε δηαδηθαζίεο έθδνζεο 

πνιενδνκηθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ αδεηψλ π.ρ εμαζθάιηζε visa. Ζ 

ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ζε έλα γξαθείν (one stop shop) θαη 

δηαζχλδεζε κε ην one-stop-shop ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο θαη 

ηνπξηζκνχ, ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηηάρπλζε θαη ηελ απινχζηεπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ έθδνζεο αδεηψλ,  αιιά θαη ηελ δηεπθφιπλζε ζην έξγν ησλ 

εκπιεθνκέλσλ, αθνχ ζα απνηείλνληαη κφλν ζε έλα γξαθείν γηα έθδνζε 

αδεηψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ γηα ζέκαηα ηνπξηζκνχ πγείαο. 

ΥΔΓΗΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

 

Δίλαη ζαθέο φηη νη έξεπλεο θαη  βάζεηο δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν είλαη νη πην επηηπρείο 

ηξφπνη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ 

πγείαο. Χο εθ ηνχηνπ, ζπληζηάηαη ην 65% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα 

ηελ πξνψζεζε λα επελδχεηαη ζε ειεθηξνληθά κέζα εκπνξίαο (ηζηνζειίδεο 

λνζνθνκείσλ, πιαηθφξκεο ηζηνζειίδσλ, θφξνπκ) θαη ην 35% ζε δηαθεκίζεηο ζε 

πεξηνδηθά, θπιιάδηα, ηειεφξαζε θαη ξαδηφθσλν. Απηέο νη κέζνδνη δηαθήκηζεο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ππφινηπεο ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ θαη ηελ θνηλσληθή δξάζε πξέπεη 

λα δηαζθαιίδεη ην θαιχηεξν απνηέιεζκα ζε ζρέζε κε ηελ ελίζρπζε θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο εηθφλαο ηεο Κχπξνπ σο βηψζηκν ηαηξηθφ πξννξηζκφ.  

 
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίζνπκε φηη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα 

ζηνρεχνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ 

παξέρνληαη, θαζψο ηελ πξνψζεζε ησλ παθέησλ πνπ πξνζθέξνληαη.  
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Αλακθηζβήηεηα, ε ηζηνζειίδα είλαη έλα απφ ηα θχξηα κέζα πξνψζεζεο ηνπ θάζε 

νξγαληζκνχ πνπ ζέιεη λα πξνβιεζεί δηεζλψο αιιά θαη εγρψξηα. Δίλαη ζεκαληηθφ νη 

ηζηνζειίδεο απηέο, π.ρ. ηζηνζειίδα θάπνηνπ λνζνθνκείνπ, πιαηθφξκεο ηνπξηζκνχ 

πγείαο, ή ε ηζηνζειίδα θεληξηθήο πξνψζεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ηεο Κχπξνπ, λα 

αλαλεψλνληαη κε έγθπξεο πιεξνθνξίεο θαη λα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο 

επηπιένλ ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ  απφ ηνλ ρξήζηε, αλ ην δεηήζεη. Πξέπεη επίζεο 

λα είλαη αζθαιηζκέλεο απφ θαθφβνπιεο εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο θαη απηφ λα είλαη 

εχθνια νξαηφ απφ ηνλ ρξήζηε, ψζηε λα ληψζεη θαη ν ίδηνο αζθαιήο. 

Λφγσ ηεο αλζξσπνθεληξηθήο κνξθήο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ν ηνκέαο ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη νπνηεζδήπνηε ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιια κέηξα  (marketing mix) αδηακθηζβήηεηα ζπκβάιινπλ ζηε 

δεκηνπξγία ζεηηθήο εηθφλαο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ηεο Κχπξνπ θαη αζθνχλ επίδξαζε 

ζην ηνπξηζηηθφ ξεχκα θαη γεληθφηεξα ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα αιιά θαη ζε 

φζνπο ζα επηιέμνπλ ηελ Κχπξν γηα ζεξαπεία.  

Μέζσ ηνπ ζρεδίνπ πξνψζεζεο είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ Κχπξν λα ππνγξακκίζεη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ζαλ πξννξηζκφο ηνπξηζκνχ πγείαο. Γηα παξάδεηγκα, ε πξνψζεζε 

ζεξαπείαο IVF, ζα πξνζειθχζεη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηαμηδησηψλ πγείαο απφ ηελ 

Ηηαιία, αθνχ ε λνκνζεζία δπζρεξαίλεη ηελ πξνζθνξά ηεο ζεξαπείαο απηήο. Θα 

πξέπεη επίζεο λα  δηαθεκηζηνχλ εηδηθά παθέηα ζε ζεκηλάξηα θαη ζπλεδξηάζεηο 

ηνπξηζκνχ πγείαο. Γηα παξάδεηγκα έλα παθέην ζα κπνξνχζε λα ήηαλ γηα πξνιεπηηθή 

ηαηξηθή ζπλεξγαζία κε medical spa, φπνπ παξέρεηαη δηακνλή ζε SPA resorts, ηαηξηθή 

παξαθνινχζεζε , κεζνγεηαθή δηαηξνθή, εμεηάζεηο, ελεκέξσζε ζεξάπνληνο ηαηξνχ, 

ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη κεηά ηε ζεξαπεία. Σειεηψλνληαο κε ην πην ζεκαληηθφ, 

ζα πξέπεη λα γίλεη πξνζπάζεηα ψζηε λα πξνβιεζεί θαη λα δηαθεκηζηεί ζπιινγηθά απφ 

φινπο ηνπο θνξείο θαη φηη νη πξνζπάζεηεο απηέο ζπκπιεξψλνπλ ε κία ηελ άιιε θαη 

φηη έρνπλ ζπλνρή, ελψ δίλνπλ ζηελ Κχπξν κία ηαπηφηεηα θάησ απφ έλα ινγφηππν θαη 

slogan πνπ ζα γίλεη δηεζλψο γλσζηφ. 
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ΥΔΓΗΑ ΓΡΑΖ 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε δχν βαζηθέο αξρέο:  Άκεζεο ελέξγεηεο 

πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο θαη αλαβάζκηζεο ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο, 

εθπαίδεπζεο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη εθαξκνγήο κεζφδσλ ελεκέξσζεο θαη 

αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο ηνπ ηνκέα. 

 
Όιεο νη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο είλαη ξεαιηζηηθέο θαη εθηθηέο, δνθηκαζκέλεο θαη 

νηθνλνκηθά απνδνηηθέο θαζφηη απνηεινχλ ζπλεζηζκέλεο πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ.  

Πξνβνιή θαη Γεκνζηφηεηα 2010-2013 

 

Σν ζρέδην δξάζεο φζνλ αθνξά ην marketing είλαη έλα destination marketing plan 

φπνπ πξνέρεη ην market segmentation θαη είλαη βαζηζκέλν ζηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε ζηνλ ηαηξηθφ ηνκέα. ηφρνο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο είλαη λα απνηειέζεη κέρξη 

ην 2013 πξαθηηθφ θαη πινπνηήζηκν εξγαιείν γηα φινπο φζνπο ζα εκπιαθνχλ ζηελ 

πξνβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε εκπνξία κέζσ έληππνπ πιηθνχ θαη ηζηνζειίδεο 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηηο δξάζεηο καο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Κχπξνπ σο 

πξννξηζκνχ  πγείαο. Ζ έληππε πξνβνιή ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ηελ έθδνζε 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ Γεξκαλία, θαλδηλαβία θαη αξαβηθή αγνξά. In-flight 

πεξηνδηθά θπξίσο ησλ Κππξηαθψλ Αεξνγξακκψλ, θαζψο θαη ηειενπηηθψλ 

δηαθεκίζεσλ φπσο ζην πξφγξακκα απνδήκσλ ηνπ ΡΗΚ, είλαη επίζεο πξνηεηλφκελεο 

δξάζεηο φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα marketing. 

 
Γηαθήκηζε ζε ειεθηξνληθέο ηζηνζειίδεο θαη ε αμηνιφγεζε φισλ ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ 

ελδηαθέξνπλ ηελ Κχπξν είλαη δχν ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε 

δξάζε φπσο θαη ε δηνξγάλσζε workshop- πξνβνιή ζηελ Κχπξν κε μέλεο 

ζπκκεηνρέο ψζηε ε Κχπξνο λα εδξαησζεί ζαλ κηα επηινγή πξννξηζκνχ. Δπίζεο ε 

ζπκκεηνρή ηεο Κχπξνπ ζε εθζέζεηο θαη ζεκηλάξηα φπσο ην Central and Eastern 

Europe Medical Tourism and Healthcare Summit πνπ ζα γίλεη ην Ννέκβξην 2010, θαη 

ην  World Health Tourism Congress ηνπ 2011, απνηειεί ηζρπξφ εξγαιείν πξνβνιήο 

ην νπνίν πξέπεη λα αμηνπνηεζεί.  
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εκαληηθφ κέξνο ηνπ ηνκέα ηνπ marketing, είλαη νη δεκφζηεο ζρέζεηο. Ζ δεκηνπξγία 

θαηαιφγσλ δεκνζηνγξάθσλ, facilitators, αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη tour 

operators γηα emailing κε ζπρλέο ελεκεξψζεηο γηα ηηο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηνλ 

ηνπξηζκφ πγείαο είλαη ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία ζεηηθήο εηθφλαο ηνπ ηνπξηζκνχ 

πγείαο ηεο Κχπξνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε δηνξγάλσζε Fam trips γηα 

δεκνζηνγξάθνπο απφ Αγγιία, Γεξκαλία, θαλδηλαβία θηι. 

H έληππε ελεκέξσζε θαη πξνβνιή είλαη έλα ζεκαληηθφ κέζν ελεκέξσζεο ησλ 

ηαμηδησηψλ πγείαο θαη έλα ζηνηρείν επηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο ηφζν ηνπ  πξντφληνο 

ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο αιιά θαη ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε Κχπξνο 

γεληθφηεξα. 

Γξάζεηο αλάπηπμεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο πξνψζεζεο ππεξεζηψλ θαη 

δηαρείξηζεο ηαμηδησηψλ πγείαο 

 

Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Κχπξνπ ζαλ πξννξηζκνχ ηνπξηζκνχ πγείαο, ππάξρεη  αλάγθε 

γηα ζπλερή αλάπηπμε ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο ψζηε ε Κχπξνο λα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθέξεη ειθπζηηθά παθέηα θαη λα δνζνχλ θίλεηξα γηα ηελ παξακνλή ζηελ Κχπξν 

γηα ζεξαπεία.  

Γξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκήο πεξηιακβάλνπλ  έξεπλα θαη κειέηε γηα ηελ 

δεκηνπξγία θηλήηξσλ κε ζθνπφ ηελ ίδξπζε λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ ζηα κεγέζε θαη 

πξφηππα ηνπ εμσηεξηθνχ, ε πξνψζεζε λνκνζεζίαο ψζηε ηα νδνληηαηξεία λα 

κπνξνχλ λα πξνβάιινληαη, φπσο θαη ε δεκηνπξγία θαηεγνξίαο πνιενδνκηθήο άδεηαο 

ρψξσλ καθξνρξφληαο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ (assisted living)  ζηα πιαίζηα δηεζλψλ 

πξνηχπσλ κε ζθνπφ πξνζέιθπζε ηαμηδησηψλ πγείαο ηξίηεο ειηθίαο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

Ζ έξεπλα θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην απηήο ηεο 

κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ φηη κε ε εθαξκνγή ηνπ ζσζηνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ζα έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο Κχπξνπ σο πξννξηζκφ 

ηνπξηζκνχ πγείαο. Ζ ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζε δχν βαζηθέο αξρέο:  

Άκεζεο ελέξγεηεο αλαβάζκηζε ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο  θαη ππεξεζηψλ θαη 

πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ Τγείαο .  

 

Όπσο έρεη ήδε αλαιπζεί, ε Κχπξνο πιεξνί αξθεηέο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επδνθηκήζεη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη λα θαηαζηεί ζεκαληηθφο 

αληαγσληζηήο ζηελ αγνξά. Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίζνπκε φηη γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη απηφ ζα απαηηεζεί απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, ηφζν απφ 

ηνλ ηνπξηζηηθφ φζν θαη απφ ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο λα θαηαλνήζνπλ ην ξφιν ηνπο θαη λα 

εξγαζηνχλ ζπιινγηθά γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ. 

 

Όξακα καο είλαη ε Κύπξνο λα  αμηνπνηήζεη ηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα, λα 

πξνβεί ζηηο απαηηνύκελεο ηνκέο  θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδεη ε 

αμηνπνίεζε ηνπ ηνπξηζκνύ Υγείαο. Όια ηα πξναλαθεξζέληα καο νδεγνύλ ζην 

ζπκπέξαζκα πωο ε ηαηξηθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζηελ Κύπξν, παξά ην λεπηαθό ηεο 

ζηάδην κπνξεί λα θαηαζηεί έλαο από ηνπο πην βαζηθνύο άμνλεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

ρώξαο, αιιά θαη λα θαηαζηήζεη ηελ Κύπξν έλα ζύγρξνλν θαη πνηνηηθό πξννξηζκό 

ηνπξηζκνύ πγείαο γηα ηαμηδηώηεο πγείαο. 

 

 

 

 

 

 

 



Quale Vita Healthcare Consulting Ltd 

 

polisgeo@qualevita.eu                                                                                       TEL. +357 22 511 592 
www.qualevita.eu                                             32                                              FAX +357 22 511 591 
www.cyprus4health.com                                                                        10 Efessos street, Lycavittos 

                                                                        Nicosia 1055 CYPRUS 
 



 

 

polisgeo@qualevita.eu                                                                                            TEL. +357 22 511 592 
www.qualevita.eu                                                                                                   33                                                               FAX +357 22 511 591 
www.cyprus4health.com                                                                                             10 Efessos street, Lycavittos 
                                                                                                                                                                                                                     Nicosia 1055 CYPRUS 

 

Healthcare Consulting 

ΥΔΓΗΑ ΓΡΑH 

 

Γξάζεηο αλάπηπμεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο πξνψζεζεο ππεξεζηψλ θαη δηαρείξηζεο ηαμηδησηψλ 

πγείαο 

 

ΓΡΑΔΗ 

Α. Αλάπηπμε Τπνδνκήο 

ΥΧΡΑ/ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΦΟΡΔΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΒΑΘΜΟ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΣΟ 

1 

 

Έξεπλα θαη κειέηε γηα δεκηνπξγία θηλήηξσλ κε ζθνπφ ηελ 

ίδξπζε λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ ζηα κεγέζε θαη πξφηππα ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Σα θίλεηξα έρνπλ ζηφρν θπξίσο ηελ ζπγρψλεπζε 

κηθξψλ κνλάδσλ, ηεο ηάμεο  ησλ 20 κε 40 θαη 50 θιίλεο ζε 

λνζνθνκεία/θιηληθέο κεηαμχ 100 θαη 200 θιηλψλ. 

Κχπξνο Τπνπξγείν Τγείαο  2 20000 

2 

 

Roadshow – παξνπζηάζεηο έξγσλ θαη επελδπηηθψλ επθαηξηψλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε πηζαλψλ 

επελδπηψλ θαη επελδπηηθψλ ηακείσλ απφ Κχπξν θαη εμσηεξηθφ. 

Κχπξνο/Δπξψπε Τπ. Τγείαο/Φνξέαο/CIPA 1 10000 

3 

 

Πξνψζεζε ζρεδίνπ θηλήηξσλ γηα δηεζλή δηαπίζηεπζε γηα ηα 

ηδησηηθά λνζειεπηήξηα. Δμαγγειία ζρεδίνπ θηλήηξσλ γηα 

επηβξάβεπζε ηεο δηαπίζηεπζεο. Πξνψζεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο 

ηεο δηαπίζηεπζεο ζηα ηδησηηθά λνζειεπηήξηα. 

Κχπξνο Τπ. Τγείαο, ΚΟΣ, Φνξέαο, ΠΗ 1 3,000,000 
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4 

 

Γηαθξαηηθέο ζπκβάζεηο κε ζπζηήκαηα πγείαο άιισλ ρσξψλ 

Υψξεο ζηφρνη Τπνπξγείν Τγείαο 2 5000 

5 

 

Δηήζηνο έιεγρνο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηαμηδησηψλ πγείαο: θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο,  δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίνπ,  αλάιπζε 

απνηειεζκάησλ θαη παξνπζίαζε/ελεκέξσζε ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θαη εκπιεθφκελνπο θνξείο. Ζ ζπιινγή 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο θαη ε αμηνιφγεζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ πξνβνιήο. 

Κχπξνο Φνξέαο 1 5000 

6 Πξνψζεζε ηεο Κχπξνπ ζαλ Πξννξηζκφο ηνπξηζκνχ πγείαο Δπξψπε  CIPA/ΚΟΣ/Τπ.Τγείαο   

7 

 

Roadshow – θνπφο είλαη ε πξνζέιθπζε Γηεζλψλ εηαηξεηψλ 

Γηαρείξηζεο Ννζειεπηηθψλ Μνλάδσλ ψζηε ε Κχπξνο λα 

πξνσζεζεί σο πηζαλφο ρψξνο επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο. 

Κχπξνο ΚΟΣ/Τπ. Τγείαο 1 10000 

8 

 

Γεκηνπξγία θηλήηξσλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία «Medical 

Facilitators» φπνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα 

Σνπξηζκνχ πγείαο  φπσο γίλεηαη θαη ζηηο άιιεο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ γηα ζρεδηαζκφ θαη πξνβνιή παθέησλ ηνπξηζκνχ 

πγείαο. 

Κχπξνο 
ΚΟΣ/Φνξέαο, Tour operators, 

Medical Facilitators-Coordinators 
1 40000 
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9 

Γεκηνπξγία θξηηεξίσλ γηα ηελ αδεηνδφηεζε εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ απφ ηνπξηζηηθφ ηνκέα (ηαμηδησηηθά γξαθεία, μελνδνρεία 

θιπ) ζηνλ ηνκέα ηνπξηζκνχ πγείαο. 

Κχπξνο ΚΟΣ/Τπ. Τγείαο/Φνξέαο 1 2000 

10 

 

Μειέηε αλάπηπμεο πνιενδνκηθψλ θηλήηξσλ  (ζπληειεζηή 

δφκεζεο, αιιαγή ρξήζεο) ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα πνπ 

επηζπκνχλ ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο έηζη ψζηε λα 

πξνζειθχζνπλ ηνπξηζκφ πγείαο 

Κχπξνο 
ΚΟΣ/Τπ. 

Δζσηεξηθψλ/Πνιενδνκία 
2 30000 

11 

 

Πξνψζεζε λνκνζεζίαο ψζηε ηα νδνληηαηξεία κεκνλσκέλα ή θαη 

ζπιινγηθά λα κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ κε ζθνπφ ηελ 

πξνζέιθπζε ηαμηδησηψλ πγείαο απφ ην εμσηεξηθφ.  

Κχπξνο Τπ. Τγείαο/ ΠΟ 1  

12 

 

Γεκηνπξγία θαηεγνξίαο πνιενδνκηθήο άδεηαο  ρψξσλ 

καθξνρξφληαο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ (assisted living)  ζηα 

πιαίζηα δηεζλψλ πξνηχπσλ νχησο ψζηε λα δίλεηαη ε επθαηξία νη 

επελδπηέο λα δεκηνπξγνχλ έξγα κε ζθνπφ πξνζέιθπζε 

ηαμηδησηψλ πγείαο ηξίηεο ειηθίαο. 

Κχπξνο ΚΟΣ/ Πνιενδνκία 2  

13 

 

Δπίζπεπζε αλαζεψξεζεο  λνκνζεζίαο γηα δεκηνπξγία 

θαηεγνξίαο boutique hotels εμεηδηθεπκέλσλ γηα ηελ πξνζθνξά 

ππεξεζηψλ ζε ηαμηδηψηεο πγείαο βάζεη ησλ επξσπατθψλ 

πξνηχπσλ 

Κχπξνο ΚΟΣ/ΠΑΤΞΔ 1  
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14 

 

Αλάπηπμε δηαιφγνπ κεηαμχ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Γξαθείνπ 

Πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε δηαζθάιηζε Δπξσπατθψλ θνλδπιίσλ 

γηα έξγα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. 

Κχπξνο 
Τπ. Τγείαο/Γξαθείν 

Πξνγξακκαηηζκνχ 
1  

15 

 

Γεκηνπξγία νκάδαο παξαθνινχζεζεο πινπνίεζεο ηνπ Γεληθνχ 

ρεδίνπ Τγείαο ιφγσ ηνπ φηη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ επηζπκνχλ ηε ζπλεξγαζία κε ηδησηηθέο λνζειεπηηθέο 

κνλάδεο νη νπνίεο είλαη ειεγρφκελεο θάησ απφ ην ζχζηεκα 

πγείαο. 

Κχπξνο Τπ. Τγείαο/ΚΟΣ 1  

16 

 

Αμηνιφγεζε ησλ Γεκφζησλ Ννζειεπηεξίσλ ζηηο παξαιηαθέο 

πφιεηο γηα ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζε ηαμηδηψηεο 

πγείαο αζθαιηζκέλνπο απφ  Γεκφζηνπο αζθαιηζηηθνχο 

επξσπατθνχο νξγαληζκνχο πνπ επηζπκνχλ ζπλεξγαζία κφλν κε 

Γεκφζηα ηδξχκαηα. 

Κχπξνο Τπ. Τγείαο 1 20000 

17 

 

Μειέηε εηζαγσγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ (minimum standards) 

γηα ηηο λνζειεπηηθέο κνλάδεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ δελ έρνπλ 

Γηαπίζηεπζε  γηα πξνζέιθπζε ηαμηδησηψλ Τγείαο. 

Κχπξνο Τπ. Τγείαο 1 30000 

18 

 

Γεκηνπξγία ambassadors κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

παξαγφλησλ ηνπ εμσηεξηθνχ (αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 

λνζνθνκεία,) 

Κχπξνο ΚΟΣ 1 5000 
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19 

 

ρέδην εκπινθήο μελαγψλ ζηα παθέηα ηνπξηζκνχ πγείαο ζε 

ζπλεξγαζία κε λνζειεπηηθέο κνλάδεο θαη medical facilitators. 

Κχπξνο ΚΟΣ 1 5000 

20  

 

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πχιεο ελεκέξσζεο θαη ζπληνληζκνχ 

ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ κε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζαλ 

παξαηεξεηήξην. 

Κχπξνο ΚΟΣ/Φνξέαο 1 5000 

21 
Παξνπζηάζεηο έξγσλ θαη επελδπηηθψλ επθαηξηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο 
Κχπξνο 

Τπ.Τγείαο, ΚΟΣ, Φνξέαο 

Πξνψζεζεο, Τπ.Δκπνξίνπ, 

χλδεζκνο Πξνψζεζεο 

Δπελδχζεσλ (CIPA) 

1 20000 

22 

Aμηνπνίεζε θιίκαηνο γηα ζεξαπεία άζζκαηνο (Αμηνπνίεζε 

αλαηνξίνπ ζηελ Κππεξνχληα θαη άιισλ πξνζεγκέλσλ 

επελδχζεσλ) 

Κχπξνο 

ΚΟΣ, Τπ.Τγείαο, Κνηλνηηθφ 

πκβνχιην Κππεξνχληαο, 

Δηαηξεία „Κχπεξηο‟ 

2  

23 

 

Αλάπηπμε ππεξεζηψλ εμεηδηθεπκέλσλ κεηαθξαζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ή ππεξεζηψλ κεηάθξαζεο γηα ηαμηδηψηεο πγείαο θαη 

ζπλνδεχνληα άηνκα 

Κχπξνο 
PIO, Παγθχπξηνο Ηαηξηθφο 

χιινγνο, Φνξέαο Τγείαο 
2  

24 Αλάπηπμε, πξνψζεζε θσηνζεξαπεπηηθνχ ηνπξηζκνχ Κχπξνο 

ΠΑΤΞΔ, ΣΔΚ, ΚΟΣ, 

Τπ.Τγείαο, ΔΒΔ Λεπθσζίαο, 

Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία  

1  

25 

Μεηαηξνπή (κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο) μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ 

γηα λα είλαη ζε ζέζε λα θηινμελήζνπλ ηαμηδηψηεο πγείαο γηα ηηο 

ηδηφηεηεο ηνπ θππξηαθνχ θσηφο 

 

ΠΑΤΞΔ, ΣΔΚ, ΚΟΣ, 

Τπ.Τγείαο, ΔΒΔ  Λεπθσζίαο, 

Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία 

2  
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26 

Δπίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζηελ εμαζθάιηζε ησλ 

απαηηνχκελσλ αδεηψλ γηα επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ 

Τγείαο. 

 

Τπ.Τγείαο, Πνιενδνκία, 

Παγθχπξηνο Ηαηξηθφο χιινγνο, 

χλδεζκνο Ννζειεπηψλ θαη 

Μαηψλ Κχπξνπ 

1  

27 

 

Πηζηνπνίεζε Κέληξσλ Δπεμίαο κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ 

medical spa 

Κχπξνο KOT/Cyprus Spa Association 1 25000 

28 

Έθδνζε (ζπκβνπιεπηηθνχ/θαζνδεγεηηθνχ) εγρεηξηδίνπ κε 

ειάρηζηα θξηηήξηα αλάπηπμεο, ιεηηνπξγίαο θαη πξνψζεζεο ελφο 

medical spa ζηελ Κχπξν 

Κχπξνο Cyprus Spa Association, θνη 1 8000 

29 

 

Αλάπηπμε δηαιφγνπ κεηαμχ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη Γξαθείνπ 

Πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε δηαζθάιηζε Δπξσπατθψλ θνλδπιίσλ 

αιιά θαη ρακειφηνθσλ δαλείσλ γηα έξγα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

θαη πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο. 

Κχπξνο 
ΚΟΣ/Τπ. Δκπνξίνπ/Γξ. 

Πξνγξακκαηηζκνχ 
1  

 

30 

 

πκπεξίιεςε ηεο πνιενδνκίαο ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο 

ηεο «Μνλνζπξηδηθήο Πξφζβαζεο».  

Σελ ζπκπεξίιεςε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

αζρνινχληαη κε  έξγα ηνπξηζκνχ πγείαο κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ ππνζηήξημε απφ ηηο ππεξεζίεο  

«κνλνζπξηθήο πξφζβαζεο». 

Δπίζεο ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη βηνκεραλίαο κπνξεί λα  

πξνσζήζεη ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο δίλνληαο ηα απαξαίηεηα θίλεηξα 

γηα ζπκκεηνρή ζε εμεηδηθεπκέλεο εθζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ηνπξηζκφ πγείαο.   

Κχπξνο 
Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη 

βηνκεραλίαο 
1  
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ΓΡΑΔΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ 

 

 

ΓΡΑΔΗ 

Α. Έληππε Πξνβνιή 

ΥΧΡΑ/ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΦΟΡΔΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΒΑΘΜΟ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΣΟ 

1 Δπαλεθηχπσζε ελεκεξσηηθνχ νδεγνχ (Αγγιηθά) Κχπξνο/ Ζ.Β ΚΟΣ/Φνξέαο 1 €5000 

2 Δπαλεθηχπσζε DVD αλαζεσξεκέλνπ Κχπξνο/Γηεζλείο ΚΟΣ/Φνξέαο 1 €2000 

3 Έθδνζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ εηδηθά γηα ηε γεξκαληθή αγνξά Γεξκαλία ΚΟΣ/Φνξέαο 1 €2000 

4 Έθδνζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ εηδηθά γηα ηελ αξαβηθή αγνξά Αξαβηθέο ρψξεο ΚΟΣ/Φνξέαο 1 €2000 

5 Έθδνζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ εηδηθά γηα ηε θαλδηλαβία Βφξεηεο Υψξεο ΚΟΣ/Φνξέαο 1 €2000 

6 Δθηχπσζε αθηζψλ, window displays Αγνξέο ηφρνη  1 €8000 

7 
Δθηχπσζε εηδηθψλ θπιιαδίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηαηξηθέο εηαηξείεο π.ρ 

plastic surgery, dental therapy θιπ. 
Αγνξέο ηφρνη 

ΚΟΣ/Ηαηξηθέο 

Δηαηξείεο 
2 €5000 

8 Δθηχπσζε εηδηθνχ θπιιαδίνπ γηα ηελ παξνηθία Ζ.Β Ζ.Β ΚΟΣ/Φνξέαο 3 €2000 

9 
Δθηχπσζε εηδηθνχ θπιιαδίνπ γηα πξνβνιή ζηνπο ηνπξίζηεο πνπ είλαη ήδε 

ζηελ Κχπξν 
Κχπξνο ΚΟΣ/Φνξέαο 1 €2000 
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10 

Δθηχπσζε εηδηθνχ θπιιαδίνπ κε απνδέθηεο ηνλ θαηάινγν ηνπ ΚΟΣ Λνλδίλνπ 

(Αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θιπ) 

«Why to Cyprus for Health Tourism» 

Ζ.Β ΚΟΣ/Φνξέαο 2 €3000 

 

ΓΡΑΔΗ 

Β. Έληππε Γηαθήκηζε 

ΥΧΡΑ/ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΦΟΡΔΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΒΑΘΜΟ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΣΟ 

1 

Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζε έληππα ηνπ εμσηεξηθνχ, πεξηνδηθά, 

εθεκεξίδεο γηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο, γπλαηθεία, έληππα δεκαξρείσλ 

(Ννξβεγία), Φαξκαθείσλ (Γεξκαλία) θιπ. Όπσο αλαθέξεηαη ζην 

παξαδνηέν 3. Οη δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηηο 

εηζεγήζεηο ησλ tour operators θαη medical facilitators 

Υψξεο ηφρνη ΚΟΣ 2 €30000 

2 

In-Flight πεξηνδηθά θπξίσο ησλ Κππξηαθψλ Αεξνγξακκψλ θαζψο θαη video 

clip ζην in-flight entertainment. Δπίζεο ζηα in-flight magazines άιισλ 

εηαηξηψλ Ζ.Β 

Κχπξνο/Ζ.Β  1 €15000 

3 

Καηαρψξεζε ζηα πεξηνδηθά ησλ μελνδνρείσλ ζηελ Κχπξν θαζψο θαη ζηηο 

αγγιφθσλεο εθεκεξίδεο ζηελ Κχπξν. ΚΟΣ (generic) Ννζειεπηήξηα 

(services) 

Κχπξνο ΚΟΣ/Ννζειεπηήξηα 1 €10000 

4 Καηαρψξεζε ζηηο θππξηαθέο εθεκεξίδεο Ζ.Β γηα ηελ παξνηθία Ζ/Β ΚΟΣ/Ννζειεπηήξηα 1 €5000 

5 Γηαθήκηζε ζην ΡΗΚ ζην πξφγξακκα απνδήκσλ ΖΒ ΚΟΣ 1 €5000 
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ΓΡΑΔΗ 

Γ. Ζιεθηξνληθή Πξνβνιή 

ΥΧΡΑ/ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΦΟΡΔΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΒΑΘΜΟ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΣΟ 

1 

 

Γηαθήκηζε ζε εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο ηνπξηζκνχ 

πγείαο  

H.B/ 

Γεξκαλία/θαλδηλαβία 

ΚΟΣ/Φνξέαο 

Τγείαο/Ννζειεπηήξηα 
1 €20000 

2 

 

Δλεκέξσζε θαη ζπληήξεζε ηεο ειεθηξνληθήο πχιεο ηνπ Φνξέα θαη 

αλαβάζκηζε κε πιεξνθνξηαθφ θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ 

Κχπξνο Φνξέαο 1 €3000 

      

3 

Γηαθεκηζηηθά banners ζε ειεθηξνληθά πεξηνδηθά φπσο 

www.cosmeticsurgeryanswers.co.uk θαη www.elixirnews.com γηα 

ζεξαπείεο anti-aging θαζψο θαη άιιεο ηζηνζειίδεο γηα ηνπξηζκφ 

πγείαο. 

Ζ.Β 

ΚΟΣ/Ηδησηηθά 

Ννζειεπηήξηα θαη 

Medical Facilitators ηεο 

Kχπξνπ 

1 €40000 

4 

 

Αμηνιφγεζε φισλ ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ Κχπξν 

Γηεζλψο Φνξέαο 1  

5 

 

Γεκηνπξγία θαηαιφγσλ ειεθηξνληθψλ ζπλδξνκεηψλ κε ζπρλέο 

ελεκεξψζεηο 

Αγνξέο ηφρνη Φνξέαο 1  

http://www.cosmeticsurgeryanswers.co.uk/
http://www.elixirnews.com/
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ΓΡΑΔΗ 

Γ. Τπνζηεξηθηηθέο Δλέξγεηεο Μάξθεηηλγθ 

ΥΧΡΑ/ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΦΟΡΔΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΒΑΘΜΟ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΣΟ 

1 

 

Γεκηνπξγία Δπηηξνπήο Marketing. Δηνηκαζία marketing Plan 

Κχπξνο Φνξέαο 1  

2 

 

Γεκηνπξγία Data Bank. πιινγή θαη αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ απφ 

ην Φνξέα 

Κχπξνο ΚΟΣ-Φνξέαο 1  

3 

 

Γεκηνπξγία mailing list γηα direct marketing δηεζλψο.  

Όιεο νη ρψξεο ΚΟΣ 1  

4 

 

Γέζκε θηλήηξσλ γηα tour operators θαη facilitators φπσο γίλεηαη 

θαη ζηηο άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ γηα ζρεδηαζκφ θαη πξνβνιή 

ηαηξηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ παθέησλ 

Όιεο νη ρψξεο ΚΟΣ 1 €40000 

5 

 

Δθπαηδεπηηθφ εηήζην ζεκηλάξην γηα ηα κέιε ηνπ Φνξέα θαη 

ιεηηνπξγνχο γξαθείσλ ΚΟΣ εμσηεξηθνχ θαη εκπνξηθψλ 

αληηπξνζψπσλ Πξεζβεηψλ γηα ελεκέξσζε θαη πξνψζεζε 

πξνβνιήο 

Κχπξνο θαη φια ηα 

γξαθεία ηνπ ΚΟΣ 

εμσηεξηθνχ θαη 

εκπνξηθψλ απνζηνιψλ 

ΚΟΣ/Φνξέαο/Τπ. Δκπνξίνπ/Τπ. 

Τγείαο, Δπαγγεικαηηθνί 

χλδεζκνη 

2 €12000 

6 

 

Γηνξγάλσζε workshop-πξνβνιήο ζηελ Κχπξν κε μέλεο 

ζπκκεηνρέο 

Κχπξνο ΚΟΣ/Φνξέαο 1 €20000 
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7 

 

Direct Marketing - απεπζείαο επαθή θαη επηθνηλσλία κε ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο γηα ελεκέξσζε θαη βνήζεηα ζηε ιήςε 

απφθαζεο. Μέζσ internet, ηειεθσληθψο θαη direct mailing. 

ηνρεπκέλεο Αγνξέο Facilitators/Μέιε ηνπ Φνξέα 1  

8 

 

Relationship Marketing κέζσ εληχπσλ, δηαθήκηζεο, (direct 

contact) ησλ μέλσλ πνπ θαηνηθνχλ ζηελ Κχπξν ή έρνπλ 

δεχηεξε θαηνηθία. 

Κχπξνο ΚΟΣ/Φνξέαο 1 €5000 

9 

 

πγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη desk research γηα ελίζρπζε ηνπ 

Data Bank απφ ΚΟΣ εμσηεξηθνχ. 

ηνρεπκέλεο Αγνξέο ΚΟΣ 1  
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ΓΡΑΔΗ 

Δ. Δθζέζεηο, εκηλάξηα, Workshops, πλέδξηα, Fam 

trips 

ΥΧΡΑ/ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΦΟΡΔΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΒΑΘΜΟ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΣΟ 

1 

Γηνξγάλσζε ηνπ πξψηνπ εηήζηνπ workshop πξνβνιήο κε 

μέλεο ζπκκεηνρέο CYMEDITOUR (tour operators, 

facilitators, δεκνζηνγξάθνη) Ννέκβξηνο 2010 

Κχπξνο ΚΟΣ/Φνξέαο/ Τπνπξγείν Τγείαο 1 €8000 

2 

Central and Eastern europe Medical Tourism and 

Healthcare summit, 

www.globalengage.co.uk  

Zagreb Croatia ΚΟΣ/Φνξέαο 1 €1000 

3 
πκκεηνρή ζηελ έθζεζε Destination Health – Απξίιηνο-

2011 (UK Medical Tourism Exhibition) 
Λνλδίλν ΚΟΣ/Φνξέαο/Τπνπξγείν Τγείαο 1 €5000 

4 Manchester Roadshow Απξίιηνο-2011 Manchester 

KOT/Φνξέαο/ Τπνπξγείν Τγείαο/ 

Facilitators/Αζθαιηζηηθέο/Tour 

operators/Παξνηθία 

2 €10000 

5 WTM – 8-11-11-2010 H.B Φνξέαο/Πεξίπηεξν ΚΟΣ 3 €750 

6 

 

ΗΣΒ Berlin Μάξηηνο-2011 

Γεξκαλία Φνξέαο/Πεξίπηεξν ΚΟΣ 3 €750 

7 
2nd Moscow Medical and Health Tourism Congress 

Μάξηηνο 2011 
Μφζρα Φνξέαο/ΚΟΣ/Τπ. Τγείαο 1 €1000 

http://www.globalengage.co.uk/
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Healthcare Consulting 

 

 

 

 

8 
Dubai Tourism Exhibition θαη Cyprus Road Show  - Μάηνο 

2011 
Δκηξάηα ΚΟΣ/Φνξέαο 3 €5000 

9 World Health Tourism Congress 2011 Αλακέλεηαη 
ΚΟΣ/Φνξέαο/Δπίζεκε Απνζηνιή/ 

Τπνπξγείν Τγείαο 
3 €2000 

10 
Έθζεζε γηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο Senior – 20-22-10 2010 

ηνθρφικε 
ηνθρφικε Φνξέαο/ΚΟΣ/Πεξίπηεξν ΚΟΣ 1 €2000 

11 
Έθζεζε γηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο Seniorit 20-21-11 2010 – 

Διζίλθη 
Φηλιαλδία ΚΟΣ/Φνξέαο 1 €2000 

12 

Παξνπζίαζε ζηε Ννξβεγία ζε δεκαξρεία, Κνηλσληθέο 

Αζθαιίζεηο, Tour operators – Οθηψβξηνο 2010 (Best 

Agers) 

Ννξβεγία ΚΟΣ/Φνξέαο 1 €2000 

13 
European Medical Travel Conference and Exhibition 

Breakfast Presentation – Βελεηία 5-8-5-2010 (20 άηνκα) 
Ηηαιία 

ΚΟΣ/Φνξέαο/Medi Facilitators/ 

Τπνπξγείν Τγείαο 
1 €11000 
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Healthcare Consulting 

 

 

ΓΡΑΔΗ 

Ε. Γεκφζηεο ρέζεηο, Δπηθνηλσλία, Δλεκεξσηηθά 

ηαμίδηα δεκνζηνγξάθσλ, Facilitators, αζθαιηζηψλ, 

tour operators 

ΥΧΡΑ/ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΦΟΡΔΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΒΑΘΜΟ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΣΟ 

1 

Έθδνζε ελεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζηα Αγγιηθά, Γεξκαληθά 

θαη νπεδηθά θαη απνζηνιή ζην εμσηεξηθφ θαη ηνλ 

θππξηαθφ αγγιφθσλν ηχπν. Έληππν θαη ειεθηξνληθφ. 

Κχπξνο/Ζ.Β/Γεξκαλία/ 

θαλδηλαβία 

ΚΟΣ 1 €2000 

2 

Δηήζηα δηνξγάλσζε fam trip γηα δεκνζηνγξάθνπο απφ 

Αγγιία, παξνηθία, Γεξκαλία, θαλδηλαβία, Αξαβηθέο 

ρψξεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην εηήζην workshop ηνπξηζκνχ 

πγείαο ζηελ Κχπξν 

Κχπξνο ΚΟΣ/Φνξέαο/ Τπνπξγείν Τγείαο 1 €12000 

3 
Πξνβνιή ηνπξηζκνχ πγείαο κέζα απφ εμεηδηθεπκέλα 

θαλάιηα (infomercials) ζε ζεκαηηθά δνξπθνξηθά θαλάιηα 
Κχπξνο ΚΟΣ/Φνξέαο 2 €10000 

4 

Γεκηνπξγία θαηαιφγσλ δεκνζηνγξάθσλ , facilitators, 

αζθαιηζηηθψλ, tour operators γηα emailing κε ζπρλέο 

ελεκεξψζεηο γηα ηηο εμειίμεηο γχξσ απφ ηνλ ηνπξηζκφ 

πγείαο. 

Κχπξνο ΚΟΣ/Φνξέαο 1  

 

ΓΡΑΔΗ 

Ζ. Branding  

ΥΧΡΑ/ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΦΟΡΔΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΒΑΘΜΟ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΣΟ 

1 
Γεκηνπξγία εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο (Branding ηνπξηζκνχ 

πγείαο) 
Κχπξνο ΚΟΣ/Φνξέαο 2 €40000  
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ΓΔΝΗΚΖ ΔΗΑΓΧΓΖ - ΚΟΠΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

Βαζηθφ άμνλα ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειεί ε αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ 

ηαμηδησηψλ πγείαο ή ηνπξηζκφ πγείαο φπσο είλαη πην γλσζηφ, ζηελ Κχπξν, θαζψο 

επίζεο θαη ησλ πξννπηηθψλ πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηε ζσζηή αμηνπνίεζε θαη 

απνηειεζκαηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ πξντφληνο ηνπξηζκνχ πγείαο κέζα απφ έλα 

νινθιεξσκέλν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ πνπ αθνινπζεί παξαθάησ. Ζ αλάγθε γηα 

εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ εθείλσλ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηελ Κχπξν 

έλα αμηφινγν ηαηξηθφ πξννξηζκφ είλαη ζήκεξα ηφζν επηβεβιεκέλε φζν πνηέ άιινηε. 

Ζ ζηαζεξή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πνιιαπιά θνηλσληθνπνιηηηθά 

θαη νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο, καο νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ν ηνκέαο ηνπξηζκνύ πγείαο ζηελ Κύπξν, παξά ην λεπηαθό ηνπ 

ζηάδην έρεη αξθεηά από ηα απαηηνύκελα εθόδηα γηα λα θαηαζηεί έλαο από ηνπο πην 

βαζηθνύο άμνλεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρώξαο, αιιά θαη λα θαηαζηήζεη ηελ Κύπξν έλα 

ζύγρξνλν θαη πνηνηηθό ηαηξηθό πξννξηζκό. 

 

Γεσγξαθηθά ηνπνζεηεκέλε ζην ζηαπξνδξφκη ηξηψλ επείξσλ, θαη φληαο ην 

λνηηαλαηνιηθφηεξν ζχλνξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Κχπξνο θαιείηαη ζήκεξα λα 

αληηκεησπίζεη ηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο αλαθχνληαη απφ ηηο 

επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ν ηνπξηζκφο θαη νη πνιχπιεπξεο εθθάλζεηο ηνπ. 

Αλαληίξξεηα, ε Κχπξνο πιεξνί ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο θαη θξηηήξηα γηα λα 

θαηαζηεί έλα αθφκα πην ηζρπξφ πεξηθεξεηαθφ θέληξν παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, 

αιιά θαη έλαο πξνζηηφο θαη πνηνηηθφο πξννξηζκφο γηα ηαμηδηψηεο πγείαο. Σα 

επξήκαηα καξηπξνχλ πσο ν ηνπξηζκφο πγείαο κπνξεί καθξνπξφζεζκα λα 

απνηειέζεη κηα ηζρπξή βάζε γηα ηελ θππξηαθή νηθνλνκία αθνχ δελ είλαη ζηαηηθφο 

φζνλ αθφξα ζηελ επνρή άθημεο ηνπξηζηψλ, ιφγσ ηνπ φηη πνιινί ηαμηδηψηεο πγείαο 

θαηαθηάλνπλ ζηελ Κχπξν γηα ζεξαπείεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 

Δπηρεηξψληαο κηα νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζηελ Κχπξν, θξίλεηαη αλαγθαία ε πξνζκέηξεζε θαη αμηνιφγεζε 

πνιιψλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ 

πξντφληνο ηνπξηζκνχ πγείαο. Χο εθ ηνχηνπ, πξνηνχ πξνβνχκε ζηελ αλάιπζε ησλ 

βαζηθψλ πηπρψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο, θξίλεηαη αλαγθαία ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε 

ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο  φζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα πγείαο θαη ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο 

ζηελ Κχπξν. 

 



Quale Vita Healthcare Consulting Ltd 

 

polisgeo@qualevita.eu                                                                                         TEL. +357 22 511 592 
www.qualevita.eu                                             48                                                FAX +357 22 511 591         
www.cyprus4health.com                                                                         10 Efessos street, Lycavittos 
            Nicosia 1055 CYPRUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Καηαξρήλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο έρνπλ γίλεη αμηφινγεο θαη ζεκαληηθέο επελδχζεηο  

ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Πέξαλ απφ ην δεκφζην ηνκέα έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ζχγρξνλα θαη αμηφινγα ηδησηηθά λνζειεπηήξηα, εμεηδηθεπκέλα ηαηξηθά 

θέληξα θαη θιηληθά εξγαζηήξηα1 ηα φπνηα ζηεγάδνληαη ζε ζχγρξνλα Δπξσπατθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θηίξηα κε πνιιέο εηδηθφηεηεο νη νπνίεο ζηειερψλνληαη απφ 

θαηαμησκέλνπο θαη άξηηα εηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο.    

 

Ο ηνκέαο ηεο πγείαο απνξξνθά ζήκεξα έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 6.2% ηνπ ΑΔΠ κε 

δαπάλεο γχξσ ζηα 974 εθαηνκκχξηα επξψ2. Οη δαπάλεο θπζηθά ζηνλ ηνκέα ηεο 

Τγείαο είλαη πεξηζζφηεξεο αθνχ κεγάιν κέξνο ησλ θχπξησλ αζζελψλ αγνξάδνπλ 

ππεξεζίεο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.Οη ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζηελ Κχπξν πξνζθέξνληαη 

απφ ην δεκφζην θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, αθνχ θαη νη δχν ηνκείο ππνινγίδεηαη φηη 

θαηέρνπλ πεξίπνπ ίζν κεξίδην ζπκκεηνρήο θαη παξνπζίαο ζηελ παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ. Αμηνζεκείσην ζηνηρείν είλαη ην ηδηαίηεξα ςειφ πνζνζηφ ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, θάηη πνπ θαηαηάζζεη ηελ Κχπξν ζηηο ρψξεο κε ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά παξνπζίαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε.  

 

Ζ έιιεηςε Γεληθνχ ρεδίνπ Τγείαο απνηειεί αξλεηηθφ παξάγνληα ζηελ πξνζπάζεηα 

πξνζέιθπζεο ηαμηδησηψλ πγείαο γηα ηξείο βαζηθνχο ιφγνπο: 

 

Πξψηνλ δελ ππάξρεη επίζεκνο θαζνξηζκφο θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη. Απνηέιεζκα είλαη ζηνλ κελ Γεκφζην ηνκέα λα κελ κπνξεί λα  

θνζηνινγεζεί ε πεξίζαιςεο ελφο Δπξσπαίνπ πνιίηε, δπζθνιεχνληαο  ηελ δηαδηθαζία 

απνδεκίσζεο απφ ηελ ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ αζζελή. ηνλ δε Ηδησηηθφ ηνκέα 

παξαηεξείηαη δηαθχκαλζε ηηκψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε θιηληθή ή ηδηψηε 

ηαηξφ κε θξηηήξηα πνπ ν αζζελήο δελ είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη. Γη απηφ 

παξαηεξείηαη έιιεηςε πγηνχο αληαγσληζκνχ κε απνηέιεζκα ην θφζηνο ζε αξθεηέο 

ππεξεζίεο θαη ζεξαπείεο ζηελ Κχπξν λα είλαη ζπγθξηηηθά  ςειφηεξν   αθφκα θαη απφ 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 

 

Γεχηεξνλ,  νη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο ζηηο ζεξαπείεο φπσο πξνλνείηαη απφ ην 

πξνηεηλφκελν ρέδην Τγείαο (DRGs), πεξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη πιένλ ν αζζελήο 

                                                           
1
 πλέληεπμε  Δ.Γ ηνπ Φνξέα Πξνψζεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο  

2
 πλέληεπμε – ζηειέρνπο Τπνπξγείνπ Τγείαο ζηνλ Πφιπ Γεσξγηάδε – Γηεπζπληή Quale Vita Helathcare 

Consultings. ειίδεο 16 θαη 17 πην θάησ, ζηνπο Πίλαθεο 6 θαη 7. 
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θχπξηνο ή Γηεζλήο ζα έρεη έλδεημε θαζνξηζκέλεο ηηκήο, ζα σζνχζε  ηνπο παξνρείο 

ππεξεζηψλ πγείαο ζε πγηή αληαγσληζκφ κε απνηέιεζκα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη κε άκεζα απνηειέζκαηα ζε φινπο 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αζζελείο. 

 

Σξίηνλ, κέζα ζε κηα ελσκέλε Δπξψπε φπνπ φιεο νη άιιεο ρψξεο κέιε δηαζέηνπλ 

ζπζηήκαηα πγείαο (αλεμαξηήησο πφζν απνηειεζκαηηθά είλαη) ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη 

αζζελείο κέιε ηνπο φηαλ θηλνχληαη εθηφο ζπλφξσλ ηεο ρψξαο ηνπο ζα ιακβάλνπλ 

ζεξαπείεο απφ παξνρείο φπνπ είλαη θάησ απφ ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο κε πιήξε 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο πνπ πξνζθέξεηαη αιιά θαη θφζηνο θαζνξηζκέλν απφ ην θξάηνο 

ζηελ βάζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. Απηφ επηβεβαηψζεθε θαη ζε πξφζθαην ηαμίδη 

καο ζηελ Γεξκαλία κέζα ζηα πιαίζηα έξεπλαο φπνπ ε κεγαιχηεξε Γεκφζηα 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία καο αλάθεξε φηη κπνξεί λα απνδεκηψζεη Γεξκαλνχο ηαμηδηψηεο 

πγείαο (κέιε ηνπο) πνπ ιακβάλνπλ ζεξαπείεο ζε λνζειεπηήξηα πνπ αλήθνπλ ζε 

εζληθφ ζρέδην πγείαο ζε ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη κφλν απφ ην θξάηνο. 

 

Παξά ηελ απνπζία Γεληθνχ ρεδίνπ πγείαο θαη παξά ηα πνιιά εκπφδηα  πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ πινπνίεζε βειηησηηθψλ έξγσλ, ε Κχπξνο κε ηα νθηψ δεκφζηα 

λνζνθνκεία ηεο, έλα δεκφζην λνζνθνκείν αζθαινχο ςπρηαηξηθήο λνζειείαο, ηα πέξα 

απφ νγδφληα επηά ηδησηηθά λνζειεπηήξηα θαη θιηληθέο κε 3081 θξεβάηηα3,  2143 

γηαηξνχο θαη 723 νδνληίαηξνχο4, έρεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο γηα λα γίλεη έλαο 

επηηπρεκέλνο επξσπατθφο πξννξηζκφο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο, αλ 

αμηνπνηήζεη κε απνθαζηζηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ην επηζηεκνληθφ θαη ην 

θπζηθφ ηεο δπλακηθφ θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Ζ θαζπζηέξεζε 

πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη άιισλ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ γηα πξνζέιθπζε 

ηνπξηζκνχ πγείαο κπνξεί λα απνηειέζεη ηξνρνπέδε ζηελ φιε πξνζπάζεηα, 

λννπκέλνπ φηη ππάξρεη έληνλνο δηεζλήο αληαγσληζκφο ζηνλ ηνκέα απηφ. 

 

ΟΡΗΜΟ 

 

εκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη παξαθάησ, είλαη ε 

επεμήγεζε θαη ν νξηζκφο βαζηθψλ φξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε κειέηε.  χκθσλα κε 

ηνπο Witt and Moutinho, ηνπξηζκφ νξίδνπκε ηελ θαηάζηαζε φηαλ έλα άηνκν 

                                                           
3
 ειίδα 14 πην θάησ ζηνλ Πίλαθα 4. 

4
 ειίδα 12 πην θάησ, ζηνλ  Πίλαθα 1 
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κεηαβαίλεη καθξηά απφ ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ, ζηνρεχνληαο θπξίσο ζηε μεθνχξαζε5. 

Ο ηνπξηζκόο πγείαο, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο ζπγγξαθείο, νξίδεηαη σο ην ηαμίδη κε 

ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ελόο αηόκνπ πνπ πεξηιακβάλεη ζεξαπείεο πνπ 

ζηνρεύνπλ ζηελ πξόιεςε, ηε δηάγλσζε αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ελόο 

αζζελνύο. Δίλαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηέρεη αγνξά ζε ππεξεζίεο θαη 

εθπξνζσπεί ηε ζπλεξγαζία δχν ηνκέσλ. Τεο ηαηξηθήο θαη ηνπ ηνπξηζκνύ6. Ο 

ηνπξηζκφο πγείαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο κηα ζχγρξνλε θαη εηδηθή κνξθή 

ηνπξηζκνχ. Οη ηαμηδηψηεο πγείαο, ζηνπο νπνίνπο παξέρνληαη ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζε 

έλα θξάηνο, ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο σο 

επηρεηξεκαηηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ7.  Γίλεηαη ζαθέο πσο ηα νθέιε θαη ηα 

επεξγεηηθά απνηειέζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή θαη απνηειεζκαηηθή 

πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο πνηθίινπλ θαη θαιχπηνπλ έλα 

κεγάιν θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεδίν πιενλεθηεκάησλ. Σα νθέιε απηά είλαη ε 

πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο θξαηηθήο νηθνλνκίαο, ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ φπσο ε μελνδνρεηαθή βηνκεραλία θαη ηα ηδησηηθά 

λνζειεπηήξηα, ε ζηαζεξή αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζε ηνκείο ηνπξηζκνχ πγείαο, 

αιιά θαη ε θαιχηεξε πξνβνιή ηεο ρψξαο καο. 

 

Ο νξηζκφο ηαηξηθφο ηνπξηζκφο (medical tourism) έρεη θαζηεξσζεί δηεζλψο θαη ηδηαίηεξα 

ζηνπο ηνκείο ηνπ ηνπξηζηηθνχ marketing. πγθεθξηκέλα, κεηά απφ έξεπλα ηεο 

κειεηεηηθήο νκάδαο, απνδεηθλχεηαη φηη νη δηαδηθηπαθέο κεραλέο αλαδήηεζεο 

θαηέδεημαλ εληππσζηαθά απνηειέζκαηα ζηελ αλαδήηεζε κε ηνλ φξν ηαηξηθφο 

ηνπξηζκφο ζε ζρέζε κε ηνλ φξν ηνπξηζκφο πγείαο. πγθεθξηκέλα ε αλαδήηεζε κε ηνλ 

φξν ηαηξηθφο ηνπξηζκφο, θαηέδεημε 2 130 000 απνηειέζκαηα, ελψ ε αλαδήηεζε κε ηνλ 

φξν ηνπξηζκφο πγείαο θαηέδεημε κφλν 376 000.  

 

ε ρψξεο πνπ ζεσξνχληαη ζήκεξα ηαηξηθνί πξννξηζκνί, ν ηνπξηζκφο πγείαο 

απνδείρηεθε θαηαιχηεο ζηελ αλακφξθσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη πγείαο ζηε 

ρψξα. Απμήζεθε ζεκαληηθά ε εηζξνή μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο, δεκηνπξγήζεθαλ λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα πγείαο θαζψο επίζεο θαη ζε άιινπο ηνκείο.  

                                                           
5
 Witt and Moutinho, (1995), Tourism Marketing and Management Handbook, Prentice Hall, Europe, 

Hertfordshire. 
6
 Bookman and Bookman, (2007), Medical Tourism in Developing Countries, Palgrave 

Macmillan, England 
7
 Medical visas mark growth of Indian medical tourism http://www.who.int/bulletin/volumes/85/3/07-

010307/en/ 

http://www.who.int/bulletin/volumes/85/3/07-010307/en/
http://www.who.int/bulletin/volumes/85/3/07-010307/en/
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πγθεθξηκέλα ζηα μελνδνρεία απμήζεθαλ νη δηαλπθηεξεχζεηο  απφ νηθεία άηνκα 

πνπ ηαμηδεχνπλ κε ηνλ αζζελή  θαη ε πνηφηεηα πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 

ζεκείσζε ζεκαληηθή άλνδν πξνο φθεινο θαη ησλ εγρψξησλ αζζελψλ. Αθξηβή 

ζηνηρεία αχμεζεο δηαλπθηεξεχζεσλ θαη ζπλαιιάγκαηνο δελ ππάξρνπλ 

θαηαρσξεκέλα. αλ παξαδείγκαηα φκσο κε βάζε ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ βηβιίνπ «The 

medical tourism ηνπ Paul Gahlinger,κπνξεί λα αλαθεξζεί ε πεξίπησζε ησλ 

Φηιηππηλψλ φπνπ 700,000 ηνπξίζηεο Τγείαο αλακέλνληαη εηεζίσο  λα απνθέξνπλ 2 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ Κπβέξλεζε ησλ Ηλδηψλ, κέρξη ην 

2012 αλακέλεηαη φηη ν ηνκέαο ηνπξηζκνχ πγείαο ζα απμάλεηαη κε 30% κε εηήζην 

εηζφδεκα  πεξίπνπ 1 κε 2 δηζεθαηνκκχξηα απφ 500,000 ηαμηδηψηεο πγείαο (150,000 

ηαηξηθά παθέηα) πεγή: India medical tourism – published in Family Choice by NHS 

Year Book Ltd.  

ηελ Οπγγαξία ν ηνπξηζκφο Τγείαο απέθεξε 368,000,000 επξψ απφ ηα νπνία 

147,000,000 απφ ηνλ Οδνληηαηξηθφ ηνπξηζκφ. (Family Choice by NHS Year Book Ltd) 

Πξέπεη λα μεθαζαξηζηεί πσο ππάξρνπλ κηθξέο αιιά νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ζηελ 

επεμήγεζε ησλ φξσλ θαη ηνπ νξηζκνχ ησλ ηνπξηζηψλ ε/θαη ηαμηδησηψλ πνπ 

επηιέγνπλ ηελ Κχπξν σο ηαηξηθφ πξννξηζκφ. ε επεμήγεζε ησλ νπνίσλ ζα 

δηακνξθψζεη ηελ βάζε κηαο πην ζηνρεπκέλεο ζηξαηεγηθήο. 

Ταμηδηώηεο πγείαο (Health traveller), νξίδεηαη σο ην άηνκν ην νπνίν ηαμηδεχεη 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεξαπείαο ζε κηα ρψξα θαη κε ην πέξαο ηεο 

ζεξαπείαο επηζηξέθεη ζηελ παηξίδα ηνπ. Αληίζεηα, ν ηνπξίζηαο πγείαο (medical 

tourist), απνηειεί ην άηνκν ην νπνίν επηιέγεη λα θάλεη κηα ζεξαπεία ελ φζν είλαη ζε 

δηαθνπέο ζπλδπάδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζεξαπεία θαη δηαθνπέο. Σελ ηξίηε 

θαηεγνξία αηφκσλ απνηεινχλ νη μέλνη «κφληκνη» θάηνηθνη Κχπξνπ νη νπνίνη δνπλ ζηελ 

Κχπξν ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο ηνλ ρξφλν. Γηα ζθνπνχο ζηξαηεγηθήο, ε θαηεγνξία απηή 

δελ κπνξεί λα παξαιεηθζεί αθνχ ζήκεξα κεγάιε κεξίδα απηήο ηεο θαηεγνξίαο  

απνηείλεηαη γηα  ιήςε ζεξαπεηψλ κφλν ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο. Σέινο, ε 

πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή ζα ζπκπιεξσζεί κε ηνπο Κχπξηνπο αζζελείο,  νη νπνίνη 

επηιέγνπλ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ζθνπνχο πγείαο. Καη πάιη ε θαηεγνξία απηή 

πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί γηα ζθνπνχο ζηξαηεγηθήο,  αθνχ θάζε ρξφλν δαπαλνχληαη 

κφλν απφ ην θξάηνο πεξίπνπ 37 εθαηνκκχξηα επξψ, ελψ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο είλαη 

πνιχ κεγαιχηεξν8.  

 

                                                           
8
 πλέληεπμε -  ζηειέρνπο Τπνπξγείνπ πγείαο ζηνλ Πφιπ Γεσξγηάδε δηεπζπληή Quale Vita Healthcare 

Consulting. 
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο αθνινπζήζεθε 

ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο έξεπλαο, πνπ ζηφρεπε ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ δηάθνξνπο 

θνξείο πγείαο, κέζα απφ ηα νπνία παξνπζηάδεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε, νη 

πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ, αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία ρξήδνπλ κηαο 

κεζνδηθήο θαη νινθιεξσκέλεο αλάιπζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Μέζα απφ 

ζπλεληεχμεηο, εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από 

εηδηθνύο ηόζν ζηνλ ηαηξηθό αιιά θαη ηνπξηζηηθό ηνκέα, αληιήζεθαλ ζεκαληηθά 

ζηνηρεία πνπ θαλεξψλνπλ φηη ν ηνπξηζκφο πγείαο ζηελ Κχπξν έρεη πξννπηηθή πνπ 

πξέπεη λα αμηνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ εηζεγήζεσλ πνπ 

πξνηείλνπκε παξαθάησ. Πέξα απφ ηνλ θαηαξηηζκφ εξσηεκαηνινγίνπ9 πξνβήθακε θαη 

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη‟ ηδίαλ ζπλαληήζεσλ, κε θνξείο πνπ πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο πγείαο ζην δεκφζην (λνζνθνκείν Λεπθσζίαο, Ακκνρψζηνπ θαη Λάξλαθαο) 

θαη ηδησηηθφ ηνκέα ηφζν ζηα κεγάια λνζνθνκεία αιιά θαη ζε αξηζκφ κηθξφηεξσλ 

ηδησηηθψλ θιηληθψλ. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζακε ζπλαληήζεηο κε  θνξείο πνπ έρνπλ 

άκεζε ή/θαη έκκεζε ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζκφο πγεία φπσο ην Τπνπξγείν Τγείαο, ν 

ΚΟΣ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γξαθείσλ Δμσηεξηθνχ, ν Φνξέαο Πξνψζεζεο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο Κχπξνπ, ν Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Τγείαο, ν χλδεζκνο 

Ηδησηηθψλ Ννζειεπηεξίσλ, ν Παγθχπξηνο Ηαηξηθφο χιινγνο, θιπ. Δπηπιένλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία θαη έγθπξεο ηζηνζειίδεο ηα νπνία 

παξαηίζεληαη ζην ηειεπηαίν κέξνο ηεο κειέηεο. 

 

Αμηνπνηήζεθαλ επίζεο νη απφςεηο απφ άηνκα ησλ νπνίσλ ε εκπεηξία θαη 

ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ππήξμε 

θαηαιπηηθή σο πξνο ηε δηακφξθσζε πνιιψλ εηζεγήζεσλ θαη πξνηάζεσλ. Γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο 

ζην δηαδίθηπν, πνπ παξέρνπλ ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο θαη ζηαηηζηηθά γηα 

δηάθνξεο ρψξεο ζε Δπξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη ζην 

κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

 

 

                                                           
9
 Βιέπε παξάξηεκα 
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ΓΤΚΟΛΗΔ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

εκαληηθφ κεηνλέθηεκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ην γεγνλφο πσο δελ ππάξρνπλ 

βαζηθά ζηνηρεία θαη ζηαηηζηηθέο γηα ηνλ ηνπξηζκφο πγείαο ζηελ Κχπξν. Παξά ηηο 

αδηάιεηπηεο πξνζπάζεηεο γηα εμεχξεζε αλαιπηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ πγείαο, ην απνηέιεζκα ζε απηφ ηνλ ηνκέα δελ ήηαλ ελζαξξπληηθφ. Παξ‟ φια 

απηά, ηφζν νη δεθάδεο ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζηελ Κχπξν θαη ην 

εμσηεξηθφ, φζν θαη νη εξσηήζεηο πνπ απαληήζεθαλ κέζα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, 

ππήξμαλ θαζνξηζηηθά ζηνηρεία πνπ έθεξαλ ζηελ επηθάλεηα ζπγθεθξηκέλα ζηαηηζηηθά 

πνπ ρξήδνπλ ελδειερνχο αλάιπζεο. 

 

Μηα άιιε δπζθνιία απνηειεί ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ηφζν ησλ πεγψλ 

αιιά θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζε φιν ην θάζκα 

ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ πνπ ελεπιάθεζαλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κειέηεο. Μέζα απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα πσο ππάξρεη 

δηαθνξεηηθή αληίιεςε ζηηο πξννπηηθέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ πγείαο ζηελ Κχπξν. Χο εθ ηνχηνπ νη απφςεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο πνηθίινπλ, θάηη 

πνπ δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε θαη πηνζέηεζε 

πνιχκνξθεο πνιηηηθήο ηνπξηζκνχ πγείαο. 

Πέξα απφ ηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο θαηά ηε δηαδηθαζία 

ιήςεο ζπλεληεχμεσλ, αληηκεησπίζακε δηάθνξα πξνβιήκαηα κε πην βαζηθφ ηελ 

έιιεηςε βνχιεζεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα απφ κεγάια ηδησηηθά θαη δεκφζηα 

λνζνθνκεία γεγνλφο πνπ δεηθλχεη φηη ππάξρεη έιιεηςε ζηελ ελεκέξσζε ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα γηα ηα παγθφζκηα επίπεδα πνπ θπκαίλεηαη ε αγνξά ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ($20 

δηο.  Γηα ην 2008, πέξαλ ησλ $40 δηο γηα ην 2009) θαη ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα 

απνθνκίζνπλ κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζηνλ ηνκέα. Ζ άξλεζε ζπκκεηνρήο 

κπνξεί θπξίσο λα δηθαηνινγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη ηα κεγάια ηδησηηθά θαη δεκφζηα 

ηδξχκαηα πγείαο ή/θαη λνζνθνκεία, ζέηνπλ σο θχξηα παξάκεηξν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο ηνλ εγρψξην πιεζπζκφ ηεο Κχπξνπ. 
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1 Α. ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

 

ΠΑΓΚΟΜΗΑ 

 

Δίλαη θαζνιηθά απνδεθηφ φηη ε απιή έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο πνπ ππάξρεη εδψ 

θαη δεθαεηίεο  - φπνπ απιά ν ηνπξίζηαο ζε κηα ρψξα ιάκβαλε θάπνηα ζεξαπεία 

ελφζσ έθαλε δηαθνπέο – έρεη πιένλ εμειηρζεί ζε κηα λέα αγνξά δηζεθαηνκκπξίσλ 

επξψ, κε πνιχ κεγαιχηεξεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη κε αιπζηδσηέο ζπλέπεηεο 

γεληθφηεξα ζηηο εγρψξηεο νηθνλνκίεο. Ζ πνιπδηάζηαηε θαη εχθνιε πιεξνθφξεζε 

(θπξίσο κέζσ δηαδηθηχνπ), ε επθνιία ζηε κεηάβαζε ζε άιιεο ρψξεο, ην απμαλφκελν 

κνξθσηηθφ επίπεδν θαη νη πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη λέα 

δεδνκέλα. Ο αζζελήο πιένλ είλαη «θπξίαξρνο» θαη απαηηεί έλα θαηλνηφκν πιαίζην 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, πνπ ζα ηνπ παξέρνπλ  ρξήζηκεο 

θαη εμαθξηβσκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζε επηζηεκνληθά ζρεδηαζκέλα 

πξφηππα.  Πεξηζζφηεξεο απφ εμήληα ρψξεο έρνπλ νξίζεη ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο σο 

πξντφλ εζληθήο βηνκεραλίαο10 (Βιέπε Πίλαθαο 1). Ζ εμέιημε ηεο ηαηξηθήο ζε κεγάιν 

αξηζκφ ρσξψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ επξχ νηθνλνκηθφ αληαγσληζκφ πνπ 

παξαηεξείηαη ζε φιν ην θάζκα ηεο δηεζλνχο αγνξάο, απμάλνπλ ηφζν ηηο πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, φζν θαη ηηο επηινγέο ησλ αζζελψλ γηα επηινγή 

θέληξσλ πγείαο γηα ζεξαπείεο. ε ρψξεο φπσο ε Ηλδία, ην Παθηζηάλ, ε Μαιαηζία θαη ε  

Σαυιάλδε (πξσηνπφξεο ζηνλ ηνκέα), επελδχζεθαλ ζεκαληηθά πνζά ζε ππνδνκέο 

(βειηησηηθά έξγα, αλαβάζκηζε αεξνδξνκίσλ) νχησο ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ άθημε 

θαη ηε δηακνλή ηαμηδησηψλ πγείαο.  

 

 

Πίλαθαο 1: Καηάινγνο ρσξψλ πνπ έρνπλ νξίζεη ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο σο 

πξντφλ εζληθήο βηνκεραλίαο 

                                                           
10

 Gahlinger, PM. (2008), The Medical Tourism Travel Guide: Your Complete Reference to Top-Quality, 
Low-Cost Dental, Cosmetic, Medical Care & Surgery Overseas. Sunrise River Press. 
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Ζ Δπξψπε θπζηθά δελ ζα κπνξνχζε λα κείλεη απαζήο αθήλνληαο ηνπο επξσπαίνπο 

αζζελείο λα αλαδεηνχλ ζεξαπείεο εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο. Πέξαλ ηνχηνπ, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο ηέζζεξηο ειεπζεξίεο δηαθίλεζεο αγαζψλ, 

ππεξεζηψλ, αλζξψπσλ θαη θεθαιαίνπ έρεη εμαζθαιίζεη κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ηελ ειεπζεξία ηεο δηαζπλνξηαθήο δηαθίλεζεο επξσπαίσλ 

αζζελψλ. Ζ πξνζέγγηζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο είλαη λα κεηαηξέςεη ην δηθαίσκα 

απηφ ζε θαλνληζκφ. Ζ πξφηαζε νδεγίαο γηα δηαζπλνξηαθή παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο 

απνηειεί ηε βάζε γηα εηζαγσγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ πνπ λα θαιχπηεη ηνπο 

ηνκείο πγείαο ζηα θξάηε κέιε, λα δηαζθαιίδεη θαη λα εγγπάηαη ηελ ηαηξηθή θξνληίδα 

ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ – αζζελψλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Έλσζεο.  

 

Ζ Πξφηαζε Οδεγία είλαη θαη ε απάληεζε ζηε δηαπίζησζε φηη ε θηλεηηθφηεηα ησλ 

αζζελψλ ζηελ Δπξψπε παξακέλεη εηθνληθφ δηθαίσκα11. Έλεθα ηεο πνιππινθφηεηαο 

ηεο ε θνηλνηηθή λνκνινγία εθαξκφδεηαη άληζα ζηα θξάηε κέιε ζπρλά ζε βάξνο ησλ 

αζζελψλ πνπ επηζπκνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ην δηθαίσκα απηφ. Πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαηαζηαζεί απηή ε αβεβαηφηεηα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο 02 Ηνπιίνπ 2008 

ελέθξηλε πξφηαζε νδεγίαο ζρεηηθή κε ηα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ γηα δηαζπλνξηαθή 

παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε νδεγία αληαπνθξίλεηαη ζηηο δχν 

ζεκαληηθέο απαηηήζεηο πνπ έρεη νξίζεη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Αξρηθά λα 

δηεπθνιπλζεί ε θηλεηηθφηεηα ησλ αζζελψλ ρσξίο λα ζίγνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζε ζέκαηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη λα ππάξμεη θαιχηεξε 

πξφζβαζε γηα φινπο ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο νχησο ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

πξνθιήζεηο θαη νη επθαηξίεο ηνπ κέιινληνο. Δπίζεο ε ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία 

ζηνρεχεη ζηε δηαζθάιηζε ελφο μεθάζαξνπ πιαηζίνπ γηα ηελ παξνρή αζθαινχο, 

πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαζπλνξηαθήο θξνληίδαο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε φηαλ ε θξνληίδα ηελ νπνία νη αζζελείο δεηνχλ, παξέρεηαη κέζα ζε άιιν 

θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ.  

 

Ζ δπλαηφηεηα ε Κχπξνο λα εδξαησζεί ζαλ ηαηξηθφο πξννξηζκφο εμαξηάηαη πξψηα 

απφ ηελ πθηζηάκελε δνκή ηνπ ηνκέα πγείαο θαη θξνληίδαο θαη δεχηεξν απφ ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη ζπγθξηηηθά κε άιιεο αγνξέο θαη ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο 

ηνπο ζην εμσηεξηθφ. Σν γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα θαηαμησκέλν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

βνεζά ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζίγνπξα ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί γηα ζθνπνχο 

branding. Παξφιν πνπ ε Κχπξνο δελ έρεη βξεη αθφκα ηε δηθή ηεο ηαπηφηεηα ζηνλ 

                                                           
11

Αλδξνχια Βαζηιείνπ – άξζξν ζηελ εθεκεξίδα ν Φηιειεχζεξνο εκεξνκελίαο 6-07-2008. 
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ηνπξηζκφ ελ ηνχηνηο ε θσδηθνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αμηψλ ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο 

ηεο Κχπξνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ην branding ηνπ ηνπξηζκνχ 

πγείαο. Παξάδεηγκα είλαη ε Ηλδία κε ην «incredible India» brand ην νπνίν έρεη 

επεθηαζεί γηα λα θαιχςεη ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο ηεο ρψξαο κε ην «The Global 

Healthcare Destination». ηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ κηα θαιή αξρή ζα κπνξνχζε 

λα είλαη ην “Treasure your health in Cyprus” ην νπνίν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. Ο 

κειεηεηήο ηνπ branding ζα κπνξνχζε λα πξνζδηνξίζεη μεθάζαξα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

ηνπξηζκνχ πγείαο Κχπξνπ θαη ηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ ηαηξηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ κέζα απφ ηηο ιέμεηο treasure and value.  

 

Ζ πθηζηάκελε δνκή φπσο πεξηιεπηηθά πεξηγξάθεηαη παξαθάησ έρεη κεγάιε ζεκαζία 

γηα ηελ πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή ζε ζέκαηα ζπληνληζκνχ αιιά θαη απνξξφθεζεο 

λέσλ αζζελψλ απφ ην εμσηεξηθφ. 

 
 

ΓΟΜΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΗΜΟΗ ΠΟΡΟΗ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 

Πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ πγείαο - Ζ Κχπξνο δηαζέηεη ηξία είδε πξνκεζεπηψλ 

ππεξεζηψλ πγείαο  

1. ην δεκφζην ηνκέα κε έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ απφ πξσηνβάζκηα ζε 

ηξηηνβάζκηα θαη δηαζθνξπηζκέλν ζε φιν ην κήθνο θαη πιάηνο ηεο Κχπξνπ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, κε ζηφρν ηελ άζθεζε 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

2. ηηο ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο κε ζηφρν ην θέξδνο πνπ είλαη 

ζπγθεληξσκέλεο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη ηα κεγάια αγξνηηθά θέληξα θαη   

3. ηηο πεξηνξηζκέλεο ηδησηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο ππεξεζίεο πγείαο 

 

Πην θάησ παξνπζηάδνληαη ηα ηξία είδε πξνκεζεπηψλ κε θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο θαη 

αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα γηα ηνπο πφξνπο πνπ απνξξνθνχληαη ζηνλ ηνκέα. 

 

1)  Γεκφζηνο ηνκέαο κε ηξία επίπεδα ππεξεζηψλ 

I. Πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο : Πξνζθέξνπλ βαζηθέο ππεξεζίεο 

εμσηεξηθψλ αζζελψλ φπσο: δηαγλσζηηθέο, ζεξαπεπηηθέο, θνηλνηηθέο, 

ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο θαη θάξκαθα. Οη ππεξεζίεο απηέο είλαη 

δηαζθνξπηζκέλεο ζε νιφθιεξε ηελ Κχπξν. Καη πξνζθέξνληαη κέζσ  
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i) Αζηηθψλ Κέληξσλ Τγείαο (ζπλνιηθά 26 θέληξα ζηηο επξχηεξεο 

πεξηνρέο ησλ πφιεσλ)12  

ii) Αγξνηηθψλ Τγεηνλνκηθψλ Κέληξσλ (11 θέληξα ζηηο κεγάιεο 

αγξνηηθέο θνηλφηεηεο)13 θαη 

iii) Αξηζκνχ Τπφ-θέληξσλ 

II. Γεπηεξνβάζκηεο  Τπεξεζίεο εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ αζζελψλ: 

i) Σξία κηθξά αγξνηηθά λνζνθνκεία ζε ζρεηηθά απνκνλσκέλεο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ((Κππεξνχληα (40), Πφιε Υξπζνρνχο (15) 

θαη Παξαιίκλη (77)- 132 θξεβάηηα14. Να ζεκεησζεί φηη ιφγσ ηεο 

αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο ζεκαζίαο γηα ηε ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ε κνλάδα Παξαιηκλίνπ αλαβαζκίζηεθε ζε 

επαξρηαθφ γεληθφ λνζνθνκείν Ακκνρψζηνπ. 

ii) Σέζζεξα γεληθά λνζνθνκεία (Λεπθσζίαο (452), Λεκεζνχ (334), 

Λάξλαθαο (185) θαη Πάθνπ (135)-  κε 1106 θξεβάηηα 15 

III. Σξηηνβάζκηεο Τπεξεζίεο εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ αζζελψλ:  

i) Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο πξνζθέξεη ηξηηνβάζκηεο ππεξεζίεο 

πνπ δελ δηαζέηνπλ ηα Τπφινηπα Γεληθά Ννζνθνκεία (φπσο 

θαξδηνρεηξνπξγηθέο ππεξεζίεο, λεπξνρεηξνπξγηθφ ηκήκα, κνλάδεο 

καγλεηηθνχ θαη αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ).  

ii) Σν ίδην θαη ηα δπν εμεηδηθεπκέλα Ννζνθνκεία: Αζαιάζζαο (γηα 

ςπρηαηξηθά πεξηζηαηηθά) – 160 θξεβάηηα 16 θαη Μαθάξεην γηα 

Μεηέξα θαη Παηδί (205 θξεβάηηα 17- ηκήκα εληαηηθήο ζεξαπείαο 

λενγέλλεησλ, παηδηαηξηθή νγθνινγία). 

 

2) Ηδησηηθφο ηνκέαο: πξνζθέξεη ππεξεζίεο γηα θέξδνο θαη είλαη 

νξγαλσκέλνο κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν. Λεηηνπξγνχλ επίζεο κε 

θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ  

 

 

                                                           
12

 Αλαθέξνληαη ζην 2008 Κη νη πιεξνθνξίεο δφζεθαλ απφ ην Σκήκα Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ, Τπνπξγείν 
Τγείαο 
13

 Ο.π. 
14

 Πίλαθαο 8 ζειίδα 50, ηαηηζηηθέο Τγείαο θαη Ννζνθνκείσλ 2007, Σκήκα ηαηηζηηθήο, Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ 
15

 Πίλαθαο 4 ζειίδα 44, ηαηηζηηθέο Τγείαο θαη Ννζνθνκείσλ 2007, Σκήκα ηαηηζηηθήο, Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ 
16

 Πίλαθαο 8 ζειίδα 50, ηαηηζηηθέο Τγείαο θαη Ννζνθνκείσλ 2007, Σκήκα ηαηηζηηθήο, Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ 
17

 Πίλαθαο 4 ζειίδα 44, ηαηηζηηθέο Τγείαο θαη Ννζνθνκείσλ 2007, Σκήκα ηαηηζηηθήο, Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ 
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I. Πξσηνβάζκηα: 

i) Ηδησηηθνί γηαηξνί (918 ηαηξεία) θαη νδνληίαηξνη (580 νδνληηαηξεία)18, 

πνπ είλαη νξγαλσκέλνη πάλσ ζε αηνκηθή βάζε γηα εμσηεξηθνχο 

αζζελείο.  

ii) Γηαγλσζηηθέο θαη άιιεο ππεξεζίεο (484 κνλάδεο ζε νιφθιεξε ηελ 

Κχπξν19  

iii) Φαξκαθεία 

II. Γεπηεξνβάζκηα /ηξηηνβάζκηα:  

i) Ηδησηηθέο  θιηληθέο. Πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο εμσηεξηθψλ θαη 

εζσηεξηθψλ αζζελψλ. Μεξηθέο δηαζέηνπλ εηδηθεχζεηο ηξηηνβάζκηνπ 

επηπέδνπ (φπσο ην Παξαζθεπαείδην κεηακνζρεπηηθφ θέληξν, 

Ακεξηθαληθφ Καξδηνινγηθφ Κέληξν, Ογθνινγηθφ Κέληξν Σξάπεδαο 

Κχπξνπ). Σν  2009 ιεηηνπξγνχζαλ 87 ηδησηηθέο θιηληθέο κε 1473 

θξεβάηηα, πνπ αλαινγνχλ κε 16.93 θξεβάηηα αλά θιηληθή20. 

 

3) Με θεξδνζθνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο: απνηεινχλ ηελ ηξίηε κνξθή 

νξγαλσκέλσλ πξνκεζεπηψλ εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο φπσο: 

I. Θεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο (Ογθνινγηθφ θέληξν Σξάπεδαο Κχπξνπ, 

Παξαζθεπατδεην κεηακνζρεπηηθφ θέληξν, Ηλζηηηνχην Γελεηηθήο θαη 

Νεπξνινγίαο). Μέξνο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαιχπηεηαη απφ  

ρξεκαηνδφηεζε αζζελψλ κέζσ ηνπ Κξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ   

II. Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο ζε ρξφληνπο αζζελείο φπσο: θαξδηνπαζείο, 

θαξθηλνπαζείο, δηαβεηηθνχο, λεθξνπαζείο θιπ. Καη απηνί νη κε 

θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί απνιακβάλνπλ θξαηηθήο επηδφηεζεο 

 

Γηαζέζηκνη πφξνη θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ: ε κηα ζεηξά απφ πίλαθεο πην θάησ 

παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο θαη δείρλνπλ ηε κεγάιε αλάπηπμε πνπ ζεκείσζε ν ηνκέαο καθξνπξφζεζκα.  

Ηαηξηθφ, νδνληηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ: Σν ηαηξηθφ, νδνληηαηξηθφ, 

παξαταηξηθφ  θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζεκείσζε κεγάιε αχμεζε (Πίλαθαο 1) 

θαηαιήγνληαο ζε κεγάιε βειηίσζε ησλ αλαινγηψλ πιεζπζκνχ πξνο ην εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ ηνπ ηνκέα (Πίλαθαο 2). 

                                                           
18

 Πίλαθαο 24 ζειίδα 63, Οηθνλνκηθέο ηαηηζηηθέο ηεο Τγείαο 2006 
19

 Πίλαθαο 24 ζειίδα 63, ν.π. 
20

 πλέληεπμε κε Δπηζεσξεηέο Κιηληθψλ Σκήκαηνο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ζρεηηθφο πίλαθαο πνπ 
δφζεθε ζηνπο κειεηεηέο γηα θιίλεο ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηνλ Οθηψβξην 2009 
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Πίλαθαο 1 : Αξηζκφο ηαηξψλ, νδνληίαηξσλ, λνζειεπηηθνχ θαη παξαηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ 1980-2007 

Πξνζσπηθφ /ηνκέαο 1980 2000 2007 

Ηαηξνί 

Γεκφζηνο 

Ηδησηηθφο 

560 

234 

326 

1,800 

512 

1.288 

2.143 

688 

1.455 

Οδνληίαηξνη 

Γεκφζηνο 

Ηδησηηθφο 

182 

35 

147 

619 

33 

586 

723 

43 

680 

Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

Γεκφζηνο 

Ηδησηηθφο 

1,707 

1,427 

280 

2.931 

2,198 

733 

3.573(α) 

2.870 

703(α) 

Παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ (β) 324 556 959 

εκεηψζεηο: (α)Αλαθέξεηαη ζην 2006 

(β) Σα δεδνκέλα γηα ην παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ ππάξρνπλ κφλν γηα ην δεκφζην 

ηνκέα 

 

Πεγή: Πίλαθαο ΗΗΗ ζειίδα 36, ηαηηζηηθέο Τγείαο θαη Ννζνθνκείσλ 2007, Σκήκα 

ηαηηζηηθήο, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

 

Να ζεκεησζεί φηη δελ ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά  δεδνκέλα γηα ηνπο θαξκαθνπνηνχο θαη ην 

παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Δλψ ν θχξηνο φγθνο ησλ Ηαηξψλ θαη 

νδνληίαηξσλ απαζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην κε ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, πνπ είλαη θπξίσο ζπγθεληξσκέλν ζην δεκφζην ηνκέα (2,870 

λνζειεπηέο/ηξηεο), παξά ην γεγνλφο φηη δηαζέηνπλ πεξίπνπ ηζνδχλακε δπλακηθφηεηα 

ζε θξεβάηηα (1430 κε 1434 θξεβάηηα ην 2006). Ο ηδησηηθφο ηνκέαο εξγνδνηνχζε  κφλν 

703 λνζειεπηέο /ηξηεο ην 2006 ελψ δελ ππάξρνπλ πην πξφζθαηα ζηνηρεία. Οη αξηζκνί 

απηνί  δεκηνπξγνχλ εξσηεκαηηθά γηα ηε δπλαηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα λα 

ιεηηνπξγήζεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο θιηληθέο κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο 

αλαινγίεο θιηλψλ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.  
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Πίλαθαο 2: Αλαινγίεο πιεζπζκνχ πξνο εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη θιίλεο  

1980-2007 

Αλαινγίεο πιεζπζκνχ (α) 1980 2000 2007 

      Ηαηξφ 

      Οδνληίαηξν 

      Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ  

      Ννζνθνκεηαθή θιίλε  

  908 

2,795 

   298 

   148 

   385 

1,121 

   237 

   220 

  366 

1.086 

  227(β) 

  269(β) 

εκεηψζεηο: (α) Αλαθέξνληαη ζε αξηζκφ πξνζψπσλ πξνο εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη 

θιίλεο  

 (β) Αλαθέξνληαη ζην 2006 

 

Πεγή: Πίλαθαο Η ζειίδα 33, ηαηηζηηθέο Τγείαο θαη Ννζνθνκείσλ 2007, Σκήκα 

ηαηηζηηθήο, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

 

ήκεξα ηα ηδησηηθά λνζειεπηήξηα βαζίδνληαη θπξίσο ζε μέλν λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ. Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Κχπξνπ ηίζεηαη ζε άιιε βάζε ιφγσ ηεο 

θαηάηαμήο ηνπ ζηελ Αλψηαηε εθπαίδεπζε γεγνλφο πνπ αλαβαζκίδεη πνηνηηθά ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο. Γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ αληαγσληζκφ γηα 

πξνζέιθπζε ηνπξηζκνχ πγείαο ζα απαηηεζεί πξφζιεςε πνιχ πεξηζζνηέξσλ είηε 

ληφπησλ είηε μέλσλ λνζειεπηψλ/ λνζειεπηξηψλ. Ζ αχμεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ζην ηνκέα πγείαο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα δεδνκέλα ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο 

ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, κε πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαξκαθείσλ (Πίλαθαο 3). Ζ 

ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο (πεξηιακβαλνκέλσλ ηαηξψλ, 

νδνληίαηξσλ,  λνζειεπηψλ, βνεζεηηθνχ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θιπ.) απμήζεθε 

απφ 8.653 άηνκα ην 2000 ζε 10.647 άηνκα ην 2006 (Πίλαθαο 3).  
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Πίλαθαο 3:  πλνιηθή απαζρφιεζε ππεξεζηψλ πγείαο 2000 – 2006 

 

 2000 2005 2006 

Ννζνθνκεία /θιηληθέο 

Γεκφζηνο 

Ηδησηηθφο 

7.201 

4.726 

2.475 

8.310 

5.476 

2.834 

8.867 

5.845 

3.022 

Οδνληνγηαηξνί 

Γεκφζηνο 

Ηδησηηθφο 

782 

82 

700 

856 

88 

768 

878 

94 

784 

Άιιεο ππεξεζίεο 670 815 902 

χλνιν 8.653 9.968 10.647 

εκείσζε: Αλαθέξεηαη ζηε απαζρφιεζε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ 

Πεγή: Πίλαθεο 22 θαη 23 ζειίδεο 55 θαη 59, Οηθνλνκηθέο ηαηηζηηθέο Τγείαο 

2005 θαη 2006, Σκήκα ηαηηζηηθήο, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

 

Ννζνθνκεηαθή δπλακηθφηεηα: Ζ δπλακηθφηεηα ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ θαη 

ηδησηηθψλ θιηληθψλ, ζεκείσζε κεγάιε αχμεζε κεηά ηελ αλεμαξηεζία θαη ην 1980 

έθζαζε ζπλνιηθά ζηα 3,438 θξεβάηηα (Πίλαθαο 4). Μεηά ην 1980 ε εμέιημε ζην 

δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα πήξαλ δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε. Δλψ  ν ηδησηηθφο ηνκέαο 

ζπλέρηζε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαη ν αξηζκφο ησλ θξεβαηηψλ πνπ δηέζεηαλ νη ηδησηηθέο 

θιηληθέο έθζαζε ζηα 1637 ην 2000, ε δπλακηθφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κεηψζεθε 

ζεκαληηθά θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο δπλακηθφηεηαο ζην Φπρηαηξείν ηεο 

Αζαιάζζαο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ πνπ επέηξεςαλ ηε κείσζε ηεο 

παξακνλήο αζζελψλ ζε λνζειεπηήξηα. 

 

Πίλαθαο 4 : Αξηζκφο λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ 1960-2009 

 1980 2000 2006  2009(εθηίκεζε) 

Ννζνθνκεηαθέο θιίλεο 

Γεκφζηνο 

Ηδησηηθφο 

3,438 

2,087 

1,351 

3,147 

1,510 

1,637 

2.864 

1.430 

1.434 

3,081 

1,608(α) 

1,473(β) 

 

εκείσζε: (α) Αλαθέξεηαη ζε δεδνκέλα ηνπ 2006 
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Πεγέο: Γηα ηα ρξφληα 1980-2006 Πίλαθαο ΗΗΗ ζειίδα 36, ηαηηζηηθέο Τγείαο θαη 

Ννζνθνκείσλ 2007, Σκήκα ηαηηζηηθήο, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ  

(α) Γηα ην δεκφζην ηνκέα αλαθέξεηαη ζε ζηνηρεία ηνπ 2007 θαη πξνέξρνληαη απφ 

Πίλαθεο 4 θαη  8, ζειίδεο 44 θαη 50, ηαηηζηηθέο Τγείαο θαη Ννζνθνκείσλ 2007, Σκήκα 

ηαηηζηηθήο, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

(β) Γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αλαθέξνληαη ζην Οθηψβξην ηνπ 2009 - ζπλέληεπμε κε 

Δπηζεσξεηέο Ηδησηηθψλ Κιηληθψλ Σκήκαηνο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ζρεηηθφο 

πίλαθαο πνπ δφζεθε ζηνπο κειεηεηέο. 

 

Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο ζπλερίδεηαη κε απνηέιεζκα λα ζεκεησζεί παξαπέξα 

κείσζε ηεο δπλακηθφηεηαο ζε θξεβάηηα ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην 

ηνκέα κεηαμχ 2000 θαη 2006 αθνινπζψληαο ηηο Γηεζλείο ηάζεηο κείσζεο ηεο 

δηάξθεηαο παξακνλήο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε κείσζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο 

παξακνλήο ζε λνζνθνκείν πνπ ζεκεηψζεθε ζην δεκφζην ηνκέα απφ 6.8 

εκέξεο θαηά κέζν φξν ην 1990 ζε 5.3 εκέξεο ην 200721. Σαπηφρξνλα  ζα πξέπεη 

λα ζεκεησζεί ε δηαθνξεηηθή θχζε ησλ δεκφζησλ απφ ηα ηδησηηθά λνζειεπηήξηα. Σα 

δεκφζηα λνζειεπηήξηα είλαη 9 ζε αξηζκφ, κεγάια  ζε κέγεζνο (κέζε δπλακηθφηεηα 

178 θξεβάηηα αλά λνζνθνκείν – Πίλαθαο 5) ζρεηηθά ζσζηά ζηειερσκέλα θαη 

εμνπιηζκέλα. Αληίζεηα ηα ηδησηηθά λνζειεπηήξηα είλαη κηθξά ζε δπλακηθφηεηα 

θξεβαηηψλ θαη ππν-ζηειερσκέλα. Ο κέζνο φξνο αξηζκνχ θξεβαηηψλ θαηά θιηληθή ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα απμήζεθε απφ 13 θξεβάηηα αλά θιηληθή ην 2000 ζε 17 ην 2006. 

Παξακέλνπλ φκσο πνιχ κηθξά. Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη κε βάζε ηνπο κέζνπο αξηζκνχο 

ε Ακκφρσζηνο έρεη πξνβάδηζκα κε 28 θιίλεο αλά θιηληθή, ιφγσ ηεο αλάγθεο 

εμππεξέηεζεο ησλ ηνπξηζηψλ. Πην αλαιπηηθά ε δπλακηθφηεηα ησλ λνζνθνκείσλ 

παξνπζηάδεη ηελ εηθφλα πνπ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5. 

  

                                                           
21

 Πίλαθαο 2 ζειίδα 18, ηαηηζηηθέο Τγείαο θαη Ννζνθνκείσλ 2007, Σκήκα ηαηηζηηθήο, Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ. 
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Πίλαθαο 5 : Αξηζκφο λνζνθνκείσλ θαη θιηλψλ 2007 θαη 2009 

 

Δπαξρία Γεκφζηνο ηνκέαο Ηδησηηθφο ηνκέαο (α) 

Αξηζκφο Κιίλεο Μέζνο 

φξνο 

Αξηζκφο Κιίλεο Μέζνο 

φξνο 

Λεπθσζία 3 817 272,3 24 452 18,8 

Λεκεζφο 2 374 187 31 486 15,7 

Λάξλαθα 1 185 185 16 182 11,4 

Πάθνο 2 150 75 12 242 20,2 

Ακκφρσζηνο 1 77 77 4 112 28,0 

χλνιν 9 1603 (β) 178,1 87 1473 16,9 

 

εκείσζε: (α) Αλαθέξεηαη ζε δεδνκέλα ηνπ 2009 

(β) Ζ δηαθνξά ησλ 5 θιηλψλ, ζε ζρέζε κε ηνλ Πίλαθα 5, νθείιεηαη ζηελ χπαξμε 5 

θιηλψλ ζε αγξνηηθά πγεηνλνκηθά θέληξα πνπ δελ ζεσξνχληαη λνζνθνκεία. 

Πεγέο: (1) Γηα ην δεκφζην ηνκέα  Πίλαθαο 4 ζειίδα 44, θαη Πίλαθαο 8 ζειίδα 50 

ηαηηζηηθέο Τγείαο θαη Ννζνθνκείσλ 2007, Σκήκα ηαηηζηηθήο, Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ 

(2) Γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα Πίλαθαο πνπ δφζεθε απφ ηνλ επηζεσξεηή θιηληθψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη αλαθέξεηαη ζην 2009 

 

Κφζηνο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο:  Σν θφζηνο παξνρήο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο απμάλεηαη καθξνρξφληα, φπσο ζπκβαίλεη ζε φιεο ζηηο αλαπηπγκέλεο  

ρψξεο. Ο ξπζκφο αχμεζεο επηηαρχλζεθε ιφγσ ηεο ζηαδηαθήο γήξαλζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ, ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, ηεο βειηίσζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη 

ηεο αχμεζεο ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ κέζνπ αηφκνπ. Σν πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ πνπ 

απνξξνθά ν ηνκέαο παξέκεηλε ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα κέρξη ην 1980, (2,9% - 

Πίλαθαο 6). Σν 1990 θζάλεη ην 4.5% ηνπ ΑΔΠ γηα λα αλεβεί  ζην 5,8% ην 2000 θαη λα 

θηάζεη ην 6,2% ην 2007. 
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Πίλαθαο 6: Γαπάλεο Τγείαο πνζνζηφ ΑΔΠ (%) 1960 – 2007 

 

 

 

 

 

Πεγή: Πίλαθαο 5 ζειίδα 38, γηα ρξφληα 2000-2007, ηαηηζηηθέο Τγείαο θαη 
Ννζνθνκείσλ 2007, Σκήκα ηαηηζηηθήο, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, θαη Πίλαθαο 3 
ζειίδα 112 Δηήζηα Δπεηεξίδα 1998 γηα ρξφληα 1980 θαη 1990 
 
 
ε θππξηαθέο ιίξεο ηα κεγέζε πήξαλ ηε κνξθή πνπ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 7. Οη 

ζπλνιηθέο δαπάλεο απμήζεθαλ απφ £23 εθαη. ην 1980 ζε £335 εθαη. ην 2000 γηα λα 

θηάζεη ηα £570 εθαη. ην 2007. ε Δπξψ νη ζπλνιηθέο εηήζηεο δαπάλεο γηα παξνρή 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο έθζαζαλ ζρεδφλ ην €1δηζεθαηνκκχξην (€974 εθαη.). 

Ζ θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα δείρλεη αθφκα 

κηα αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζηε Κχπξν φπνπ 

κεγαιχηεξν πνζφ δαπαλάηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σν ζηνηρείν απηφ δείρλεη ην 

κέγεζνο ησλ δαπαλψλ πγείαο πνπ επσκίδνληαη άκεζα ηα λνηθνθπξηά ηε ζηηγκή πνπ 

αλαθχεηαη ε αλάγθε γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ιφγσ ηεο κε χπαξμεο 

ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο πγείαο.  

 

 
Πίλαθαο 7: Γαπάλεο Τγείαο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα 1980-2007 
 

 ε ιίξεο Κχπξνπ ₤ εθαη. 

 Γεκφζηνο ηνκέαο Ηδησηηθφο ηνκέαο χλνιν 

1980 
1990 
2000 
2007 

12.4 
45.7 
152.7 
268.3 

10.4 
68.6 
182.7 
301.9 

22.8 
114.3 
335.4 
570.2 

 ε Δπξψ € 

2000 
2007 

260.9 
458.3 

312,2 
515,6 

573,1 
973,9 

 
Πεγή: Πίλαθαο 5 ζειίδα 38, γηα ρξφληα 2000-2007, ηαηηζηηθέο Τγείαο θαη 
Ννζνθνκείσλ 2007, Σκήκα ηαηηζηηθήο, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, θαη Πίλαθαο 3 
ζειίδα 112 ηαηηζηηθή Δπεηεξίδα 1998 γηα ρξφληα 1980 θαη 1990 
 
 

 Γεκφζηνο  Ηδησηηθφο  χλνιν 

1980 1.6 1.3 2.9 

1990 1.8 2.7 4.5 

2000 2.6 3.2 5.8 

2006 3.1 3.2 6.3 

2007 2.9 3.3 6.2 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα νη δαπάλεο πγείαο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ είραλ εηήζηα 

δηαθχκαλζε πνπ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαη ζην νπνίν 

απνηππψλεηαη ε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ 

πγεία απφ 4,5% ην 1990  ζε 6% ην 2001 θαη 6,2% ην 2007 (Γηάγξακκα πην θάησ). 

Πηζηεχεηαη, φηη νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο ηνπ ηνκέα είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο θαη έιιεηςε 

ζπλεξγαζίαο ζηελ παξνρή δεδνκέλσλ. εκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

κειέηεο ην ζρέδην απνζηνιήο αζζελψλ ζην εμσηεξηθφ πνπ ην 2007 ζηνίρηζε ζην 

θξάηνο €36,3 εθαηνκκχξηα 22θαη πξνβιέπεηαη λα αλέβεη ζε €37,4 εθαηνκκχξηα κε 

βάζε ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2009 23πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί πξννπηηθέο γηα 

εμνηθνλφκεζε κέζσ βειηίσζεο ησλ ληφπησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. Σν πξαγκαηηθφ 

θφζηνο γηα ηελ Κχπξν ζεσξείηαη φηη είλαη πνιχ πην κεγάιν αθνχ πνιινί αζζελείο 

ηαμηδεχνπλ ζην εμσηεξηθφ κε πξνζσπηθά έμνδα.   

 

Ζ απφθαζε θαη ηα θξηηήξηα γηα απνζηνιή αζζελψλ ζην εμσηεξηθφ ιακβάλεηαη 

μερσξηζηά γηα θάζε πεξίπησζε. Ζ δηαδηθαζία πξνβιέπεη ηελ εμέηαζε ηνπ αζζελνχο 

απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ, ηελ παξαπνκπή ηεο αηηήζεσο ηνπ αζζελνχο γηα κεηάβαζε 

ζην εμσηεξηθφ γηα ζεξαπεία θαη ηελ έγθξηζε απφ ην ηαηξνζπκβνχιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο. Ο πην ζεκαληηθφο ιφγνο κεηάβαζεο Κππξίσλ αζζελψλ ζην εμσηεξηθφ είλαη ε 

έιιεηςε παξνρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείαο ζηελ Κχπξν. χκθσλα κε ηνλ 

πξφεδξν ηνπ Φνξέα Πξνψζεζεο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ, γηα ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείεο 

ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ Κππξίσλ πνπ θεχγνπλ γηα ην εμσηεξηθφ. Αλ 

η‟ απηνχ ην θξάηνο ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη κηα πνιηηηθή θηινμελίαο γηαηξψλ απφ 

ην εμσηεξηθφ νη νπνίνη ζα πξαγκαηνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείεο θαη 

επεκβάζεηο ζηελ Κχπξν, κεηαθέξνληαο ηηο εκπεηξίεο, ηηο γλψζεηο ηνπο αιιά θαη 

αλαβαζκίδνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ κε επσθεινχκελνπο ηνπο Κχπξηνπο 

αζζελείο. 

                                                           
22

 Γαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηα άξζξα (1) 22.01.04383 ρέδην Θεξαπείαο Κππξίσλ ζην 
Δμσηεξηθφ €35,6εθαη. (2) 22.01.04384 Πεξίζαιςε Κπβεξλεηηθψλ Τπαιιήισλ ζην  Δμσηεξηθφ €700 
ρηιηάδεο θαη (3) 22.01.04391 Γαπάλεο Πεξίζαιςεο Κππξηψλ ζε ρψξεο θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη ΔΟΥ. €3 
ρηιηάδεο. ειίδα 1886, ειεθηξνληθφ CD γηα Πξνυπνινγηζκφ ηνπ  2009 
23

 Γαπάλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα (1) 22.01.04383 ρέδην Θεξαπείαο Κππξίσλ ζην Δμσηεξηθφ 
€36εθαη. (2) 22.01.04384 Πεξίζαιςε Κπβεξλεηηθψλ Τπαιιήισλ ζην  Δμσηεξηθφ €771,5 ρηιηάδεο θαη (3) 
22.01.04391 Γαπάλεο Πεξίζαιςεο Κππξηψλ ζε ρψξεο θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη ΔΟΥ. €612 ρηιηάδεο. 
ειίδα 1886, ειεθηξνληθφ CD γηα Πξνυπνινγηζκφ ηνπ  2009. 
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Πεγή: Υξήζε δεδνκέλσλ απφ ζρεηηθνχο πίλαθεο ζηηο ηαηηζηηθέο Τγείαο θαη 

Ννζνθνκείσλ 2007 θαη ηαηηζηηθή Δπεηεξίδα 1998, Σκήκα ηαηηζηηθήο 

 

Ζ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο φπσο ηεθκεξηψλεηαη πην πάλσ έρεη ζεκαληηθφ 

ξφιν σο πξνο ηελ δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο πξνζέιθπζεο ηνπξηζκνχ πγείαο ζηελ 

Κχπξν σο πξνο ηνπο παξνρείο ππεξεζηψλ πγείαο αιιά θαη ην θφζηνο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη. Πνηνη παξνρείο ζα ελδηαθέξνληαλ λα πξνζειθχζνπλ 

ηαμηδηψηεο πγείαο θαη αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα. Όζνλ αθνξά ηηο ηηκέο, ζε κειέηε πνπ 

ππνβιήζεθε απφ μέλνπο εκπεηξνγλψκνλεο πξνο ηνλ Οξγαληζκφ Αζθάιηζεο πγείαο 

κέζα ζηα πιαίζηα ηεο επαλα-θνζηνιφγεζεο ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Τγείαο αλαθέξεηαη 

φηη ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζηελ Κχπξν δελ είλαη θζελή. 

 

1Β  ΠΟΡΗΜΑΣΑ    

 

Ζ δηεζλήο απμεηηθή ηάζε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο, δελ έρεη αθήζεη αλεπεξέαζηε θαη ηελ 

Κχπξν. Ζ Κχπξνο, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη βηψζεη αδηάθνπε αλάπηπμε θαη ζπλερή 

αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λεπθσζίαο, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ, άξηηα 

εμνπιηζκέλσλ ηαηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνδνκψλ.  

Ζ ζηαζηκφηεηα πνπ παξαηεξήζεθε ηα ρξφληα 2002-2008, ζηνπο αξηζκνχο ηνπξηζηψλ 

πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Κχπξν ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεγαιχηεξε κείσζε πνπ 

παξαηεξείηαη ην 2009 ζε ζχγθξηζε κε άιιεο αληαγσληζηηθέο ρψξεο καδί κε ηελ 

απμεηηθή ηάζε (ηνπιάρηζην κέρξη ην 2008) παξνπζίαο μέλσλ πνπ επέιεμαλ λα έρνπλ 

κφληκε θαηνηθία ζηελ Κχπξν, δεκηνπξγνχλ λέα δεδνκέλα ζε πνιινχο ηνκείο 

Δαπάνες υγείας
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πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο θαη ηνπ κειινληηθνχ ηνπ ξφινπ ζηελ Κχπξν. 

Αλαιχνληαο ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, κέζα απφ ζπλεληεχμεηο θαη δεδνκέλσλ πνπ 

έρνπκε ζπιιέμεη, έρνπκε θαηαιήμεη ζε έλα επξχ θάζκα ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο 

θαη αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ ηε βάζε ηεο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθήο:  

 

 αλ γεληθή παξαηήξεζε, ν δεκφζηνο ηνκέαο (θπξίσο ηα επηά δεκφζηα 

λνζνθνκεία) δελ πεξηζάιπνπλ ηαμηδηψηεο πγείαο. Σν πεξίπνπ 5-8% «μέλσλ» 

αζζελψλ απνηεινχλ θαηά θχξην ιφγν αιινδαπνχο νη νπνίνη εξγάδνληαη ζηελ 

Κχπξν, θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηνπξίζηεο πνπ έρνπλ ηχρεη πεξίζαιςεο γηα 

επείγνληα πεξηζηαηηθά ελφζσ απνιάκβαλαλ ηηο δηαθνπέο ηνπο. Δπίζεο ηα 

κεγάια ηδησηηθά λνζνθνκεία, θπξίσο ζηελ Λεπθσζία, εμππεξεηνχλ έλα 

ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ «ηαμηδησηψλ Τγείαο» ηεο ηάμεο ηνπ 5-10% θαη 

αλάινγν είλαη θαη ην ελδηαθέξνλ γηα πξνζέιθπζε ηνπο. Χο θχξηνο ιφγνο 

αλαθέξεηαη ην γεγνλφο φηη ην πθηζηάκελν ζχζηεκα πγείαο επηηξέπεη ζηα 

ηδησηηθά λνζνθνκεία λα απνιακβάλνπλ έλα κεγάιν πνζνζηφ κεξηδίνπ αγνξάο 

θππξίσλ αζζελψλ (πεξίπνπ 50%) πνπ θαη‟ επέθηαζε εμαληιεί ηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο. Δκπεηξηθά απνδεηθλχεηαη φηη ελδηαθέξνλ πξνζέιθπζεο 

«ηαμηδησηψλ πγείαο» πξνέξρεηαη θπξίσο απφ κηθξφηεξεο ηδησηηθέο θιηληθέο θαη 

λνζνθνκεία ηα νπνία παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο.  

 

 Θεηηθή αλαγλψξηζε , είλαη  ην γεγνλφο φηη νη Κχπξηνη ηαηξνί ζπνχδαζαλ ζε 

αμηφινγα παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ ιακβάλνληαο γλψζεηο πςεινχ 

επηπέδνπ θαη απνθνκίδνληαο ηεξάζηηεο εκπεηξίεο αιιά θαη πνιχηηκεο επαθέο 

ηηο νπνίεο κεηαθέξνπλ ζηελ Κχπξν κε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο ηφζν ζε εζσηεξηθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Οη Κχπξηνη γηαηξνί 

πέξαλ ηεο άξηζηεο θαηάξηηζεο, κηινχλ θαη ηελ αγγιηθή γιψζζα ή αθφκα θαη 

γιψζζεο πέξαλ ηεο αγγιηθήο, ζηνηρείν ην νπνίν ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε 

δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ηαμηδηψηεο πγείαο.   

 

 Δπηπιένλ, ην θφζηνο ζεξαπεηψλ ζπγθξηηηθά κε θάπνηεο άιιεο ρψξεο κπνξεί 

λα απνηειέζεη επηπξφζζεην θίλεηξν.  Ζ αγνξά ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, γηα 

παξάδεηγκα δείρλεη πσο νη Βξεηαλνί αζζελείο ζηξέθνληαη πιένλ ζε 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ιφγσ ησλ κεγάισλ ιηζηψλ αλακνλήο ζηα λνζνθνκεία ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ςειψλ ηηκψλ ζηηο ηαηξηθέο 
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ππεξεζίεο. Ζ Κχπξνο δελ ζα πξνζειθχζεη ηαμηδηψηεο πγείαο ζαλ «θζελφο 

πξννξηζκφο» αιιά ζαλ πξννξηζκφο  “value for money” αθνχ ηα ρξήκαηα πνπ 

μνδεχνληαη είλαη αλάινγα ησλ πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πνπ 

απνιακβάλνπλ.  

 

 Χζηφζν, φπσο έρεη επηζεκαλζεί θαη ζηε κειέηε ησλ πκβνχισλ ηνπ 

νξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Τγείαο ππάξρνπλ  ηαηξηθέο ζεξαπείεο νη νπνίεο 

θνζηίδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηηο ίδηεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε 

άιιεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

 

 Πξφζζεηα θαηά ηελ άπνςε καο ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ 

θαη ηδησηηθνχ ηνκέα έρνπλ δεκηνπξγήζεη έιιεηςε θνηλψλ ζηφρσλ θαη 

επηδηψμεσλ. αλ απνηέιεζκα παξαηεξείηαη έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθψλ 

κεραληζκψλ άζθεζεο ειέγρνπ ησλ ηδησηηθψλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ελψ 

πξφζζεηα παξαηεξείηαη πιήξεο απνπζία ζηνηρείσλ γηα ξπζκνχο αμηνπνίεζεο 

ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ ή ην είδνο ησλ αζζελεηψλ  φζσλ  θαηαθεχγνπλ 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. αλ απνηέιεζκα παξαηεξείηαη δηπιφ-παξνρή 

δηεπθνιχλζεσλ θαη ρακειή αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπ ηνκέα. 

 

 Ζ εηθφλα πνπ έρνπλ νη μέλνη ζήκεξα είλαη φηη ε Κχπξνο, δηαζέηεη άξηηα 

θαηαξηηζκέλν θαη θηιηθφ ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ πξνζσπηθφ, 

αμηφινγεο ηαηξηθέο ππνδνκέο κέζα ζε έλα εμαηξεηηθφ κεζνγεηαθφ θιίκα ην 

νπνίν κπνξεί λα πξνζθέξεη γξήγνξε αλάξξσζε ζηνπο ηαμηδηψηεο πγείαο.   

 

 Οη ηαμηδηψηεο πγείαο πνπ επηιέγνπλ ζήκεξα ηελ Κχπξν απνιακβάλνπλ έλα 

επξχ θάζκα ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη νη ζεξαπείεο 

ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο IVF, νη επεκβάζεηο αλνηθηήο θαξδίαο, νη ππεξεζίεο 

νδνληηαηξηθήο, ε πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή, νη ζεξαπείεο επεμίαο, ε νξζνπεδηθή 

ρεηξνπξγηθή, δεξκαηνινγηθά, θιηκαηνζεξαπείεο θαη νθζαικνινγηθέο 

επεκβάζεηο, αηκνδηάιπζε, νιηζηηθή ηαηξηθή, πξνιεπηηθή αιιά θαη ππεξεζίεο 

γηα δηάγλσζε. Έρεη επίζεο ππάξμεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα εγθαηαζηάζεηο 

θέληξσλ απνθαηάζηαζεο ή αθφκα θξνληίδαο θπξίσο αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο 

κέζα ζε ειεγρφκελν πεξηβάιινλ  - long term care. 

 

 Οη πην βαζηθέο ρψξεο απφ ηηο νπνίεο ε Κχπξνο θηινμελεί ηνπξίζηεο πγείαο 

ζήκεξα  είλαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γεξκαλία, ε Ρσζία (ζε κηθξφηεξα 
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πνζνζηά θάησ ηνπ 1%),  ε Διιάδα θαη ε Μέζε Αλαηνιή (θπξίσο Νηνππάη). Ζ 

πεγή γηα ην φηη ε Κχπξνο θηινμελεί ηαμηδηψηεο πγείαο απφ ηε Ρσζία 

πξνέξρεηαη απφ ηαηξνχο θαη ηαηξηθά θέληξα νη νπνίνη δελ δηεπθξηλίδνπλ θαηά 

πφζν πξφθεηηαη γηα κφληκνπο θάηνηθνπο Κχπξνπ ή ηαμηδηψηεο. Απφ έξεπλα ηεο 

κειεηεηηθήο νκάδαο αιιά θαη απφ ηε κειέηε ηεο Δκπνξηθήο Απνζηνιήο ηεο 

Κχπξνπ ζηε Μφζρα πξνθχπηεη φηη νη Ρψζνη δελ ηαμηδεχνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα 

ζεξαπεία. Χο εθ ηνχηνπ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δνζεί παιαηφηεξα αθνξνχλ 

Ρψζνπο πνπ δηακέλνπλ ζηελ Κχπξν. Ζ πξννπηηθή αλάπηπμεο ηνπξηζκνχ 

πγείαο απφ ηε Ρσζία ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ζην κέιινλ, θαζφηη ηα πξψηα 

ζηνηρεία πνπ έρνπκε είλαη αξλεηηθά. 

 

 Μέρξη ζήκεξα  έρνπλ επηρεηξεζεί δηάθνξεο πξνζπάζεηεο απφ θνξείο γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζηελ Κχπξν. Αμηφινγεο είλαη νη 

πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη ν Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ 

ζπκκεηέρνληαο θαη δηνξγαλψλνληαο δηάθνξα ζπλέδξηα θαη εθζέζεηο κε ζέκα 

ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο. Δπίζεο, ζεκαληηθφο θξίλεηαη ν ξφινο ηνπ Φνξέα 

Πξνψζεζεο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ Κχπξνπ, φπνπ πιένλ αξρίδεη λα 

ζεκαηνδνηεί κε ηε δξάζε ηνπ ηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηφζν ησλ ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ φζν θαη ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

εθζέζεηο, πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδσλ, έθδνζε δηαθεκηζηηθψλ θαη 

ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ θαη παξνπζίαζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ κε ζέκα 

ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο. Ζ φιε πξνζπάζεηα γηα πξνψζεζε ηεο 

Κχπξνπ σο ηαηξηθφο πξννξηζκφο βαζίζηεθε ζηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο απφ ην 

ΚΔΒΔ γηα δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο κε ηε δηνξγάλσζε ηνπ πξψηνπ 

ζεκηλαξίνπ γηα ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο ην Γεθέκβξην ηνπ 2005. Χζηφζν, παξ 

φιεο ηηο πξνζπάζεηεο αιιά θαη ηε βνχιεζε γηα ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ πγείαο, ην απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ε επηηπρία ησλ 

δξάζεσλ ζπλερίδεη λα ζηεξίδεηαη ζηνλ αλαβαζκηζκέλν ξφιν ηνπ Φνξέα θαη 

ζηε ζηελή ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ. (ΚΟΣ – Φνξέαο – 

Τπνπξγείν Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ). 

 

 Ζ απνπζία νινθιεξσκέλνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Τγείαο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. 

Γηα παξάδεηγκα  ε ρξήζε ηεο Δπξσπατθήο Σαπηφηεηαο Ννζειείαο δελ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο ηεο Κχπξνπ, επεηδή δελ 

ππάξρνπλ αθφκε ζπκβάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα 

πεξίζαιςε ησλ Δπξσπαίσλ αζζελψλ πνπ θαηέρνπλ ηελ ηαπηφηεηα απηή.  
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 Ζ απνπζία Γηαπίζηεπζεο λνζειεπηεξίσλ ζηελ βάζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο νίθνπο (εγθξηκέλσλ απφ ην International 

Society of Quality Association - ISQUA) δεκηνπξγεί πιήγκα ζηηο 

νπνηεζδήπνηε πξνζπάζεηεο πξνβνιήο ηεο Κχπξνπ ζαλ ηαηξηθνχ 

Πξννξηζκνχ. Ζ αλαδήηεζε νξγαληζκψλ Τγείαο απφ ηελ  ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ ηαμηδησηψλ πγείαο γίλεηαη απφ ην δηαδίθηπν θαη ε Γηαπίζηεπζε 

επηδξά ζαλ ζεηηθή αλεμάξηεηε θαη αληηθεηκεληθή επηβεβαίσζε γηα ηελ πνηφηεηα 

θαη αζθάιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ medical spas φπνπ θαη πάιη δηαπηζηψλεηαη έιιεηςεο 

Γηαπηζηεπκέλσλ κνλάδσλ ζηελ βάζε Γηεζλψλ πξνηχπσλ. 

 
 

 Ζ έιιεηςε ηαηξηθνχ θαη παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εηδηθφηεηεο επηδξά αξλεηηθά ζηηο πξνζπάζεηεο πξνζέιθπζεο ηαμηδησηψλ 

Τγείαο. 

 
 

 εκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ρξήδεη πξνζεθηηθήο αλάιπζεο  απνηειεί ην πξνθίι 

ησλ αζζελψλ πνπ επηιέγνπλ ηελ Κχπξν σο πξννξηζκφ πγείαο. Αμίδεη λα 

δηεπθξηληζηεί πσο επηρεηξήζεθαλ έληνλεο πξνζπάζεηεο γηα εμεχξεζε θαη 

απνηίκεζε ζηνηρείσλ ηφζν απφ ηδησηηθά ηδξχκαηα πγείαο, φζν θαη απφ 

δηάθνξνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ.  Γπζηπρψο φκσο ηα ειιηπή ζηνηρεία γηα 

δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο αιιά θαη ην γεγνλφο πσο ην πξνθίι 

ησλ αζζελψλ δηαθέξεη θαη πξνζαξκφδεηαη αλαιφγσο ησλ πεξηζηάζεσλ, 

δπζθνιεχνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κε αθξίβεηα γηα 

ην πξνθίι αιιά θαη ην ππφβαζξν ησλ ηαμηδησηψλ πγείαο. Αλάινγα κε ηηο 

ζεξαπείεο πνπ παξέρνληαη, ην πξνθίι ησλ ηαμηδησηψλ πγείαο δηαθέξεη. Σν 

εχξνο ησλ ειηθηψλ δελ είλαη ζηαζεξφ. ηελ Κχπξν ζπλαληνχκε ηαμηδηψηεο 

πγείαο φισλ ησλ ειηθηψλ κε ηδηαίηεξα έληνλν ην ζηνηρείν ησλ αζζελψλ κέζεο 

θαη πξνρσξεκέλεο ειηθίαο. Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

αζζελψλ πνπ επηιέγνπλ ηελ Κχπξν γηα ιήςε ππεξεζηψλ πγείαο, 

ζπκπεξαίλνπκε πσο ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ πξφθεηηαη γηα 

εχπνξνπο πνιίηεο, ςειήο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηάμεο. 

 
 

 Με βάζε ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε κε 

θνξείο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πγείαο, νη ρψξεο πξνέιεπζεο ηνπξηζηψλ 
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πγείαο ζήκεξα θαη ε θαηαλνκή ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηα πην θάησ 

ζρεδηαγξάκκαηα 

 

 

 

Γίλεηαη ζαθέο κέζα απφ ηα παξαπάλσ ζρεδηαγξάκκαηα πσο ε κεγαιχηεξε αγνξά 

πξνέιεπζεο ηνπξηζκνχ πγείαο γηα ηελ Κχπξν είλαη ε Μεγάιε Βξεηαλία απφ ηελ νπνία 

51%

29%

20%

Ξζνοι Αςθενείσ ςε ιδιωτικζσ κλινικζσ

Ξζνοι Μόνιμοι κάτοικοι Κφπρου Ξζνοι τουρίςτεσ υγείασ Ξζνοι ταξιδιώτεσ υγείασ

Ηνωμζνο 
Βαςίλειο

82%

Γερμανία
5%

Ιταλία
3%

ουηδία
3%

Μ. Ανατολή
7%

Χώρεσ άντληςησ ιατρικοφ τουριςμοφ ςτην 
Κφπρο
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πξνέξρεηαη ην 82% ησλ ηνπξηζηψλ Τγείαο. Δπίζεο, ηε κεγαιχηεξε νκάδα αηφκσλ 

ηνπξηζκνχ πγείαο απνηεινχλ νη μέλνη κφληκνη θάηνηθνη Κχπξνπ κε πνζνζηφ 51% ελψ 

αθνινπζεί ν νκάδα αηφκσλ πνπ ζπλδπάδεη ζεξαπεία κε δηαθνπέο (29%). 

πκπεξαζκαηηθά, ε Κχπξνο δελ έρεη θαηαθέξεη αθφκε λα πξνζειθχζεη ηαμηδησηεο 

πγείαο ( κε βάζε ηνλ νξηζκφ πνπ έρνπκε αλαθέξεη) θαη κφλν 20% απφ ηνπο «μέλνπο» 

έξρνληαη ζηελ Κχπξν απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο πγείαο. εκαληηθφ ζηνηρείν πνπ 

αληινχκε απφ ηηο ζπλαληήζεηο καο είλαη φηη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηαμηδησηψλ 

πγείαο είλαη κεγάινο. 

Πεγή: Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο πξνήιζαλ 

απφ ηελ επεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπληάρζεθαλ θαη ππνβιήζεθαλ 

ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο (ηδησηηθέο θιηληθέο) γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο. 

 
Αλακελφκελα έζνδα θαη ππνινγηζκφο επηπιένλ αθίμεσλ. Σξφπνη 

αμηνπνίεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο θαη εηζεγήζεηο γηα 

πξνζέιθπζε επαλαιακβαλφκελσλ ηαμηδησηψλ πγείαο. 

 
 
Αλαθνξηθά κε ηελ παξάκεηξν ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ αλακελφκελσλ εζφδσλ 

ζεσξνχκε ζσζηφ λα μεθαζαξίζνπκε πσο απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο θαη 

ζηαηηζηηθέο ζηελ Κχπξν πνπ λα αλαθέξνπλ θαη λα βνεζνχλ ζηελ αζθαιή εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο θαη ηελ εθηίκεζε ησλ 

επηπιένλ αθίμεσλ. Χο εθ ηνχηνπ είλαη παξαθηλδπλεπκέλν λα γίλεη νπνηαδήπνηε 

αθξηβήο εθηίκεζε αθνχ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο 

θξχβνληαο κεγάινπο θηλδχλνπο ζηαηηζηηθψλ ιαζψλ. Παξφια απηά, γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε βάζνο κειέηε δηεζλψλ ζηαηηζηηθψλ 

γηα ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο. Σν ζηνηρείν πνπ ρξήδεη αλάιπζεο θαη ζπζρεηηζκνχ είλαη φηη 

νη έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ πσο  απφ ην πνζνζηφ  φισλ ησλ ηαμηδησηψλ αλά ην 

παγθφζκην ην 1-4% απνηεινχλ ηαμηδηψηεο πγείαο. Σν ζηνηρείν απηφ απνηειεί κηα 

έλδεημε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ηαμηδησηψλ πγείαο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηαμηδηψηεο.  

 

Δθαξκφδνληαο ην παξαπάλσ ζηνηρείν ζηα δεδνκέλα ηεο Κχπξνπ, θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έλδεημε ηνπ 2.5% (φηη δειαδή ην 2.5% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο είλαη νη ηαμηδηψηεο πγείαο), πνζνζηφ ην νπνίν πηνζεηήζεθε απφ 

British TRAM (TOURISM RESEARCH AND MARKETING) Vol. 55 No 1/ 2007 

κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ ηαμηδησηψλ πγείαο ζηελ Κχπξν κε βάζε 
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ην πθηζηάκελν ηνπξηζηηθφ ξεχκα ηεο Κχπξνπ. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ηνπξηζηψλ ζηελ Κχπξν θαηά  ην 2008 θπκάλζεθε ζηα  2.403.750 ηνπξίζηεο, 

ν αξηζκφο ησλ ηαμηδησηψλ πγείαο κε βάζε ην δηεζλέο ππνινγίζηκν φξην ηνπ 2.5% ζα 

έπξεπε λα θηάζεη πεξίπνπ ηνπο 60,000 ηαμηδηψηεο πγείαο. Όζν αθνξά ζηα έμνδα 

ησλ ηαμηδησηψλ πγείαο, απηά φπσο έρνπλ ππνινγηζζεί απφ ην  British TRAM 

(TOURISM RESEARCH AND MARKETING) Vol. 55 No 1/ 2007 βάζεη δηεζλψλ 

ηάζεσλ είλαη απμεκέλα πεξίπνπ θαηά 30%.  πγθξηηηθά, ν κέζνο φξνο εμφδσλ γηα έλα 

ηνπξίζηα αλαςπρήο ζηελ Κχπξν ην 2008 ήηαλ πεξίπνπ 750 Δπξψ άξα κε ηελ 

αλακελφκελε αχμεζε θαηά 30%   ν κέζνο φξνο εμφδσλ αλακέλεηαη λα είλαη πεξίπνπ 

€975.  Γηθή καο έξεπλα ζε ηδησηηθέο θιηληθέο πνπ πξνζθέξνπλ ζήκεξα ππεξεζίεο ζε 

ηαμηδηψηεο πγείαο αλέδεημε φηη νη ππεξεζίεο πνπ θνζηνινγνχληαη θπκαίλνληαη πεξίπνπ 

3000 Δπξψ. πγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε εμσζσκαηηθή ζεξαπεία ζηηο 

€2500-€3000, ε δηαδηθαζία αηκνθάζαξζεο ζηηο €2500-€3000,εκθχηεπζε καιιηψλ, 

πεξίπνπ ζηηο €3000 θαη εκθχηεπζε δνληηνχ πεξίπνπ €2000.    

 

Με βάζε απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ε αγνξά ζηελ νπνία ζηνρεχεη ε Κχπξνο κε ηα 

ζεκεξηλά δεδνκέλα εθηηκάηαη πεξίπνπ ζηα 120 εθαηνκκχξηα επξψ πνπ είλαη ν 

κέζνο  φξνο εμφδσλ €2000 πνπ αλακέλεηαη λα μνδεπηεί απφ ηνπο 60,000 ηαμηδηψηεο 

πγείαο.  Παξφιν πνπ ε εθηίκεζε ζηεξίδεηαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο πξνυπνζέζεηο, 

είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ εληαρζεί ζηνλ ράξηε 

ηαμηδησηψλ πγείαο πξνζδνθνχλ ζε κηα εηήζηα αλάπηπμε ηεο ηάμεο ηνπ 30%. 

 

Όζν αθνξά ζηνπο ηξφπνπο πξνζέιθπζεο επαλαιακβαλφκελσλ ηαμηδησηψλ πγείαο, 

απηνί κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κέζα απφ δηάθνξεο ελέξγεηεο, κε πην βαζηθή ηελ 

αλάγθε ελίζρπζεο ηεο ζρέζεο αιιειεγγχεο κεηαμχ αζζελνχο θαη παξνρέα 

ππεξεζηψλ πγείαο θάηη πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ζηελνχο δεζκνχο κεηαμχ ησλ δχν 

κεξψλ κε ζεηηθφ αληίθηππν ζηνλ ηαμηδηψηε πγείαο ν νπνίνο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

επηιέμεη μαλά ηελ Κχπξν σο ηαηξηθφ πξννξηζκφ.  
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1 Γ. θαη 1Γ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΔΘΝΧΝ ΣΑΔΧΝ θαη ΑΓΟΡΔ ΣΟΥΟΗ ΜΔ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

 
 
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν κέξνο ηεο κειέηεο ν ηνπξηζκφο πγείαο 

απνηειεί κηα δηαξθψο απμαλφκελε δηεζλή ηάζε πνπ εηζέξρεηαη ζε φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο εζληθέο πνιηηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο νηθνλνκίαο. Πνιιά 

παξαδείγκαηα ηφζν ζε Δπξσπατθφ φζν θαη δηεζλέο επίπεδν επηβεβαηψλνπλ ηελ 

παξαπάλσ δηαπίζησζε. Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθήο θξίζε αλακθίβνια ζα  επεξεάζεη θαη 

ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο. Σα ζπκπεξάζκαηα δηίζηαληαη  κε κεξίδα 

αλαιπηψλ λα αλακέλνπλ παξάιιειε κείσζε φπσο θαη ζηηο εζληθέο νηθνλνκίεο, ελψ 

άιινη αλαιπηέο λα αλακέλνπλ ζηαζεξή αλάπηπμε ή αθφκα θαη αχμεζε έλεθα ησλ 

πξνζπαζεηψλ εμεχξεζεο νηθνλνκηθφηεξσλ επηινγψλ ζεξαπείαο. Ζ αγνξά ηνπ 

ηνπξηζκνχ πγείαο ζε παγθφζκην επίπεδν θπκαίλεηαη ζηα $20 δηζεθαηνκκχξηα ην έηνο 

2008 ελψ αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηα $40 δηζεθαηνκκχξηα ηα επφκελα ρξφληα. 

 

Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε κε δηάθνξνπο θνξείο, 

αμηνινγψληαο ηα πνξίζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ αιιά θαη άιια ζηνηρεία πνπ έρνπκε 

ζπιιέμεη, παξαζέηνπκε ηα δεδνκέλα πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε ρψξα, θαη ηηο ηάζεηο φπσο 

απηέο δηακνξθψλνληαη: 

 

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην, πνπ απνηειεί ηε κεγαιχηεξε δεμακελή άληιεζεο ηαμηδησηψλ 

πγείαο ζηελ Κχπξν, παξνπζηάδεη ζεκαληηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ επηβεβαηψλνπλ 

ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζε δηεζλέο επίπεδν. πγθεθξηκέλα ν 

αξηζκφο ησλ Βξεηαλψλ αζζελψλ πνπ ηαμίδεςε εθηφο ρψξαο γηα ζθνπνχο πγείαο 

απμήζεθε απφ 25000 ην 2004 ζε 100 000 ην 2007 θαη αλακέλεηαη πσο κέρξη ην 2010 

ζα μεπεξάζεη ηηο 175 000 αζζελείο24. ηνπο παξάγνληεο πνπ σζνχλ ηνπο Βξεηαλνχο 

λα επηιέμνπλ ελαιιαθηηθνχο πξννξηζκνχο γηα ζθνπνχο πγείαο, ζπγθαηαιέγνληαη ε 

βειηησκέλε πνηφηεηα ππεξεζηψλ πγείαο ζε άιιεο ρψξεο, ην ςειφ θφζηνο 

ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ ρψξα ηνπο θαζψο επίζεο θαη ν καθξχο 

θαηάινγνο απφ ιίζηεο αλακνλήο γηα νξηζκέλεο ζεξαπείεο. Δπίζεο, ε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ σο κέζν επηθνηλσλίαο, πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ αζζελψλ 

είλαη αθφκα έλαο παξάγνληαο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ κεηαθίλεζε αζζελψλ ζε άιιεο 

ρψξεο γηα ζθνπνχο πγείαο. Δπηπιένλ, ε ζεκαληηθή ελίζρπζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε 

ζρέζε κε ην δεκφζην ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, πξνζδίδεη έλα δηεζλέο θαη φρη εζληθφ 
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φξακα ζηα ηδησηηθά θέληξα πγείαο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζέιθπζε αζζελψλ αλά ην 

παγθφζκην. 

 

Ζ αγνξά ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ είλαη ε κεγαιχηεξε γηα ηελ Κχπξν ελψ ζηνλ 

ηαηξηθφ ηνκέα νη ζρέζεηο είλαη πνιχ θαιέο κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ Κππξίσλ λα 

ζπνπδάδνπλ ή λα εηδηθεχνληαη ζηελ Ηαηξηθή ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

 

H Κχπξνο καδί κε ηελ Πνισλία θαη ηελ Οπγγαξία είλαη νη πην δεκνθηιείο ρψξεο γηα ην 

είδνο απηφ ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη γεληθά ηελ Μεγάιε Βξεηαλία. 

χκθσλα κε ηνπο TIMES ηνπ Λνλδίλνπ 100,000 Βξεηαλνί ππήθννη ηαμηδεχνπλ ζην 

εμσηεξηθφ γηα ζεξαπεία ελψ ην International Passenger Survey UK αλαθέξεηαη φηη νη 

100,000 Βξεηαλνί ηαηξηθνί ηνπξίζηεο ην 2008, ζα θζάζνπλ ην 2010 ηνπο 175,000. 

 

Ζ εηθφλα πνπ ππάξρεη ζήκεξα γηα ηελ Κχπξν είλαη φηη, ην θππξηαθφ ηνπξηζηηθφ 

πξντφλ πγείαο δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί, ηα θππξηαθά λνζειεπηήξηα δελ είλαη 

Γηαπηζηεπκέλα θαη δελ παξέρεηαη θάιπςε απφ ηνπο δηνξγαλσηέο ηαμηδηψλ (θάιπςε 

επζχλεο φηαλ ν αζζελήο κεηαβεί πίζσ ζηελ ρψξα ηνπ ζε πεξίπησζε επηπινθψλ). 

Όπσο δηαθαίλεηαη θαη πην θάησ ζηα ζρέδηα δξάζεο ε εηθφλα απηή κπνξεί λα αιιάμεη 

κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε θαη δπλακηθή πξνβνιή ηεο Κχπξνπ ζαλ πξννξηζκφο πνπ 

ζπλδπάδεη ηελ ζεξαπεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνιεπηηθψλ ζεξαπεηψλ θαη 

δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ) κε  ην θαιφ θιίκα θαη θηιφμελε θνπιηνχξα, ηελ πινπνίεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηαπίζηεπζεο Ννζειεπηεξίσλ θαη ηελ ζπκπεξίιεςε αζθάιεηαο 

ζηα παθέηα ηνπξηζκνχ πγείαο πνπ παξέρνληαη πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

ηαμηδηψηεο πγείαο. 

 

Ζ Κχπξνο κέρξη ηψξα θαηάθεξε λα απνθηήζεη θάπνηα πειαηεία ζηνπο ηνκείο ηεο 

νδνληηαηξηθήο, πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο, εκθχηεπζεο καιιηψλ θαη hip replacement 

θαζψο θαη ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο ιφγσ πξνζσπηθψλ πξνζπαζεηψλ.  

 

πγθξίλνληαο ην θφζηνο ζεξαπείαο κεηαμχ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη Κχπξνπ 

δηαπηζηψλεηαη φηη γηα πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή (απμεηηθή ζηήζνπο) ζηελ Κχπξν ν 

Βξεηαλφο ηνπξίζηαο πιεξψλεη £4525 (ελδεηθηηθή ηηκή κε βάζε ην ζπγθεθξηκέλν 

ηζηνρψξν)πνπ πεξηιακβάλεη ηελ επέκβαζε, πηήζε, δηακνλή γηα δχν εβδνκάδεο, ελψ 

εάλ γίλεη ε ίδηα επέκβαζε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ην θφζηνο είλαη £800025. Γειαδή ν 
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αζζελήο έρεη έλα φθεινο ηεο ηάμεο ηνπ 43%. ε πεξίπησζε νδνληηαηξηθψλ 

εκθπηεπκάησλ ην φθεινο είλαη 52% ελψ γηα αλχςσζε γινπηψλ επίζεο 52%26.  

 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο αγνξάο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ είλαη ηα κέιε ηεο 

θππξηαθήο παξνηθίαο ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα απνθχγνπλ ηηο κεγάιεο ιίζηεο 

αλακνλήο θαη λα επηζθεθζνχλ ηελ Κχπξν γηα ηαηξηθή ζεξαπεία.  

 

Οη Κχπξηνη tour operators ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, κέιε ηνπ Association of Greek 

Travel Agents (AGTA) κειεηνχλ ήδε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα θνηλή πξνζπάζεηα 

φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο λα αλαπηχμνπλ ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο ζηελ 

Κχπξν. Δθηφο απφ ην δηαδίθηπν θαη ηελ κπξνζνχξα ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ν ΚΟΣ 

Λνλδίλνπ δηαλέκεη θαη ην Cyprus Health Care Travel News ελψ δχν θππξηαθέο 

εηαηξίεο δεκηνχξγεζαλ ην www.cyprus4health.eu  θαη www.healthtourismportal.co.uk  

ην ηειεπηαίν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ελνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα αλάπηπμε 

ηνπξηζκνχ πγείαο ελψ ην www.cyprus4health.eu  δίλεη άιιε δηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο ησλ ππεξεζηψλ.   

 

Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο απνηεινχλ έλα κνληέιν ρψξαο πνπ πξνζθέξεη 

πςειήο πνηφηεηαο ηαηξηθέο ππεξεζίεο. Σν θφζηνο δελ είλαη θξηηήξην γηα έλα ηαμηδηψηε 

πγείαο πνπ ηαμηδεχεη ζηελ Ακεξηθή γηα ζεξαπεία. Οη πιείζηνη ηαμηδηψηεο πγείαο πνπ 

επηιέγνπλ ηελ Ακεξηθή γηα θάπνηα ζεξαπεία ηελ επηιέγνπλ κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ 

ςειή πνηφηεηα ηαηξηθήο θξνληίδαο πνπ παξέρεη. Ζ Ακεξηθή δέρεηαη ηνπξηζκφ πγείαο 

θπξίσο απφ ηηο ρψξεο ηνπ Καλαδά, θαη ηνπ Μεμηθνχ έλεθα ησλ καθξψλ ιηζηψλ 

αλακνλήο ζηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ. Βαζηθέο ζεξαπείεο 

πνπ πξνηηκνχληαη ζηηο ΖΠΑ πέξαλ ηεο θαξδηνρεηξνπξγηθήο είλαη νη ζεξαπείεο 

θαξθίλνπ θαη φγθσλ, νξζνπεδηθέο εγρεηξήζεηο, θαη πιαζηηθέο εγρεηξήζεηο. Σν 2008 

γχξσ ζηνπο 400 000 αζζελείο ηνπ εμσηεξηθνχ επέιεμαλ ηηο ΖΠΑ γηα δηάθνξεο 

ζεξαπείεο αθήλνληαο ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο πνζφ ηεο ηάμε ησλ $5 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. 

 

Όζν αθνξά ηνλ ληφπην πιεζπζκφ πνπ επηιέγεη ηαηξηθνχο πξννξηζκνχο εθηφο ηεο 

Ακεξηθήο, νη ιφγνη ηεο επηινγήο ηνπο είλαη θπξίσο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ππάξρεη 

πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ακεξηθαλψλ πνπ δελ είλαη αζθαιηζκέλνη. Απηφ έρεη ηεξάζηηεο 

επηπηψζεηο αθνχ ην θφζηνο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ είλαη πνιχ κεγάιν. πγθεθξηκέλα 
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γηα κηα επέκβαζε απνθαηάζηαζεο θαξδηαθήο βαιβίδαο έλαο αζζελήο ρξεηάδεηαη 

$160 000 αλ θάλεη ηελ επέκβαζε ζηελ Ακεξηθή, ελψ κφιηο $15 000 αλ επηιέμεη 

πξννξηζκνχο, φπσο ε Μαιαηζία θαη ε Ηλδία. Ζ ηάζε «ηαηξηθνχ μεληηεκνχ» ησλ 

Ακεξηθαλψλ θνζηίδεη κεγάια πνζά ζηελ Ακεξηθαληθή νηθνλνκία. Σν 2007 πεξίπνπ 

750 000 Ακεξηθαλνί πνιίηεο επέιεμαλ άιιεο ρψξεο γηα ζεξαπείεο θαη ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο ελψ κέρξη ην 2017 αλακέλεηαη λα μεπεξάζνπλ ηα 15 εθαηνκκχξηα. Οη 

ζεξαπείεο πνπ επηιέγνπλ νη Ακεξηθαλνί πνιίηεο εθηφο ηεο επηθξάηεηαο ηνπο είλαη νη 

πιαζηηθέο θαη νξζνπεδηθέο εγρεηξήζεηο, νη εγρεηξίζεηο αλνηθηήο θαξδίαο θαη νη 

νδνληηαηξηθέο ζεξαπείεο. Δπηπιένλ, έλαο άιινο ιφγνο δηαθπγήο Ακεξηθαλψλ 

αζζελψλ πξνο ην εμσηεξηθφ πξνέξρεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα ησλ Αζθαιηζηηθψλ 

Δηαηξεηψλ λα εμεχξνπλ θζελφηεξεο πεξηζάιςεηο γηα ηνπο αζζελείο πνπ θαιχπηνπλ.  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο αλαθνξηθά κε ην ζέκα ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ έρνπλ 

γίλεη επαθέο ζην Ζ.Β  απφ ηνλ ΚΟΣ θαη ην Φνξέα θαη έρεη ήδε εμαζθαιηζηεί 

θαηάινγνο αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ ζα είλαη ζην επίθεληξν ησλ επαθψλ. Δπίζεο 

ζηα ρέδηα Γξάζεο, νη Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο απνηεινχλ ζηφρν πξνζέγγηζεο ζην 

ζρέδην Marketing. Πέξαλ ηνχηνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ζπλαληήζεηο κε 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζηε Γεξκαλία νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε 

πξσηνβνπιία ηεο Quale Vita. 

 
ηελ Διβεηία ην ζχζηεκα πγείαο είλαη εμαηξεηηθφ θαη ε αζθάιεηα πγείαο ππνρξεσηηθή 

θαη πξνζθέξεη επξεία θάιπςε αθφκα θαη γηα πξνιεπηηθή θαη ελαιιαθηηθή ζεξαπεία. 

Οη ηνκείο πνπ δελ θαιχπηεη ε αζθάιεηα είλαη νδνληηαηξηθή, πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή, 

θαθνί επαθήο, ηξηρνινγία. Λφγσ ηνπ πςεινχ επηπέδνπ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ε 

Διβεηία γηα πνιιά ρξφληα είλαη γλσζηή δηεζλψο γηαηί ππάξρεη πνιχ θαιή ζπλεξγαζία 

ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ κε ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Οξγαλσκέλε πξνβνιή γίλεηαη 

κέζσ ηνπ ηχπνπ απφ ηδησηηθά λνζειεπηήξηα θαη ζαλαηφξηα ηα νπνία απεπζχλνληαη 

θπξίσο ζε επξσπαίνπο θαη άξαβεο επηζθέπηεο.  

 

Ζ Κχπξνο είλαη άγλσζηε ζηελ Διβεηία ζαλ πξννξηζκφο ηνπξηζκνχ πγείαο θαη ζα 

έπξεπε λα θαηαβιεζνχλ ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο θαη ρξήκαηα γηα λα πεηζζεί ν 

Διβεηφο λα θάλεη πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή εκθπηεχκαηα ζηελ Κχπξν. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη Διβεηνί πνπ πξνγξακκαηίδνπλ λα έιζνπλ ζηελ Κχπξν γηα δηαθνπέο, 

ξσηνχλ λα κάζνπλ εάλ ε Κχπξνο δηαζέηεη λνζνθνκεία θιπ. ζε πεξίπησζε αλάγθεο.  
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πκπεξαζκαηηθά κπνξεί λα ιερζεί φηη νη Διβεηνί έξρνληαη ζηελ Κχπξν γηα δηαθνπέο 

ήιηνπ, ζάιαζζαο θαη δξαζηεξηνηήησλ, ε απμεηηθή ηάζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 δελ 

ππάξρεη πηα, ν ηνπξηζκφο πγείαο είλαη αλχπαξθηνο θαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ 

απφ ηελ Διβεηία απεηξνειάρηζηεο κε εμαίξεζε ηελ πξνιεπηηθή θαη νιηζηηθή θξνληίδα 

πνπ ήδε πξνζθέξεηαη κέζσ tour operators.   

 

Σν Ηζξαήι έρεη πνιχ ςειφ επίπεδν Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη πξνζθέξεη εμαηξεηηθέο 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηνπο ππεθφνπο ηνπ. Γέρεηαη θαη 

πνιινχο ηαμηδηψηεο πγείαο απφ ην εμσηεξηθφ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο Κχπξνπ. 

Παξ‟ φιν πνπ ζε πνιινχο ηνκείο ππάξρνπλ κεγάιεο ιίζηεο αλακνλήο δχζθνια 

απνθαζίδνπλ λα επηζθεθηνχλ άιιεο ρψξεο γηα ζεξαπεία. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη 

«θνηλσληθέο αζθαιίζεηο» δελ πεξηιακβάλνπλ νδνληηαηξηθέο θαη πιαζηηθέο 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, ηφηε κφλν κε πνιχ ειθπζηηθέο ηηκέο ζα κπνξνχζακε λα 

έρνπκε ηνπξηζκφ πγείαο απφ ην Ηζξαήι. Δπί ηνπ παξφληνο, νη ηηκέο π.ρ. 

εκθπηεπκάησλ ζηελ Κχπξν είλαη νη ίδηεο κε ην Ηζξαήι. 

 

ε γεληθέο γξακκέο νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο Σνπξηζκνχ Τγείαο απφ ην Ηζξαήι είλαη 

πεξηνξηζκέλεο θαη εληνπίδνληαη κφλν ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο ιφγσ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηνλ ηνκέα ηεο επξχηεξεο θνζκεηηθήο ηαηξηθήο λννπκέλνπ φηη νη 

ηηκέο ζηελ Κχπξν ζα είλαη θαηά πνιχ πην ρακειέο απφ ην Ηζξαήι θαη ε Κχπξνο ζα 

κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα αληαγσληζηηθφ ηαηξηθφ παθέην ζε ζπλδπαζκφ κε 

απνζεξαπεία, δηαθνπέο φρη κφλν γηα ηνλ αζζελή αιιά θαη ηνλ/ηελ ζπλνδφ ηνπ.  

 

ηελ Ηηαιία ν αζθαιηδφκελνο φηαλ ζέιεη θαιχηεξεο ππεξεζίεο θαη ππάξρεη κεγάιε 

ιίζηα αλακνλήο πιεξψλεη πεξηζζφηεξα θαη θαηαθεχγεη ζε ηδησηηθφ λνζειεπηήξην.  

 

ην εμσηεξηθφ θαη ηδηαίηεξα ζηελ Κχπξν ζα κπνξνχζε λα ζπλδπάζεη δηαθνπέο 

λννπκέλνπ φηη δε ζα έρεη πξφβιεκα κε ηε γιψζζα θαη ην ηνπξηζηηθφ παθέην ζα είλαη 

ειθπζηηθφ. Οη ηαηξηθνί ηνκείο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο Ηηαινχο είλαη: 

• Σερλεηή γνληκνπνίεζε ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ Βαηηθαλφ. 

• Medical wellness (SPA ζε ζπλδπαζκφ κε ηαηξηθή παξαθνινχζεζε 

ιηπναλαξξφθεζεο) 

• Κνζκεηηθή Ηαηξηθή θαζ‟ φηη δελ ηα θαιχπηεη ε αζθάιεηα. 
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Δπίζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζζεί ε πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ. Ζ Ηηαιία δηαζέηεη ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ Γηαπηζηεπκέλσλ 

Ννζειεπηεξίσλ. 

 

Σν ηαηξηθφ ζχζηεκα ζηελ Οπγγαξία είλαη ζπλδπαζκφο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα.. 

Οη Οχγγξνη δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα γηα νηαλδήπνηε ηαηξηθή πεξίζαιςε 

ζην εμσηεξηθφ. Διάρηζηνη ηαμηδεχνπλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζηε γεηηνληθή Απζηξία. Ζ 

Οπγγαξία είλαη ε θχξηα αληαγσληζηηθή ρψξα γηα ηελ Κχπξν ζηνλ ηνπξηζκφ πγείαο θαη 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε ζα γίλεη ζηελ εμέηαζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη 

αληαγσληζηηθψλ πξννξηζκψλ. 

 

Ζ Γαιιία έρεη πνιχ θαιφ ηαηξηθφ ζχζηεκα θαη νη αζθαιηδφκελνη δελ ηαμηδεχνπλ ζην 

εμσηεξηθφ γηα ζεξαπεία. Αληίζεηα ην γαιιηθφ θέληξν πγείαο εμππεξεηεί πνιινχο 

άγγινπο αζζελείο πνπ ζέινπλ λα απνθχγνπλ ιίζηεο αλακνλήο θαη νη νπνίνη θάλνπλ 

δηθέο ηνπο δηεπζεηήζεηο (ηαμηδηψηεο Τγείαο). Πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο Γάιισλ ηαμηδεχεη 

κέζσ tour operator ζηελ Σπλεζία γηα πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή θαη ζηελ Σατιάλδε γηα 

νδνληηαηξηθή. Πξνηηκνχλ ηελ Σπλεζία θπξίσο γηαηί ηφζν ην ηαηξηθφ φζν θαη 

παξαταηξηθφ  πξνζσπηθφ κηινχλ γαιιηθά θαη έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηε Γαιιία. Δπίζεο νη 

ηηκέο ηαηξηθνχ παθέηνπ γηα πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή θαη δηαθνπέο είλαη πνιχ ειθπζηηθέο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε Κχπξνο δχζθνια, κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα κπνξεί λα θαηαζηεί 

πξννξηζκφο γηα ηνπξηζκφο πγείαο απφ ηε Γαιιία. 

 

Σν Βέιγην δέρεηαη ηνπξηζκφ πγείαο απφ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θπξίσο γηα 

θαξδηνινγηθέο επεκβάζεηο, πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή θαη εγθαχκαηα, ελψ γηα 

νθζαικνινγηθέο παζήζεηο ππάξρνπλ κεγάιεο ιίζηεο αλακνλήο, θαζ‟ φηη πξνζθέξεη 

ζε ρακειέο ηηκέο ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο παζήζεσλ καηηψλ. Έλαο κηθξφο 

αξηζκφο αζζελψλ επηζθέπηεηαη ηελ Οπγγαξία θαη Ρνπκαλία γηα νδνληηαηξηθέο 

ζεξαπείεο θαη γηα ηακαηηθά ινπηξά ελψ θάπνηνη πεγαίλνπλ ζηελ Σπλεζία γηα πιαζηηθή 

ρεηξνπξγηθή ιφγσ ρακειψλ ηηκψλ. 

 

Ζ Κχπξνο είλαη άγλσζηε σο ηαηξηθφο πξννξηζκφο θαη ην γξαθείν ηνπ ΚΟΣ 

Βξπμειιψλ δέρεηαη εξσηήζεηο θαηά πφζν ππάξρνπλ ηαηξηθά θέληξα ζε ηνπξηζηηθέο 

πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ γηα πεξίζαιςε ζε πεξίπησζε αλάγθεο.  

Γεληθά νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπξηζκνχ πγείαο απφ ην Βέιγην είλαη πεξηνξηζκέλεο 

θαη ζα κπνξνχζαλ λα επηθεληξσζνχλ κφλν ζε εηδηθφηεηεο φπνπ νη πνιχ ρακειέο 

ηηκέο ζα εμνπδεηέξσλαλ ην πξφβιεκα ηεο γιψζζαο θαη ην ςειφ θφζηνο ηνπ 
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ηαμηδησηηθνχ παθέηνπ. Υψξεο φπσο ε Ρνπκαλία θαη Οπγγαξία πνπ πξνζθέξνπλ 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο απεπζχλνληαη ζε ηνπξίζηεο απφ ην Βέιγην κέζσ internet, 

δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ θαη κε direct marketing ζε κεγάιεο ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηε Ρσζία, παξά ην φηη ε έξεπλα ηεο εκπνξηθήο αληηπξνζσπείαο ηεο 

Κχπξνπ ζηε Μφζρα δελ θαηέδεημε ζεηηθά ζηνηρεία φζν αθνξά ζηελ πξννπηηθή 

πξνζέιθπζεο ηαμηδησηψλ πγείαο απφ ηε Ρσζία, ε πξαγκαηηθή πξννπηηθή θαη ηα 

αθξηβή δεδνκέλα ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ θαη λα εμεηαζηνχλ πην αλαιπηηθά ζε κηα 

ελδειερή κειέηε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο πξννπηηθήο πνπ ππάξρεη ζηε Ρσζία. Σν 

γεγνλφο φηη πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξψην ζην είδνο ηνπ πλέδξην ζηελ Mφζρα 

ηνλ Μάξηην 2010 (1st Moscow Medical and Tourism Congress) επηβεβαηψλεη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο ξσζηθήο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ηνπξηζκνχ πγείαο. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη, φπσο έρνπκε ελεκεξσζεί θαη απφ ην Γξαθείν 

Πξνγξακκαηηζκνχ, ν Σνπξηζκφο Τγείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε πινπνηεζε ζπλεδξίνπ 

ηνπξηζκνχ πγείαο ζηελ Μφζρα,  πεξηιακβάλεηαη ζην πξν ζρέδην Κνηλήο Γξάζεο 

Ρσζίαο-Κχπξνπ. 

 Γίλεηαη ζαθέο φηη κε ζσζηή πξνβνιή ε Κχπξνο ζα κπνξνχζε λα αλαπηχμεη ηνπξηζκφ 

πγείαο γηαηί νη ιίζηεο αλακνλήο ζηε Ρσζία είλαη πνιχ κεγάιεο. Δπηπιένλ ε ζηελέο 

επαθέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ αιιά θαη ην γεγνλφο πσο ζηελ Κχπξν 

δηακέλνπλ πνιινί Ρψζνη πνιίηεο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιιέο Ρσζηθέο 

επηρεηξήζεηο, ζέηεη ηηο βάζεηο γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ πξννπηηθψλ πξνζέιθπζεο 

ηνπξηζκνχ πγείαο απφ ηε Ρσζία.  Γηα ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ ζα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επαθέο κε decision makers ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

νχησο ψζηε λα παξζνχλ ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο.  

 

ηελ Οιιαλδία έρεη θαηαξγεζεί ην ηδησηηθφ ζχζηεκα πγείαο θαη ην δεκφζην παξέρεη 

πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε. Οη ειάρηζηνη πνπ κεηαβαίλνπλ ζην εμσηεξηθφ κε 

δηθά ηνπο έμνδα πξνηηκνχλ ηε γεηηνληθή Γεξκαλία θαη αλαδεηνχλ θπξίσο νξζνδνληηθέο 

επεκβάζεηο θαζψο θαη πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή. Κχξηνη ιφγνη είλαη νη ιίζηεο αλακνλήο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ρακειέο ηηκέο. Ζ Οιιαλδία ζαλ ρψξα πξννξηζκνχ γηα ηνπξηζκφο 

πγείαο δελ έρεη θαζφινπ ελδηαθέξνλ φρη κφλν γηα ηελ Κχπξν αιιά θαη φινπο ηνπο 

άιινπο αληαγσληζηηθνχο πξννξηζκνχο. 

 

Ζ νπεδία ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ φπνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ππεξεζίεο 

ηνπξηζκνχ πγείαο ηδηαίηεξα γηα γεληθέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο  ζε ηδηαίηεξα ρακειέο 

ηηκέο. Σαπηφρξνλα φκσο αξθεηνί νπεδνί θαηαθεχγνπλ ζηελ Δζζνλία, Λεηνλία, 
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Πνισλία, Οπγγαξία, Σατιάλδε θαη Ηζπαλία ζπλδπάδνληαο ην ηεξπλφλ κεηά ηνπ 

σθειίκνπ. Σν ηαμίδη ηνπο είλαη κηα απφδξαζε κε θίλεηξν ηε ζεξαπεία, ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηνλ ηνπξηζκφ. Οη νπεδνί επηιέγνπλ ηηο πην πάλσ 

ρψξεο γηα πην θζελέο ζεξαπείεο, γηα ην θιίκα θαη γηαηί νη ιίζηεο αλακνλήο ζηε ρψξα 

ηνπο είλαη κεγάιεο. Δπίζεο γηα επεκβάζεηο πνπ δελ γίλνληαη ζηε νπεδία φπσο ε 

ηερλεηή γνληκνπνίεζε θαη ε αιιαγή θχινπ. Γηα θαζαξά νηθνλνκηθνχο ιφγνπο 

πεγαίλνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα νδνληηαηξηθνχο ιφγνπο θαη γηα πιαζηηθέο ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο. Γηα λνκηθνχο ιφγνπο πεγαίλνπλ γηα ηερλεηή γνληκνπνίεζε ελψ γηα 

δεξκαηνινγηθέο θαη ξεπκαηνινγηθέο παζήζεηο αλαδεηνχλ ρψξεο κε θαιχηεξεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ απνζηνιή ζην εμσηεξηθφ γίλεηαη κε πξσηνβνπιία ησλ αζζελψλ 

νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη κε ζπλδέζκνπο θαη νξγαληζκνχο.  

 

Δθ πξψηεο φςεσο θαίλεηαη φηη ε Κχπξνο ε νπνία είλαη πνιχ γλσζηή ζηε νπεδία θαη 

θαη‟ επέθηαζε ζηηο Βφξεηεο Υψξεο σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ζα κπνξνχζε λα 

δηεθδηθήζεη ηνπξηζκφ πγείαο ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ησλ πιαζηηθψλ ρεηξνπξγηθψλ 

επεκβάζεσλ, δεξκαηνινγηθψλ θαζψο επίζεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη θξνληίδα 

ειηθησκέλσλ. 

 

Ζ Απζηξία, παξαδνζηαθή ρψξα ησλ spa θαη ηνπ medical wellness, πξνζθέξεη θαη 

έλα επξχ θάζκα ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε μέλνπο επηζθέπηεο. Οη Απζηξηαθνί 

κεηαβαίλνπλ γηα Σνπξηζκφ Τγείαο ζηελ Οπγγαξία, ινβελία θαη Κξναηία ιφγσ 

απνζηάζεσο αιιά θαη γιψζζαο (ζηηο ρψξεο απηέο κηινχλ Γεξκαληθά), ελψ ε 

αλαδήηεζε θζελφηεξεο ζεξαπείαο απνηειεί βαζηθφ θίλεηξν. Ζ πξνβνιή ηνπ 

ηνπξηζκνχ πγείαο ησλ πην πάλσ ρσξψλ ζηελ Απζηξία γίλεηαη κέζσ ησλ Σνπξηζηηθψλ 

Οξγαληζκψλ ηνπο πνπ έρνπλ γξαθεία ζηε Βηέλλε. Ζ πξνβνιή γίλεηαη απ‟ επζείαο ζε 

επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ. Οη αζζελείο θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο δηεπζεηήζεηο θαη 

επηιέγνπλ απ‟ επζείαο medical coordinators ζηελ Οπγγαξία, ινβελία θαη Κξναηία. 

 

Αλαζηαιηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο απφ Απζηξία ζηελ 

Κχπξν απνηεινχλ ε γιψζζα, ε απφζηαζε θαη ην γεγνλφο φηη ε Κχπξνο είλαη 

δεκνθηιήο κφλν γηα θαζαξά ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν απνηειεί 

ζρφιην ηνπ Γξαθείνπ ηνπ ΚΟΣ ζηε Βηέλλε. Οη Απζηξηαθνί πηζηεχνπλ φηη ε Κχπξνο 

είλαη έλαο δεζηφο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο θαη ην κπαιφ ηνπο δελ ηξέρεη ζε 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη θαξδηαθέο ζεξαπείεο. Μπνξεί φκσο καδί κε ην 

ηνπξηζηηθφ ζηνηρείν λα πξνβιεζεί θαη ην medical wellness θαη νη ειαθξέο επεκβάζεηο 
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αηζζεηηθήο θχζεο.  Παξ‟ φια απηά ε Κχπξνο ζα κπνξνχζε λα πξνβιεζεί κε κέηξν 

ζαλ ηδαληθφο πξννξηζκφο γηα πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή θαη εκθχηεπζε καιιηψλ. 

 

Απηνί πνπ αλαδεηνχλ ζεξαπεία ζην εμσηεξηθφ απφ ηνλ Αξαβηθφ θφιπν αλακέλνπλ 

ρακειέο ηηκέο, πνηφηεηα (δηαπίζηεπζε ηαηξηθψλ θέληξσλ) θαη ππεπζπλφηεηα (liability) 

απφ ηα ηαηξηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ. Αξθεηέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζηελ πεξηνρή 

θαιχπηνπλ θαη ζεξαπείεο ζην εμσηεξηθφ. 

 

ηνλ Αξαβηθφ Κφιπν δηαθξίλνληαη 4 θαηεγνξίεο «Σαμηδησηψλ Τγείαο»: 

1. Σνπξίζηεο κε κηθξά πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ζέινπλ λα ζπλδπάζνπλ 

κηα κηθξν-επέκβαζε ή check-up κε δηαθνπέο. 

2. Σνπξίζηεο κε πην ζνβαξά ζέκαηα πγείαο πνπ αλαδεηνχλ πξσηίζησο 

ζεξαπεία θαη νη δηαθνπέο δελ είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν. 

3. Ηαηξηθά αζθαιηζκέλνπο θαη γηα ζεξαπεία ζην εμσηεξηθφ. 

4. Με ηαηξηθά αζθαιηζκέλνπο γηα επεκβάζεηο ζην εμσηεξηθφ πνπ 

αλαδεηνχλ πνηνηηθή ζεξαπεία ζε ρακειφηεξν θφζηνο απφ ηε ρψξα 

ηνπο. 

 

χκθσλα κε ην γξαθείν ηνπ ΚΟΣ ζην Νηνππάη ππνινγίδεηαη φηη θάζε ρξφλν 90,000 

άηνκα απφ ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα κεηαβαίλνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα ζεξαπεία 

ελψ πξηλ ην 2001  55,000 ανπδάξαβεο επέιεμαλ ηηο ΖΠΑ. ήκεξα πνιχ 

πεξηζζφηεξνη κεηαβαίλνπλ ζε επξσπατθνχο θαη αζηαηηθνχο πξννξηζκνχο. Γεληθά 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη πνιιέο θπβεξλήζεηο ηνπ Κφιπνπ είλαη έηνηκεο λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηε ζεξαπεία ησλ πνιηηψλ ηνπο ζην εμσηεξηθφ. Σα γπλαηθνινγηθά 

ζέκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο ζεξαπείεο πνπ κπνξεί λα 

πξνζειθχζεη ε Κχπξνο απφ ηηο Αξαβηθέο Υψξεο. Κάηη παξφκνην γίλεηαη ζηελ βφξεηα 

Κχπξν φπνπ ηα θέληξα IVF εμππεξεηνχλ αζζελείο απφ ηελ Σνπξθία αιιά θαη 

κνπζνπικάλνπο απφ άιιεο αξαβηθέο ρψξεο φπνπ ε εμσζσκαηηθή απαγνξεχεηαη ζηελ 

ρψξα ηνπο. 

 

Πνιιέο αζηαηηθέο ρψξεο αλαγλσξίδνληαο ηηο πξννπηηθέο Σνπξηζκνχ Τγείαο απφ ηνλ 

Κφιπν έρνπλ αλαπηχμεη έλα πνιχ δεκηνπξγηθφ θαη ζηνρεπκέλν πξφγξακκα δξάζεο 

γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ηνπξηζηψλ Τγείαο ηνπ Κφιπνπ. Ζ κεγάιε ηνπο 

επηηπρία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ηαηξηθά θέληξα ζπλεξγάδνληαη κε tour operators 

θαη referral agencies.  
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Ζ Γεξκαλία έρεη έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν ζχζηεκα πγείαο. Οη εξγαδφκελνη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα είηε λα αζθαιηζηνχλ ζε θάπνηα θξαηηθή αζθάιεηα, είηε ζε ηδησηηθή 

αζθάιεηα ελψ ην γεξκαληθφ ζχζηεκα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο επηηξέπεη 

ζηνπο αζθαιηδφκελνπο ηε κεηάβαζε ζην εμσηεξηθφ γηα ηαηξηθέο πεξηζάιςεηο 

θαιχπηνληαο ηα έμνδα πνπ ζα αλαιάκβαλε ε αζθάιεηα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

πεξίζαιςε γηλφηαλ ζηε Γεξκαλία. Σαπηφρξνλα παξαηεξείηαη ε ηάζε ζηε Γεξκαλία, νη 

αζθαιηζκέλνη λα πξνηηκνχλ ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

απνθαζίδνπλ λα κεηαβνχλ ζην εμσηεξηθφ γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Οη 

ρψξεο απηέο παξνπζηάδνπλ ηα αθφινπζα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα: 

Α. Οη ηηκέο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη κεηαθνξάο ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε είλαη 

ηδηαίηεξα ρακειέο. 

Β. Οη ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο έρνπλ ήδε θαζηεξσζεί ψο πξννξηζκφο 

γηα ηαηξηθέο ππεξεζίεο γηα Γεξκαλνχο. 

Γ. Σα έμνδα κεηαθνξάο ζηηο ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο είλαη ηδηαίηεξα 

ρακειά. 

Γ. Τπάξρνπλ ήδε ζπκβφιαηα ζπλεξγαζίαο κε γεξκαληθέο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο. 

Δ.  Οη ρψξεο απηέο δηαζέηνπλ ζε κεγάιν βαζκφ γεξκαλφθσλν πξνζσπηθφ. 

 

πγθξίλνληαο ηηο ηηκέο ηεο Κχπξνπ γηα ηαηξηθέο ππεξεζίεο δηαπηζηψλνπκε φηη 

θπκαίλνληαη ζε πςειφηεξν επίπεδν απφ απηφ ησλ ρσξψλ ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Κχπξνο απνηειεί έλα δεκνθηιή πξννξηζκφ γηα γεξκαλνχο 

ηνπξίζηεο. πγθεθξηκέλα ην 2008 επηζθέθηεθαλ ηελ Κχπξν ζπλνιηθά 133,000 

Γεξκαλνί. 

 

Δθηηκψληαο ινηπφλ ηελ θαηάζηαζε ζηε Γεξκαλία ζπκπεξαίλνπκε φηη παξφιν ησλ 

αληαγσληζκφ απφ αλαηνιηθή Δπξψπε ε πξνψζεζε ηεο Κχπξνπ σο θέληξν ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ είλαη εθηθηή κέζα απφ νξγάλσζε θαη αλάδεημε πιενλεθηεκάησλ (π.ρ. 

αξηζκφο ηαηξψλ απνθνίησλ ζρνιψλ Γεξκαλίαο) γηα ηελ επίηεπμε ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ. Ζ Κχπξνο είλαη άγλσζηε ζήκεξα γηα ηνπο Γεξκαλνχο σο 

ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ ρξήζε ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Απηφ πνπ κπνξνχζε λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο Γεξκαληθήο αγνξάο είλαη ε 

πξνζθνξά παθέησλ γηα πξνιεπηηθή ηαηξηθή, νιηζηηθή, medi-spa, ελαιιαθηηθή ηαηξηθή, 

beauty therapy θαη κηθξνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηα νπνία πξνζθέξνληαη ήδε απφ 

άιιεο ρψξεο κέζσ ησλ Γεξκαλψλ tour operators,  
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Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, νη ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο ηνπξηζκνχ 

πγείαο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θαη πξέπεη λα πξνζεγγηζηνχλ κε 

βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο. Χζηφζν, ιφγσ  ηνπ φηη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αγνξψλ 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη ζεξαπείεο πνπ παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξε δήηεζε αιιά 

θαη δηάθνξνη άιινη παξάγνληεο, πξέπεη λα πξνζκεηξεζεί ην γεγνλφο πσο θάζε 

αγνξά ζα πξέπεη λα πξνζεγγηζηεί γηα ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείεο θαη φρη σο αγνξά 

ηνπξηζκνχ πγείαο ζην ζχλνιν ηεο. Οη παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηηο ρψξεο 

πνπ πξέπεη λα πξνζεγγηζηνχλ κε βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη ηηο 

ζεξαπείεο πνπ πξέπεη λα εζηηαζηεί ε πξνζνρή καο γηα θάζε ρψξα. Πξέπεη επίζεο λα 

ιεθζνχλ  ππφςε δηάθνξνη παξάγνληεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  ε λνκνζεζία θαη νη 

ηηκέο ζεξαπεηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. ηελ Ηηαιία θαη ζην 

Ηζξαήι, γηα παξάδεηγκα, ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο λνκνζεζίαο, νδεγνχλ ηνπο 

πνιίηεο λα θαηαθεχγνπλ ζε άιιεο ρψξεο γηα πξαγκαηνπνίεζε ζεξαπεηψλ ηερλεηήο 

γνληκνπνίεζεο IVF. Δπνκέλσο, ε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο παξά ην γεγνλφο φηη δελ είλαη 

ρψξεο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο γηα άιιεο ζεξαπείεο, γηα ην IVF ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη ηελ θχξηα ρψξα πξνζέιθπζεο αζζελψλ.  
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ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΑΓΟΡΧΝ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΤΓΔΗΑ 

ΤΦΖΛΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΜΔΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΥΑΜΖΛΖ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ* 

Ζ.Β 

 Check ups 

 ΗVF 

 Dental Treatments 

 Cosmetic Surgery 

 Hip replacement 

Ηζξαήι 

 IVF 

Διβεηία 

 Preventive and 
Diagnostic 
treatments 

 Medical wellness 
spa 

Κχπξηνη Ζ.Β. 

 Microsurgery 

 Check ups 

 ΗVF 

 Dental Treatments 

 Cosmetic Surgery 

 Hip replacement 

Βέιγην 

 Dental treatments 

 IVF 

 Medi-Wellness 

 Preventive 
treatments 

Οπγγαξία 

 Preventive 
treatments 

Ρσζία 

 Check ups 

 ΗVF 

 Dental Treatments 

 Cosmetic Surgery 
 

 

Απζηξία 

 Check ups 

 Medical Wellness 

Γαιιία 

 Preventive 
treatments 

νπεδία 

 IVF 

 Plastic Surgery 

 Elderly care 

 Phototherapy 

Ηηαιία 

 IVF 

 Dental treatments 

Οιιαλδία 

 Preventive 
treatments 

Αξαβηθφο Κφιπνο 

 Surgery 

 IVF 

 Gynecology 

ΖΠΑ 
Κχπξηνη ΖΠΑ 

 Dental Treatments 

 Cosmetic Surgery 
Medical Wellness 

 

Γεξκαλία 

 Medical Wellness 

 Cosmetic surgery 

 Preventive  

 Holistic treatments 

  

 

*Σν γεγνλφο φηη νη ρψξεο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο, 
ππάξρεη πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα λα μερσξίζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείεο ιφγσ 
έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο απφ ηηο ζπγθξηκέλεο ρψξεο 
 

Οη παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθά ηηο ηηκέο δηαθφξσλ ρσξψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Κχπξνπ γηα δηάθνξεο ζεξαπείεο. Οη ηηκέο απηέο είλαη 

ελδεηθηηθέο αθνχ ην θφζηνο ζεξαπείαο δηαθέξεη απφ θιηληθή ζε θιηληθή. Χζηφζν, 

δηαθαίλεηαη μεθάζαξα πσο ην θφζηνο ηεο ζεξαπείαο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα 
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ηελ επηινγή ηεο Κχπξνπ σο ηαηξηθνχ πξννξηζκνχ.  Ζ Κχπξνο κπνξεί λα 

αληαγσληζηεί ρψξεο φπσο ην Βέιγην θαη Ηζπαλία γηα πιαζηηθέο εγρεηξήζεηο θαη Hip 

replacement.  Χζηφζν επξσπατθέο αγνξέο φπσο ηεο Πνισλίαο θαη ηεο Οπγγαξίαο 

αιιά θαη άιιεο αγνξέο φπσο ε Ηλδία θαη ε Σνπξθία παξακέλνπλ πην νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνπζεο απ‟ φηη ε Κχπξνο. Δπηρνξεγήζεηο πνπ ηπρφλ λα δίλνληαη ζε θάπνηεο 

ρψξεο (π.ρ Κχπξνο) αθνξά απνθιεηζηηθά ληφπηνπο πνιίηεο 

 

Δλδεηθηηθφο ηηκνθαηάινγνο δηαθφξσλ ζεξαπεηψλ ζε Δπξψ  
 

 

Θεξαπεία 
Ζλσκέλν 
Βαζίιεην 

Βέιγην Πνισλία Ηζπαλία Σνπξθία Ηλδία Οπγγαξία Κχπξνο 

 
IVF 

4532-
9064 

  2673 1700   
2500-
3000 

Cosmetic 
Dental 
Treatment 

2266  850  645  937 1250 

Cosmetic 
Surgery 
(Breast 
enlargement) 

4,928 2,076  3,670    3,000 

Hip 
replacement 

9,064 6,305  6,452  4,007  7000 

 
Πεγή: Δθεκεξίδα THE TIMES 18 Οθησβξίνπ 2008 
 

 
Ο πην θάησ πίλαθαο δείρλεη ηηο δηεζλείο ηάζεηο ζήκεξα γηα ηηο πην γλσζηέο ζεξαπείεο.  

Όπσο θαίλεηαη, ε Κχπξνο απνηειεί γηα ηνπο Βξεηαλνχο ην δεχηεξν θαηά πξνηίκεζε 

πξννξηζκφ γηα ζεξαπείεο IVF θαη ηνλ ηξίην γηα πιαζηηθή θαη αηζζεηηθή ρεηξνπξγηθή. 

Γηα φιεο ηηο ζεξαπείεο ε Κχπξνο κπνξεί λα είλαη ειθπζηηθφο ηαηξηθφο πξννξηζκφο 

θπξίσο γηα ηελ αγνξά ηεο Βξεηαλίαο, φπνπ νη κεγάιεο ιίζηεο αλακνλήο νδεγνχλ ηνπο 

Βξεηαλνχο αζζελείο λα θαηαθεχγνπλ ζε άιιεο ρψξεο γηα πξαγκαηνπνίεζε 

ζεξαπεηψλ.  
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Υψξεο κε ηε κεγαιχηεξε παξάδνζε σο πξννξηζκνί γηα ζεξαπείεο 
 

Θεξαπεία Υψξα 1 Υψξα 2 Υψξα 3 

 
IVF 

Ηζπαλία Κχπξνο Σνπξθία 

    

Cosmetic Surgery Ηζπαλία Βέιγην Κχπξνο 

    

Hip replacement Βέιγην Ηζπαλία Ηλδία 

    

Dental Treatment Οπγγαξία Πνισλία Σνπξθία 

 
Πεγή: Δθεκεξίδα THE TIMES 18 Οθησβξίνπ 2008 
 
 
Οη πην θάησ πίλαθεο αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείεο θαη αλαδεηθλχνπλ ηηο 

ηάζεηο ζήκεξα αιιά θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πνπ απνιακβάλνπλ νη πνιίηεο ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, κηαο αγνξάο πνπ είλαη άθξσο ελδηαθέξνπζα γηα ηελ Κχπξν. 

Δκθχηεπκα δνληηψλ 

Country  

UK sterling 

price 

including 

hospital and 

doctors’ fees  

US dollar 

equivalent  

Percentage 

saving on UK 

price  

UK £2,000 $3,500   

Costa Rica £436 $763 78% 

Croatia £557 $975 72% 

Cyprus £955 $1,671 52% 

Hungary £827 $1,447 59% 

India £550 $963 73% 

Italy £557 $975 72% 

Lithuania £580 $1,015 71% 

Spain £736 $1,288 63% 

Thailand £1,025 $1,794 49% 

Tunisia £600 $1,050 70% 

Turkey £570 $998 72% 

 
Πεγή: www.treatmentabroad.com ζηνηρεία 2006 
 

http://www.treatmentabroad.com/
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Σα πην πάλσ ζηνηρεία απφ ηελ ηζηνζειίδα treatment abroad καο δίλνπλ κηα γεληθή 

πιεξνθφξεζε γηα ηηο ηηκέο ζε δηάθνξεο ρψξεο. Όκσο ε εηαηξεία είλαη απηή είλαη 

ηδησηηθή θαη εθπξνζσπεί κφλν θάπνηεο εηαηξείεο ηφζν ηεο Κχπξνπ φζν θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Χο εθ ηνχηνπ ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη παξά ην φηη θαηαγξάθνπλ κηα 

γεληθή θαη έγθπξε ηάζε φζν αθνξά ζηηο ηηκέο, δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηα πην 

αληηθεηκεληθά εξγαιεία αθνχ θξχβεηαη ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ιφγσ ηεο 

απνπζίαο ππεξεζηψλ απφ εηαηξείεο πνπ δελ εθπξνζσπεί ε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθηπαθή πχιε. Ζ Σνπξθία φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα είλαη 

απφ ηεο πην θζελέο ρψξεο  γηαηί ηα ηαηξηθά θέληξα ιεηηνπξγνχλ κε ρακειά θφζηε θαη 

νη γηαηξνί ρξεψλνπλ ιηγφηεξα. Δπίζεο ηα παθέηα είλαη θζελφηεξα ιφγσ ησλ ρακειψλ 

ηηκψλ ησλ μελνδνρείσλ ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο. 

Αλφξζσζε ζηήζνπο (Πεγή: www.treatmentabroad.com ζηνηρεία 2006) 

 

Country 

UK sterling 

price 

including 

hospital and 

doctors’ fees  

 
Percentage saving on UK 

price  

UK  £4,325    

Argentina  £1,435  67% 

Austria  £2,299  47% 

Belgium  £2,375  45% 

Bolivia  £1,307  70% 

Brazil  £1,074  75% 

Croatia  £2,260  48% 

Cyprus  £2,652  39% 

Czech £1,696  61% 

France  £2,821  35% 

Hungary  £1,712  60% 

India  £1,667  61% 

Israel  £2,358  45% 

Lithuania  £2,092  52% 

Malaysia  £1,720  60% 

Morocco  £1,551  64% 

Panama  £1,897  56% 

Poland  £1,679  61% 

Slovakia  £1,576  64% 

Spain  £3,392  22% 

Thailand  £2,031  53% 

Tunisia  £1,723  60% 

Turkey  £2,298  47% 

Venezuela  £1,228  72% 

 

http://www.treatmentabroad.com/
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Πιαζηηθή Απηηψλ (Πεγή: www.treatmentabroad.com ζηνηρεία 2006) 

 
 

Country  

UK sterling 

price 

including 

hospital and 

doctors’ fees  

US dollar 

equivalent  

Percentage 

saving on UK 

price  

UK 

  

£3,275 $5,731    

Austria £2,307 $4,037  30% 

Belgium £1,005 $1,759  69% 

Bolivia £789 $1,381  76% 

Brazil £517 $905  84% 

Cuba £415 $726  87% 

Cyprus £1,567 $2,742  52% 

Czech £899 $1,573  73% 

France £2,044 $3,577  38% 

Hungary £718 $1,257  78% 

Lithuania £529 $926  84% 

Malaysia £990 $1,733  70% 

Poland £712 $1,246  78% 

Slovakia £670 $1,173  80% 

South Africa £1,578 $2,762  52% 

Spain £1,578 $2,762  52% 

Thailand £877 $1,535  73% 

Tunisia £1,224 $2,142  63% 

Turkey £897 $1,570  73% 

Venezuela £1,074 $1,880  67% 

 
 
 
πκπεξαζκαηηθά, ε Κχπξνο δελ είλαη ν πην θζελφο πξννξηζκφο, είλαη φκσο ζε ζέζε 

λα πξνζθέξεη εμνηθνλφκεζε απφ 40% κέρξη θαη 52%. Απηφ εληζρχεη θαη ηελ αξρηθή 

ηνπνζέηεζε φηη ε εμνηθνλφκεζε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε άιια πιενλεθηήκαηα ζα 

θαζηεξψζνπλ ηελ Κχπξν ζαλ Ηαηξηθφ Πξννξηζκφ. 

 

Κχπξηνη αζζελείο πνπ κεηαβαίλνπλ ζην εμσηεξηθφ 

 

Με βάζε ην Κπβεξλεηηθφ ρέδην Απνζηνιήο Κππξίσλ Αζζελψλ ζην εμσηεξηθφ 

πνιινί Κχπξηνη ηαμηδεχνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο. Σα ζηνηρεία πνπ 

ζπιιέγεη ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ δείρλνπλ ζεκαληηθνχο αξηζκνχο ηα 

http://www.treatmentabroad.com/
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ηειεπηαία ηξία ρξφληα κε ζρεηηθά απμεηηθή ηάζε γηα ην 2009  φπσο θαίλεηαη ζηα 

ζρεδηαγξάκκαηα, πην θάησ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ Κππξίσλ αζζελψλ πνπ 

επηδεηά ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζην εμσηεξηθφ πηζηεχεηαη φηη είλαη πνιχ πην 

κεγάινο αιιά δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα φζνπο ηαμηδεχνπλ κε δηθή ηνπο 

πξσηνβνπιία θαη θάιπςε ησλ εμφδσλ. Τν θόζηνο απνζηνιήο Κππξίωλ αζζελώλ ζην 

εμωηεξηθό μεπεξλά ηα €37 εθαηνκκύξηα θαη απνηειεί ζηνηρείν γηα αμηνπνίεζε κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνύ πγείαο. Θα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί 

ην ελδερφκελν αμηνπνίεζεο ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο, ή αθφκα θαη ελίζρπζεο ηεο, 

νχησο ψζηε λα δνζνχλ θίλεηξα γηα παξακνλή ζηελ Κχπξν γηα ζεξαπεία. Σν 

αληίζηνηρν παξάδεηγκα πξνζέιθπζεο ληφπησλ ζηελ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία 

απνηειεί ηξφπν αμηνπνίεζεο ηεο ληφπηαο αγνξάο. 

 

 

 

εκείσζε: Ζ ηειεπηαία εκεξνκελία ελεκέξσζεο ησλ ζηνηρείσλ γηα ην 2009 ήηαλ ε 

2/11/2009. Χο εθ ηνχηνπ αξηζκφο ησλ αζζελψλ γηα ην 2009 πξνζαξκφζηεθε ζηνπο 

12 κήλεο ηνπ έηνπο. 

Πεγή: Τπνπξγείν Τγείαο 
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Ηαηξηθνί Πξννξηζκνί Κππξίσλ αζζελψλ 

 

Οη ρψξεο ζηηο νπνίεο ηαμηδεχεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ Κππξίσλ αζζελψλ 

(Γηάγξακκα πην θάησ)  είλαη ε Μεγάιε Βξεηαλία, ηελ νπνία ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα 

έρνπλ επηζθεθζεί πάλσ απφ 2000 Κχπξηνη αζζελείο, ε Διιάδα ζηελ νπνία θάζε 

ρξφλν κεηαβαίλνπλ γηα ζεξαπείεο θαη ηαηξηθνχο ζθνπνχο πεξηζζφηεξα απφ 375 

άηνκα θαη ηέινο ην Ηζξαήι, ην νπνίν απνηειεί ηελ ηξίηε ρψξα απνζηνιήο Κππξίσλ 

αζζελψλ. Πέξαλ ησλ ηξηψλ απηψλ πξννξηζκψλ, Κχπξηνη αζζελείο ηαμηδεχνπλ ζε 

κηθξφηεξα πνζνζηά ζηε Γεξκαλία, Απζηξία, Διβεηία, Ακεξηθή, Λίβαλν, νπεδία θαη 

Γαιιία. ην δεχηεξν δηάγξακκα πην θάησ θαίλνληαη νη ζεξαπείεο γηα ηηο νπνίεο 

απνζηάιεθαλ νη Κχπξηνη αζζελείο ζην εμσηεξηθφ. Οη θχξηεο αζζέλεηεο είλαη 

θαξδηνινγηθά (13%), νξζνπεδηθά (13%) λεπξνινγηθά λεπξνρεηξνπξγηθά (11%) 

νγθνινγηθά θαη θαξθίλνη (12%),νθζαικνινγηθά (6%) θιπ.  

 

Πεγή: Τπνπξγείν Τγείαο 
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Αμηνπνίεζε πθηζηάκελνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο  

 

Σα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ γηα ην έηνο 2008, 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά ησλ ηνπξηζηψλ απφ θάζε 

ρψξα θαη ηε κέζε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζηελ Κχπξν. Ο ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο 

καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο ηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ 

ςπραγσγίαο ζηελ Κχπξν κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ νδεγφ πξνζέιθπζεο 

μέλσλ ηαμηδησηψλ πγείαο. πγθεθξηκέλα, δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο πσο ν 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο ηνπξηζηψλ πγείαο είλαη απφ ηελ Αγγιία, ρψξα ε νπνία θαηέρεη 

ηελ πξψηε ζέζε φζν αθνξά θαη ηνλ ηνπξηζκφ ςπραγσγίαο. Δπνκέλσο, κπνξεί λα 

επηρεηξεζεί πξνζέγγηζε ησλ αγνξψλ εθείλσλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρεηαη κεγάινο 

αξηζκφο ηνπξηζηψλ ςπραγσγίαο, φπσο Αγγιία,  Γεξκαλία,  νπεδία,  Ννξβεγία θαη  

Ρσζία.  

 
εκαληηθά ζηνηρεία γηα ην ζθνπφ ηεο ζηξαηεγηθήο απνηεινχλ νη κέξεο παξακνλήο 

ησλ ηνπξηζηψλ ςπραγσγίαο ζηελ Κχπξν θαη ε επνρηθφηεηα. Ζ κέζε δηάξθεηα 

παξακνλήο είλαη δέθα κέξεο ελψ είλαη γλσζηφ φηη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηνπξηζηψλ 

θαηαθζάλνπλ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο.   

FOLLOW UPS
16%

PET SCAN
5%

ΑΙΜΟΑΣΟΛΟΓΙΚΑ
2%

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ
13%

ΑΘΕΝΕΙΕ 
ΚΑΡΚΙΝΟΤ

3%

ΜΕΣΑΜΟΧΕΤΕΙ
5%

ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΑ -
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11%

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ
9%

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
13%
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ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ
6%

ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΑ
5%

ΑΛΛΑ
8%

Θεραπείεσ Κυπρίων αςθενών που μεταβαίνουν 
ςτο εξωτερικό
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Πίλαθαο πξνέιεπζεο ηνπξηζηψλ αλά ρψξα   
2006 - 2008 

 
 

COUNTRY 2008 2007 2006 
% αιιαγή 
2008/2007 

% αιιαγή 
2008/2006 

UnitedKingdom 1.242.655 1.282.873 1.360.136 -3,1 -8,6 

Germany 132.058 138.451 152.808 -4,6 -13,6 

Greece 133.015 139.815 126.768 -4,9 4,9 

Sweden 124.948 120.989 94.028 3,3 32,9 

Norway 63.470 53.442 50.664 18,8 25,3 

Finland 32.333 21.461 30.333 50,7 6,6 

Denmark 38.216 34.759 30.802 9,9 24,1 

France 36.099 41.394 37.779 -12,8 -4,4 

Switzerland 38.56 41.407 41.337 -6,9 -6,7 

Netherlands 26.302 26.65 28.21 -1,3 -6,8 

Belgium 26.368 23.174 24.267 13,8 8,7 

Austria 26.62 24.359 23.788 9,3 11,9 

Italy 16.859 19.225 17.865 -12,3 -5,6 

Ireland 23.632 35.875 47.463 -34,1 -50,2 

Spain 3.641 4.118 4.218 -11,6 -13,7 

Russia 180.926 145.921 114.763 24,0 57,7 

Poland 20.358 16.669 13.707 22,1 48,5 

Hungary 9.641 10.086 11.458 -4,4 -15,9 

CzechRepublic 20.027 20.972 18.764 -4,5 6,7 

OtherEurope 71.773 68.545 44.53 4,7 61,2 

ArabCountries* 23.513 26.662 22.296 -11,8 5,5 

GulfCountries** 26.163 26.64 18.946 -1,8 38,1 

Israel 32.034 34.205 34.197 -6,3 -6,3 

USA 21.117 23.744 20.048 -11,1 5,3 

Canada 5.512 5.625 5.194 -2,0 6,1 

Australia 11.506 10.742 12.061 7,1 -4,6 

Other 
Countries 16.404 18.725 14.494 -12,4 13,2 

AllCountries 2.403.750 2.416.081 2.400.924 -0,5 0,1 
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Αθίμεηο Σνπξηζηψλ ζηελ Κχπξν αλά κήλα 2008 
 

  JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 

YEAR 
2008 50.658 70.140 108.164 182.091 271.559 307.237 342.554 328.100 305.348 267.866 97.900 72.127 2.403.750 

MONTH 
SHARE 2,1% 2,9% 4,5% 7,6% 11,3% 12,8% 14,3% 13,6% 12,7% 11,1% 4,1% 3,0% 100% 

YEAR 
2007 51.848 63.098 104.316 189.31 273.058 282.465 352.423 340.534 315.437 275.103 94.741 73.742 2.416.081 

MONTH 
SHARE 2,1% 2,6% 4,3% 7,8% 11,3% 11,7% 14,6% 14,1% 13,1% 11,4% 3,9% 3,1% 100% 

YEAR 
2006 54.875 66.151 107.071 206.548 283.513 280.164 341.443 314.872 296.532 283.046 95.682 71.022 2.400.924 

MONTH 
SHARE 2,3% 2,8% 4,5% 8,6% 11,8% 11,7% 14,2% 13,1% 12,4% 11,8% 4,0% 3,0% 100% 

 
 

πγθεθξηκέλεο ηνπξηζηηθνί παξάκεηξνη αλά ρψξα 2008 

 

ΥΧΡΑ 

ΠΟΟΣΟ 
ΑΦΗΞΔΧΝ 

ΣΟΤΡΗΣΧΝ 
ΔΠΗ ΣΟΤ 

ΤΝΟΛΗΚΟΤ 

ΜΔ 
ΠΑΚΔΣΑ 

ΜΔΖ 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΠΑΡΑΜΟΝΖ 

ΓΗΑΜΟΝΖ Δ 
ΠΛΖΡΧΜΔΝΑ 
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ 

ΜΔΟ ΠΟΟ 
ΠΟΤ 

ΞΟΓΔΤΟΤΝ 
Δ ΔΤΡΧ 

United 
Kingdom 51,7 59,3 10,77 78,4 717,11 

Germany 5,5 76,8 10,14 93,7 740,83 

Switzerland 1,6 85,8 9,11 93,6 814,13 

France 1,5 65,8 8,43 86,6 703,28 

Netherlands 1,1 75,6 9,07 94,4 822,24 

Belgium 1,1 61,0 7,99 92,0 786,95 

Austria 1,1 71,2 9,14 92,4 742,42 

Italy 0,7 50,0 8,34 89,9 786,00 

Ireland 1,0 73,8 9,66 84,2 876,26 

Greece 5,5 13,6 8,01 45,5 459,76 

Sweden 5,2 91,8 9,29 95,6 582,96 

Denmark 1,6 88,6 8,44 96,6 662,57 

Finland 1,3 87,3 8,51 96,5 603,47 

Norway 2,6 89,4 10,93 94,9 757,57 

Russia 7,5 75,8 10,29 84,7 1024,83 

Israel 1,3 55,0 4,44 83,5 513,48 

USA 0,9 4,6 13,84 50,1 822,52 

Other 
Countries 8,7 33,7 10,09 69,6 755,37 

All 
Countries 100 61,2 10,05 79,8 745,83 
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Μέζνο φξνο δηάξθεηαο παξακνλήο ηνπξηζηψλ ζηελ Κχπξν 1994 - 2008 
 
 

 
 

Παξνρή Θεσξήζεσλ Δηζφδνπ (VISAs)  

 

Με ηελ πιήξε έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 1ε Μαΐνπ 2004, 

εθαξκφδεηαη ην θαζεζηψο ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο, ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε 

θαηνρήο ζεσξήζεσλ εηζφδνπ θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο. ηα 27 θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ εθαξκφδεηαη ην θαζεζηψο ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο, νη 

πνιίηεο κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζε επξσπατθφ έδαθνο ρσξίο πηζηνπνηεηηθφ 

ζεψξεζεο γηα πεξίνδν 90 εκεξψλ. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε παξακνλή ελφο 

Δπξσπαίνπ ππεξβεί ηηο 90 κέξεο, ηφηε ν ζπγθεθξηκέλνο πνιίηεο πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη άιιε δηαδηθαζία αίηεζεο γηα παξνρή άδεηαο γηα πεξαηηέξσ παξακνλή. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε ζπγθεθξηκέλε πξφλνηα γηα παξακνλή ρσξίο πηζηνπνηεηηθφ 

ζεψξεζεο εηζφδνπ γηα πεξίνδν 90 εκεξψλ ηζρχεη θαη γηα άιιεο 33 ρψξεο εθηφο 

Έλσζεο, ν θαηάινγνο ησλ νπνίσλ παξαηίζεηαη ζην ζρεηηθφ παξάξηεκα. Γηα 

πεξηπηψζεηο έθδνζεο ζεσξήζεσλ εηζφδνπ γηα ζθνπνχο πγείαο, δελ ππάξρεη 

δηαθνξεηηθφ θαζεζηψο. Κάζε αίηεζε εμεηάδεηαη μερσξηζηά θαη ιακβάλνληαη ππφςε νη 

ιφγνη ηεο αίηεζεο. Όπσο ελεκεξσζήθακε απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνμεληθψλ Τπνζέζεσλ 

ππήξραλ δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ζην παξειζφλ φπνπ ε ππεξεζία παξέιαβε αηηήζεηο 

γηα έθδνζε ζεσξήζεσλ εηζφδνπ γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο. Ζ ελεκέξσζε πνπ πήξακε 

είλαη φηη ππάξρεη κηα ειαζηηθφηεηα φηαλ πξφθεηηαη γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο.  Βέιηηζηε 

πξαθηηθή άιισλ ρσξψλ (π.ρ Ηλδία) πνπ αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ είλαη ε πηνζέηεζε 

ηεο medical visa φπνπ νη ηαμηδηψηεο κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ζεψξεζε εηζφδνπ γηα 

ηαηξηθνχο ζθνπνχο ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ρξνληθφ πεξηνξηζκφ. 

 

Γηα έλα κεγάιν αξηζκφ ρσξψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ρσζίαο, νη ηαμηδηψηεο 

ρξεηάδνληαη πηζηνπνηεηηθφ ζεψξεζεο εηζφδνπ γηα ηελ άθημε θαη παξακνλή ηνπο ζηελ 

Κχπξν. Οη ζεσξήζεηο εηζφδνπ εθδίδνληαη απφ φιεο ηηο Γηπισκαηηθέο Απνζηνιέο 

(Πξεζβείεο θαη Γεληθά Πξνμελεία) ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη απφ φια ηα 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 

2008 
 

12,0 11,5 10,9 11,5 11,3 11,3 11,0 10,3 11,1 10,9 10,7 10,4 10,4 10,0 
 

10,1 
 



Quale Vita Healthcare Consulting Ltd 

 

polisgeo@qualevita.eu                                                                                         TEL. +357 22 511 592 
www.qualevita.eu                                             97                                                FAX +357 22 511 591         
www.cyprus4health.com                                                                         10 Efessos street, Lycavittos 
            Nicosia 1055 CYPRUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Δπίηηκα Πξνμελεία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζην εμσηεξηθφ. Ο θαηάινγνο ησλ 

ρσξψλ φπνπ νη πνιίηεο ρξεηάδνληαη ζεψξεζε εηζφδνπ παξαηίζεηαη ζην ζρεηηθφ 

πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε δηαδηθαζία έθδνζεο 

πηζηνπνηεηηθνχ ζεψξεζεο είλαη πνιιέο θνξέο ρξνλνβφξα θαη απνηειεί αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα γηα έλα αζζελή λα επηιέμεη ηελ Κχπξν γηα ηνπξηζκφ πγείαο. Γεδνκέλνπ φηη 

ζηνλ θαηάινγν ησλ ρσξψλ φπνπ νη πνιίηεο ρξεηάδνληαη ζεψξεζε εηζφδνπ ζηελ 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, ζπγθαηαιέγνληαη θαη ζεκαληηθέο αγνξέο πςειήο 

πξνηεξαηφηεηαο φπσο ε Ρσζία θαη ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Απαηηείηαη 

ζπγθξνηεκέλε πνιηηηθή ηαρείαο έθδνζεο ζεσξήζεσλ εηζφδνπ γηα ηαμηδηψηεο πγείαο 

πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ έιεπζε ηνπο ζηελ Κχπξν.  

Ζ πεξίπησζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ πξέπεη λα πξνζερζεί ηδηαίηεξα αθνχ 

παξαηεξήζεθε κείσζε ζηνλ ηνπξηζκφ πγείαο ηεο Ακεξηθήο ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ 

έθδνζεο ζεσξήζεσλ εηζφδνπ ζε ηαμηδηψηεο πγείαο ηξίησλ ρσξψλ.   

 
 

1 Δ. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΚΡΗΗΜΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

 

Ζ παξαπάλσ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ησλ δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε 

ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο θαη ηεο πξννπηηθήο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηνπ ζηελ Κχπξν, καο 

νδεγεί ζηελ θαηαγξαθή ζπγθεθξηκελνπνίεζε θξίζηκσλ παξαγφλησλ επηηπρίαο. Ζ φζν 

ην δπλαηφ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ παξαθάησ θξίζηκσλ 

παξαγφλησλ επηηπρίαο, ζα θέξεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζα θαηαζηήζεη ην 

ηνπξηζκφ πγείαο αθφκα πην ελδηαθέξνλ θαη ζεκαληηθφ. 

 

Ζ επηηπρία ρσξψλ παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε ηαμηδηψηεο πγείαο βαζίδεηαη ζηηο 

εμήο πέληε παξακέηξνπο27: 

 

1. Οηθνλνκηθή πξνζηηφηεηα (Affordable): Δθαηνκκχξηα αλαζθάιηζησλ 

αζζελψλ αλαδεηνχλ θζελή θαη πνηνηηθή ζεξαπεία 

2. Πξνζβαζηκφηεηα (Accessible): Οη κεγάιεο ιίζηεο αλακνλήο αλαγθάδνπλ 

ηνπο ηαμηδηψηεο πγείαο λα θαηαθχγνπλ ζην εμσηεξηθφ. 

3. Γηαζεζηκφηεηα (Available): Όηαλ ε ζεξαπεία δελ πξνζθέξεηαη ζηε ρψξα ηνπ 

αζζελνχο 

                                                           
27

 Jagyast in P. Peratikos 



Quale Vita Healthcare Consulting Ltd 

 

polisgeo@qualevita.eu                                                                                         TEL. +357 22 511 592 
www.qualevita.eu                                             98                                                FAX +357 22 511 591         
www.cyprus4health.com                                                                         10 Efessos street, Lycavittos 
            Nicosia 1055 CYPRUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

4. Απνδεθηηθφηεηα (Acceptable): Όηαλ δηάθνξνη ζξεζθεπηηθνί  θαη 

θνηλσληθνπνιηηηθνί ιφγνη εκπνδίδνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζεξαπείαο 

(ηερλεηή γνληκνπνίεζε) 

5. Πνηνηηθή επάξθεηα (Additional): Οη αζζελείο επηδεηνχλ ηαηξνθαξκαθεπηηθέο 

ππεξεζίεο ςειήο πνηφηεηαο πνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ  κνληέξλα ηερλνινγία, 

θηινμελία, πξνζσπηθή θξνληίδα θαη μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο πνιπηειείαο.  

 

Σνπνζέηεζε ηεο Κχπξνπ κέζα ζην πιαίζην ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ: 

 

Οηθνλνκηθή πξνζηηφηεηα (Affordability): Ζ Κχπξνο δηαζέηεη νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνπζεο  ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζε ζχγθξηζε  κε ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζε 

πνιινχο ηνκείο, αιιά πξέπεη λα είλαη θαη αληαγσληζηηθή ζε ζρέζε κε ηηο 

αληαγσληζηηθέο ρψξεο. 

Πξνζβαζηκφηεηα (Accessibility): Δχθνιε πξφζβαζε ζην λεζί κε πνιιέο 

θαζεκεξηλέο πηήζεηο απφ δηάθνξεο αγνξέο πνπ ε Κχπξνο πξέπεη λα πξνζεγγίζεη 

(Ζλσκέλν Βαζίιεην, Αξαβηθέο Υψξεο, Γεξκαλία θιπ.) 

Γηαζεζηκφηεηα (Availability): Γπλαηφηεηα παξνρήο άκεζεο ζεξαπείαο γηαηί  δελ 

ππάξρνπλ ιίζηεο αλακνλήο ζηα ηδησηηθά λνζειεπηήξηα. 

Απνδεθηηθφηεηα (Acceptability): Ζ Κχπξνο είλαη ήδε απνδεθηφο πξννξηζκφο, 

φπσο έρεη δείμεη ε επηηπρία ζηνλ ηνπξηζκφ ελψ δελ ππάξρνπλ ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο 

δηαθξίζεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο 

πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο. 

Πνηνηηθή επάξθεηα (Additional) : ην λεζί ππάξρνπλ ηαηξνί κε εμαηξεηηθά πξνζφληα 

απφ κεγάια παλεπηζηήκηα ηεο Ακεξηθήο, ηεο Αγγιίαο, θαη άιισλ Δπξσπατθψλ 

ρσξψλ πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ςειήο πνηφηεηαο δηεπθνιχλζεηο ζε θιηληθέο θαη 

λνζνθνκεία.  

Κξίζηκν παξάγνληα επηηπρίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ε θξνληίδα ησλ αζζελψλ κεηά 

απφ ηελ αλαρψξεζε απφ ηελ Κχπξν, εάλ απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν
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1 Ε. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΕΖΣΖΖ ΑΠΌ 

ΞΔΝΟΤ 

 
Όπσο απνδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ έξεπλα ε Κχπξνο είλαη ειθπζηηθφο πξννξηζκφο 

γηα ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείεο. πγθεθξηκέλα νη ζεξαπείεο ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο 

IVF, νη πιαζηηθέο εγρεηξήζεηο θαη νη νδνληηαηξηθέο ζεξαπείεο απνηεινχλ ηηο 

ππεξεζίεο ζηελ Κχπξν κε κεγαιχηεξε δήηεζε απφ ηνπο μέλνπο. Γηα απηέο ηηο 

ζεξαπείεο αιιά θαη γηα ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε Κχπξνο φζν αθνξά 

ζηνλ ηνπξηζκφ πγείαο, θξίλεηαη ζεκαληηθή ε αμηνπνίεζε ησλ πξαθηηθψλ εθείλσλ πνπ 

ζα αλαδείμνπλ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Κχπξνπ ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο. 

Απηά ηα πιενλεθηήκαηα νξίδνληαη σο ε πςειή πνηφηεηα ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, ην 

ρακειφ θφζηνο ησλ ζεξαπεηψλ ζε ζρέζε κε θάπνηεο αγνξέο, ε πςειή θαηάξηηζε ησλ 

Κππξίσλ ηαηξψλ νη νπνίνη έρνπλ ζπνπδάζεη ζε πςεινχ επηπέδνπ παλεπηζηήκηα, ε 

ρξήζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, ην άξηζην 

κεζνγεηαθφ θιίκα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή απνθαηάζηαζε 

ησλ αζζελψλ, αιιά θαη ην φηη ε Κχπξνο έρεη λα επηδείμεη άξηζηα δνκεκέλεο 

ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο, κε πνιπηειή μελνδνρεία, θέληξα επεμίαο θαζψο επίζεο θαη 

πινχζην πνιηηηζκφ.  

 

Βαζηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Κχπξνπ ζε ζρέζε κε άιιεο αγνξέο, είλαη ην φηη 

ζηελ Κχπξν ν ηαμηδηψηεο πγείαο κπνξεί λα ζπλδπάζεη ηε ζεξαπεία ηνπ κε δηαθνπέο 

θαη αλαςπρή θάηη πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν πξνζέιθπζεο ηνπξηζκνχ πγείαο 

ζηελ Κχπξν. 
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Αγνξέο πνπ πξέπεη λα πξνζεγγηζηνχλ βάζεη πξννπηηθήο 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κιίκαθα Πξννπηηθήο:  
 
1: Δμαηξεηηθή        2: Πνιχ Καιή     3: Καιή         4: Μέηξηα         5: Αζήκαληε 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΧΡΑ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΣΟΜΔΗ 

ΔΛΒΔΣΗΑ 4 Medi-Wellness 

ΗΡΑΖΛ 4 IVF 

ΗΣΑΛΗΑ 2 IVF,Οδνληηαηξηθή 

ΟΤΓΓΑΡΗΑ 5 Απνζεξαπεία 

ΓΑΛΛΗΑ 5 Medi-Wellness 

ΒΔΛΓΗΟ 4 
Medi-Welness, 
Οδνληηαηξηθή 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ 5 Medi-Wellness 

ΡΧΗΑ 1 ΑΝΑΜΔΝΟΝΣΑΗ 

ΟΤΖΓΗΑ 1 
IVF, Πιαζηηθή 
Υεηξνπξγηθή 

ΑΤΣΡΗΑ 3 
Check up, medi 

wellness 

ΑΡΑΒΗΚΔ 
ΥΧΡΔ 

1 Sun sea surgery 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 1 Medi wellness 

ΔΛΛΑΓΑ 4  

Ζ.Β 1 

Οδνληηαηξηθή, 
Κνζκεηηθή 

Υεηξνπξγηθή, 
Πιαζηηθή 

Υεηξνπξγηθή, Hip 
replacement 



Quale Vita Healthcare Consulting Ltd 

 

polisgeo@qualevita.eu                                                                                         TEL. +357 22 511 592 
www.qualevita.eu                                             101                                              FAX +357 22 511 591         
www.cyprus4health.com                                                                         10 Efessos street, Lycavittos 
            Nicosia 1055 CYPRUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

1 Ζ. ΔΞΔΣΑΖ ΒΔΛΣΗΣΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ ΠΡΟΟΡΗΜΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ 

ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΤΓΔΗΑ 

 
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ πεξηζζφηεξεο απφ 60 ρψξεο αλά ην παγθφζκην 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ πγείαο. εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ην γεγνλφο φηη νη 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο απεπζχλνληαη ζηνπο Ακεξηθαλνχο. Μεξηθέο απφ ηηο ρψξεο θαη 

πεξηνρέο απηέο είλαη ε Νέα Εειαλδία, ε Αζία, ε Λαηηληθή Ακεξηθή, ε Απζηξαιία θαη ε 

Νφηηνο Ακεξηθή.  

Πξαθηηθέο ησλ ρσξώλ πνπ δελ αληαγσλίδνληαη άκεζα κε ηελ Κύπξν 

 

Αξγεληηλή: 

Απεπζχλεηαη θπξίσο ζε Ακεξηθαλνχο. Ο παιαηφηεξνο θαη πην γλσζηφο νξγαληζκφο 

ηνπξηζκνχ πγείαο  ε Κνηλνπξαμία 17 ζπγθεθξηκέλσλ Ηαηξηθψλ Κέληξσλ δεκηνχξγεζε 

ηελ PLENITAS medical tourism agency θαη εμππεξεηεί βήκα πξνο βήκα ηε 

δηαδηθαζία γηα έλα ηνπξίζηα πγείαο. Πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ηαηξηθήο 

θαη ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ, πξνβάιινπλ φκσο ηδηαίηεξα ην παηδηθφ άζζκα. Δθηφο 

απφ ηελ Αξγεληηλή δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζην Πεξνχ, ηε Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία αιιά 

θαη ζε αληαγσληζηηθέο ρψξεο φπσο ηελ Αίγππην, Γεξκαλία, εξβία θαη Μαπξνβνχλην. 

Σν www.plenitas.com παξέρεη ιεπηνκεξή ελεκέξσζε θαη απνηειεί έλα 

απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο ηεο ρψξαο. Ο Σνπξηζηηθφο 

Οξγαληζκφο Plenitas απνηειεί βέιηηζηε πξαθηηθή αθνχ δεκηνχξγεζε brand γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ πγείαο ηεο ρψξαο. 

 

Κφζηα Ρίθα: 

Ζ Κφζηα Ρίθα δεκηνχξγεζε ην Health Tourism Corporation ην νπνίν ζπληνλίδεη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ Σνπξηζκνχ Τγείαο θαη ιεηηνπξγεί ζαλ θέληξν πιεξνθφξεζεο. Ζ 

πειαηεία ηνπ είλαη Ακεξηθαλνί. Ζ Κφζηα Ρίθα πεξηιήθζεθε ζηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Health Tourism Coorporation θαζ‟ φηη εδψ δίλεη κεγάιε 

ζεκαζία ζηελ ελεκέξσζε θαη ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ζην κέιινλ ε πξαθηηθή απηή 

θαηά πφζν είλαη απνηειεζκαηηθή θαη πσο ζα κπνξνχζαλ θάπνηεο πξαθηηθέο λα 

απνδεηρζνχλ ρξήζηκεο θαη γηα ηελ Κχπξν. 

 

Νέα Εειαλδία 

To New Zealand Health Tourism Company παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη ζπληνλίδεη φια 

ηα ηαηξηθά, παξαταηξηθά ηαμηδησηηθά θαη ηνπξηζηηθά ζέκαηα. Οπζηαζηηθά είλαη κηα 

http://www.plenitas.com/


Quale Vita Healthcare Consulting Ltd 

 

polisgeo@qualevita.eu                                                                                         TEL. +357 22 511 592 
www.qualevita.eu                                             102                                              FAX +357 22 511 591         
www.cyprus4health.com                                                                         10 Efessos street, Lycavittos 
            Nicosia 1055 CYPRUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

ππεξεζία αλαθνξάο γηα φζνπο παξέρνπλ ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγεί πάλσ ζε 

εκπνξηθή βάζε. ηελ πεξίπησζε ηεο Νέαο Εειαλδίαο γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο New Zealand Health Tourism Company ζαλ κέζνδνο νξγάλσζεο θαη 

αλάπηπμεο ε νπνία αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ facilitator θαη ζπληνληζηή φισλ ησλ 

ηαμηδησηηθψλ, ηνπξηζηηθψλ θαη ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ηνπ coordinator κε φιεο 

ηηο ππεξεζίεο ζηνλ πξννξηζκφ (Destination Management Services). Πξφθεηηαη γηα κηα 

εκπνξηθή θνηλνπξαμία φισλ ησλ παξνρέσλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ επηηπρία ή θαη φρη 

κηαο ηέηνηαο referral agency ζα πξέπεη λα κειεηεζεί πεξαηηέξσ.  

 

Παλακάο: 

Οη ζεκαληηθφηεξνη επαγγεικαηίεο ηνπ Ηαηξηθνχ ηνκέα referral service έλα referral 

agency κε πεξηζζφηεξνπο απφ 100 ηαηξνχο κε 24 δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο νη νπνίνη 

πξνζθέξνπλ ζεξαπείεο αιιά θαη ηνπξηζηηθά πξνγξάκκαηα. Σν agency  δίλεη φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο γηαηξνχο αιιά θαη ηηο ηηκέο. Σν πξνζσπηθφ 

παξέρεη φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ επηινγή ηνπ γηαηξνχ, ηηο ζεξαπείεο θαη 

πξνηείλνπλ νινθιεξσκέλα ηνπξηζηηθά-ηαηξηθά παθέηα, ππεξεζίεο ηαμηδησηηθέο ζηε 

ρψξα, κεηαθνξηθά θιπ. Πξνζσπηθή βνεζφο ζπλνδεχεη ηνλ αζζελή θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο παξνπζίαο ηνπ ζην ηαηξηθφ θέληξν. Ο ηνπξηζηηθφο Οξγαληζκφο ηνπ 

Παλακά πεξηέιαβε ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο ζε γεληθφ ζρέδην (master plan) 2007-2020 

πνπ ηνλ πξνσζεί κέζσ κπξνζνχξσλ θαη ην δηαδίθηπν θπξίσο ζηηο ΖΠΑ. Σφζν ε 

ιεηηνπξγία φζν θαη ε νξγάλσζε ηνπ agency απνηεινχλ πνιχ θαιή πξαθηηθή. 

 

Απζηξαιία: 

Οη πξνζπάζεηεο ζηελ Απζηξαιία επηθεληξψλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο 

επξχηεξεο ηαηξηθήο. Σελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο Σνπξηζκνχ Τγείαο πξνσζεί ε                                                                             

Global Wellness and Travel (GWT) γηα ηε δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ ηαμηδησηηθψλ 

ζεκάησλ θαζψο επίζεο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε επαθψλ  ζε δηάθνξεο ρψξεο. H 

GWT απνηειεί έλα θαιφ παξάδεηγκα ηνπξηζηηθνχ νξγαληζκνχ κε εηδηθφηεηα ζηνλ 

ηνπξηζκφ πγείαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ιεηηνπξγεί κε ηελ ίδηα επηηπρία θαη ζηε 

ηγθαπνχξε. 

 

 

 



Quale Vita Healthcare Consulting Ltd 

 

polisgeo@qualevita.eu                                                                                         TEL. +357 22 511 592 
www.qualevita.eu                                             103                                              FAX +357 22 511 591         
www.cyprus4health.com                                                                         10 Efessos street, Lycavittos 
            Nicosia 1055 CYPRUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Αληαγσληζηηθέο πξνο ηελ Κύπξν ρώξεο θαη νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηνπο 

 

Σνπξθία: 

Ζ Σνπξθία κπήθε δπλακηθά ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ηα ηειεπηαία ρξφληα κε 

ηελ Γηαπίζηεπζε αξθεηψλ Ννζνθνκείσλ θαη ηελ αλάπηπμε κνληέξλαο θαη ζχγρξνλεο 

ηαηξηθήο θαη ηαηξηθψλ θέληξσλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Τπνινγίδεηαη πσο θάζε κήλα 

πεξίπνπ 650 μέλνη αζζελείο πξαγκαηνπνηνχλ ηαηξηθέο επεκβάζεηο. Σν 2005 ε 

ηνπξηζηηθή πεξηνρή ηεο Αηηάιεηαο ζε κηα πξνζπάζεηα αλάπηπμεο θαη πξνβνιήο ηνπ 

medical wellness  ζε Δπξσπαίνπο ηνπξίζηεο δεκηνπξγήζεθε ην Association of 

improving health tourism. Σα ηειεπηαία ρξφληα Γεξκαλνί tour operators 

πεξηιακβάλνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ηνπο ηελ Σνπξθία γηα medical wellness θαη 

πξνβάιινπλ σο πνιχ πεηπρεκέλν ζην εμσηεξηθφ ην Berut Lara Resort SPA ζηελ 

πεξηνρή Λαξα. 

 

Διιάδα: 

Ζ Διιάδα ελψ αλαγλσξίδεη φηη ν ηνπξηζκφο πγείαο έρεη ηεξάζηηεο πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο θπξίσο ζηελ Κξήηε σζηφζν πεξηνξίζηεθε ζηελ πξνβνιή ηνπ ηακαηηθνχ 

ηνπξηζκνχ ν νπνίνο είλαη πεξηζζφηεξν Δζσηεξηθφο Σνπξηζκφο ηχπνπ wellness. Με 

ζηφρν ηελ ίαζε δηαθφξσλ παζήζεσλ ε Διιάδα πξνβάιιεη ηηο ηακαηηθέο πεγέο ηεο θαη 

ηνλ ζεξκαιηζκφ φπνπ κε ηε ρξήζε ηνπ ηακαηηθνχ λεξνχ ζηνρεχεηαη ε πξφιεςε 

δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ. 

Δπίζεο ε ζαιαζζνζεξαπεία πεξηιακβάλεηαη θαη ζηα πξνγξάκκαηα πξνβνιήο ηνπ 

ΔΟΣ. Αμηφινγα θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο θαη medical wellness είλαη ην Gelina 

Village resorts and SPA ζηελ Κέξθπξα www.gelina.gr θαη ην Myconian Collection ζηε 

Μχθνλν  www.royal-myconian.gr . ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη εηδηθφο νξγαληζκφο γηα 

ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο. Σελ πξνβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο αλαιακβάλνπλ ηδησηηθά 

λνζειεπηήξηα φπσο ην Τγεία, Μεηέξα, Λεηψ, ηα νπνία πξνβάιινληαη θαη ζηελ 

Κχπξν κέζσ ηεο MARFIN LAIKI BANK ε νπνία πξνζθέξεη εθπηψζεηο θαη 

πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε ζηνπο θαηφρνπο θαξηψλ ηεο. χκθσλα κε ηνλ ΔΟΣ ε 

Διιάδα δέρεηαη 3500 Άγγινπο θάζε ρξφλν νη νπνίνη κέζσ αζθαιηζηηθψλ ηδξπκάησλ 

αλαδεηνχλ ζεξαπεία ζηελ Διιάδα. 

Πέξαλ ηνχηνπ Γεξκαλνί tour operators πνπ εηδηθεχνληαη ζηνλ ηνπξηζκφ πγείαο 

πεξηιακβάλνπλ κφλν ζέξεηξα ηεο Κξήηεο  φπσο ε Υεξζφλεζνο.  Ζ πξφηαζε γηα 

λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ λα δηέπεη ηε ιεηηνπξγία φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζηνλ 

ηνπξηζκφ πγείαο δελ είρε πξνρσξήζεη. Πξνρψξεζε φκσο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ 

http://www.gelina.gr/
http://www.royal-myconian.gr/
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αθνξά ηνλ ηακαηηθφ ηνπξηζκφ. Οη ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζπνξαδηθά 

απφ έλα κηθξφ αξηζκφ ηδησηψλ ρσξίο θξαηηθή βνήζεηα είλαη ζε ηαηξηθά θέληξα ζηε 

Θεζζαινλίθε, ηελ Κξήηε, ηελ Κέξθπξα θαη ηε Ρφδν. Απηά πεξηιακβάλνπλ δηφξζσζε 

κπσπίαο, αηζζεηηθέο επεκβάζεηο, εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε, αηκνθάζαξζε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο παρπζαξθίαο. Σα πξψηα θέληξα ηνπξηζκνχ πγείαο 

δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Κξήηε θαη εηδηθεχνληαη ζηελ νθζαικνινγία, ελδνθξηλνινγία θαη 

λεθξηθή αλεπάξθεηα.    

 

Γεξκαλία – Διβεηία – Απζηξία: 

Οη ρψξεο απηέο απνηεινχλ ηα παξαδνζηαθά θέληξα KUR-RESORTS ηα νπνία ηψξα 

νλνκάδνληαη medical wellness. Σα πξντφληα ηνπο πξνβάιινληαη κέζσ ηνπηθψλ 

νξγαληζκψλ ηνπξηζκνχ ησλ ηδίσλ ησλ ζέξεηξσλ ελψ νη tour operators ηα 

πεξηιακβάλνπλ ζην πξφγξακκα θπξίσο γηα medical wellness: πξνιεπηηθή ηαηξηθή, 

νιηζηηθή ζεξαπεία, ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο αιιά θαη αηζζεηηθέο επεκβάζεηο. 

 

Τπνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ 500 000 Γεξκαλνί αλακέλεηαη λα αλαδεηήζνπλ ζεξαπείεο 

ηνπξηζκνχ πγείαο εληφο θαη εθηφο Γεξκαλίαο  γη‟ απηφ θαη tour operators έρνπλ παθέηα 

πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 30 ρψξεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηελ Κχπξν. 

Έκθαζε δίλεηαη ζην medical wellness θαη ηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή θαζ‟ φηη 200 

πεξίπνπ ηακεία επηρνξεγνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή. Ζ 

απνπζία Γηαπηζηεπκέλσλ medical wellness ζηελ Κχπξν επηδξά αξλεηηθά ζηελ 

αλαδήηεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. 

 

Βέιηηζηε πξαθηηθή απνηειεί ν ηνκέαο ηνπ marketing, pre-packaging θαη δηαλνκήο ηνπ 

πξντφληνο ηφζν απφ ηνπο ηνπηθνχο ηνπξηζηηθνχο νξγαληζκνχο φζν θαη απφ ηελ 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. ηηο ρψξεο απηέο παξαηεξείηαη ν ηδαληθφο ηξφπνο γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο. Απηφο νξίδεηαη σο ν ζσζηφο ζπλδπαζκφο ππεξεζηψλ 

ηνπξηζκνχ θαη ππεξεζηψλ πγείαο θαη θαη‟ επέθηαζε ε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία 

ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ θάζε ηνκέα. χκθσλα κε to Fit Reisen ε ηηκή ηνπ παθέηνπ 

δελ έρεη κεγάιε ζεκαζία, πξάγκα πνπ θάλεη ηηο πην πάλσ ρψξεο αληαγσληζηηθέο γηα 

ηελ Κχπξν. Σν πιενλέθηεκα γηα ηελ Κχπξν είλαη ην θιίκα ηεο. 

 

Σαυιάλδε: 

Ζ Σαπιάλδε απνηειεί ηελ πην δεκνθηιή ρψξα γηα ηνπξηζκφ πγείαο. Σν 2004  έλα 

εθαηνκκχξην ηαμηδηψηεο πγείαο, έθεξαλ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο έλα πνζφ θνληά 
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ζηα 560 εθαηνκκχξηα Δπξψ28. Ζ έλσζε ηδησηηθψλ Ννζνθνκείσλ αλακέλεη ην 2010  

δχν εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο. Σα ηδησηηθά λνζειεπηήξηα ηεο ρψξαο πξνζέθεξαλ 

κεγάιε γθάκα ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ απφ αηζζεηηθή κέρξη θαξδηνρεηξνπξγηθή. Σα 

παθέηα πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο αζζελείο είλαη δειεαζηηθά θαζψο πεξηιακβάλνπλ 

νηθνγελεηαθή εμππεξέηεζε ηνπ αζζελή θαη ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ ππάξρνπλ 

θαξκαθεία, εζηηαηφξηα, internet café, κεηαθξαζηηθέο ππεξεζίεο θιπ. Οπζηαζηηθά 

πξφθεηηαη γηα αξθεηά κεγάια θαη άξηηα εμνπιηζκέλα ηαηξηθά θέληξα ηφζν ζε 

εγθαηαζηάζεηο φζν θαη ζε πξνζσπηθφ. πγθεθξηκέλα ην Burmungrad Hospital ηεο 

Μπαλγθφθ πνπ εμππεξεηεί 150 000 μέλνπο αζζελείο ην ρξφλν απφ 150 ρψξεο 

δηαζέηεη 945 γηαηξνχο ζε 55 εηδηθφηεηεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ειθχζεη αζζελείο 

απφ ηε Μέζε Αλαηνιή έρεη πξνβεί ζηηο αθφινπζεο εηδηθέο πξνζεγγίζεηο: 

 Γεκηνπξγία κνλάδσλ κε δηεζλή θνπδίλα 

 Πξφζιεςε ηαηξηθνχ θαη παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ κε δηεζλείο εκπεηξίεο. 

 Γεκηνπξγία επράξηζηεο αηκφζθαηξαο γηα νηθνγέλεηεο απφ ηε Μέζε Αλαηνιή κε 

έκθαζε ζηελ ηνπξηζηηθή δηάζηαζε. 

 Πξνζθνξά εηδηθήο κεηαρείξηζεο θαη ππνδνρήο κε μερσξηζηά δσκάηηα θαη 

θξνληηζηέο γηα μέλνπο αζζελείο.  

 Παξνρή κεηεγρεηξεηηθήο βνήζεηαο θαη ζπκβνιή ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε 

ηνπ αζζελνχο. 

 

Ζ ΣΖΑΗ Airways πξνζθέξεη παθέηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε δηαθνπέο. 

Σν ηαηξηθφ θέληξν Μπαλγθφθ πνπ βξίζθεηαη ζην ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν ηεο Παηάγηα 

παξνπζίαζε ην 2006 ην πξφγξακκα ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε 800 ηνπξηζηηθνχο 

επαγγεικαηίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην Παγθφζκην πλέδξην ηνπ SKAL International. Ζ 

ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζεζαλ ηα ηαηξηθά θέληξα ηεο ρψξαο λα δεκηνπξγήζνπλ δηεζλή 

πηέξπγα γηα άξαβεο αζζελείο είρε ζαλ απνηέιεζκα 80 000 άηνκα απφ ηα Ζλσκέλα 

Αξαβηθά Δκηξάηα λα επηζθεθηνχλ ηελ Σατιάλδε ην 2006 γηα ζεξαπεία. Δπηπιένλ ε 

ρξήζε ηεο αξαβηθήο γιψζζαο, ε ζπκπιήξσζε εγγξάθσλ ζηελ αξαβηθή, ε παξνρή 

Halal ηξνθήο, ε δπλαηφηεηα δηακνλήο δσξεάλ ζε έλα άηνκν ζην λνζνθνκείν, ε 

δηεπθφιπλζε γηα εμαζθάιηζε ζεψξεζεο εηζφδνπ (visa) θαζψο επίζεο θαη ηα δηάθνξα 

ηνπξηζηηθά πξνγξάκκαηα έδσζαλ κηα άιιε δηάζηαζε ζην ηνπξηζηηθφ ηαηξηθφ πξντφλ 

ηεο ρψξαο. 

 

                                                           
28

 Travel Times on line March 2007 
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Ζ Σατιάλδε είλαη αληαγσληζηηθή γηα ηελ Κχπξν φζν αθνξά ζηηο ρψξεο ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο έλεθα ηεο έληνλεο ελαζρφιεζεο θαη ηνπ πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ 

ζηνπο ηνκείο ηεο πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο, ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο, νδνληηθήο θαη 

νθζαικνινγίαο.  

 

Ηηαιία – Γαιιία: 

Οη ρψξεο απηέο έρνπλ αλαπηχμεη ηνπξηζκφ πγείαο θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηνπ medical 

wellness, ηεο αηζζεηηθήο θαη πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο. Ζ πειαηεία είλαη θπξίσο Άγγινη 

θαη Γεξκαλνί αιιά ν αληαγσληζκφο κε ηελ Σπλεζία φπνπ ην ηνπξηζηηθφ ζηνηρείν είλαη 

έλαο επηπιένλ αληαγσληζηηθφο παξάγνληαο νη ηηκέο θαη ε γιψζζα (ζηελ Σπλεζία 

κηινχλ αγγιηθά θαη ηηαιηθά) νη ηηκέο θαζηζηνχλ ιηγφηεξν ειθπζηηθέο ηφζν ηε Γαιιία φζν 

θαη ηελ Ηηαιία σο ηαηξηθνχο πξννξηζκνχο. Οη Οξγαληζκνί Σνπξηζκνχ ησλ δχν ρσξψλ 

δελ εκπιέθνληαη ζηελ πξνβνιή. 

 

Βέιγην: 

Σν Βέιγην πξνζθέξεη ζε ρακειέο ηηκέο ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο παζήζεσλ 

καηηψλ. 

 

νπεδία: 

Ζ νπεδία ρσξίο θακηά ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ζηνλ ηνκέα ηεο πξνβνιήο θαη 

πξνψζεζεο ηνπ πξντφληνο, πξνζθέξεη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζε ηδηαίηεξα 

ρακειέο ηηκέο.  

 

Όζν αθνξά ζηα παξαδείγκαηα ηνπ Βειγίνπ θαη ηεο νπεδίαο ε ηηκή θαη ε πνηφηεηα 

είλαη ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ ηηο θαζηζηνχλ αληαγσληζηηθέο ζε ζρέζε κε ην 

πξντφλ ηεο Κχπξνπ. 

 

Ηζπαλία: 

Λφγσ ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο αιιά θαη ηεο παξνρήο πνιχ θαιψλ ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο θνληηλήο απφζηαζεο απφ ηηο ρψξεο πεγέο ηνπξηζκνχ πγείαο, ε 

Ηζπαλία είλαη αληαγσληζηηθφο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο γηα ηελ Κχπξν θπξίσο γηα ηεο 

ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο. Οη Γεξκαλνί tour operators πεξηιακβάλνπλ κεγάιν 

αξηζκφ Vital Hotels ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο κε έκθαζε ηηο Καλάξηνπο Νήζνπο. Σα 

ηαηξηθά πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ δεξκαηνινγία, αδπλάηηζκα, παζνινγία, 
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γπλαηθνινγία, δηαηξνθή, ξεπκαηνινγία, θαξδηνινγία, απνθαηάζηαζε παζήζεσλ ηεο 

πιάηεο, θαζψο επίζεο θαη δηάθνξα πξνγξάκκαηα γηα ηνλ θάζε αζζελή μερσξηζηά. 

Οη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηελ Ηζπαλία εληνπίδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ γηα medical wellness αιιά θαη ζηνλ ηξφπν ζπλεξγαζίαο 

ζηνλ ηνκέα ηνπ marketing κε ηνπο tour operators. 

 

Σπλεζία: 

πγθξηλφκελε κε ηηο Ηλδίεο θαη ηελ Σατιάλδε, ε Σπλεζία είλαη ζρεηηθά κηθξφο ηαηξηθφο 

πξννξηζκφο ν νπνίνο απεπζχλεηαη θπξίσο ζηνπο Άγγινπο, Ηηαινχο θαη Γάιινπο νη 

νπνίνη ζέινπλ λα απνθχγνπλ ην καθξηλφ ηαμίδη θαη λα εθκεηαιιεχνληαη ην θιίκα θαη 

λα απνιαχζνπλ κηα ηνπξηζηηθή ρψξα. 

 

Μνληέξλα ηαηξηθά θέληξα πξνζθέξνπλ θπξίσο πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή, αηζζεηηθή 

θαζψο επίζεο θαη νδνληηθέο ζεξαπείεο θαη εκθπηεχκαηα. Οη γηαηξνί θαη  ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ είλαη Γαιιφθσλνη θαη απηφ ην ζηνηρείν ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά 

ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο απφ ηε Γαιιία θαη ην Βέιγην. Κάζε 

ρξφλν πεξηζζφηεξν απφ 1 εθαηνκκχξην Γάιινη ηνπξίζηεο επηζθέπηνληαη ηελ Σπλεζία. 

Σν Τπνπξγείν Τγείαο ηεο ρψξαο είλαη αξκφδην γηα ηε ξχζκηζε θαη ηελ επνπηεία ησλ 

ηνκέσλ πγείαο ηεο ρψξαο.   

 

ηνλ ηνκέα ηεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο μερσξίδεη ε 

ζπλεξγαζία φισλ ησλ θνξέσλ γηα ηελ πξνζθνξά νινθιεξσκέλσλ παθέησλ πνπ 

ζπλδπάδνπλ ζεξαπεία κε δηαθνπέο. Δλψ ν Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ ηεο Σπλεζίαο 

πεξηνξίδεηαη ζην λα εθδίδεη δηαθεκηζηηθά έληππα γηα ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο, ν ηδησηηθφο 

ηνκέαο πξνβάιιεη θπξίσο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ηα ηνπξηζηηθά ζέιγεηξα ηεο ρψξαο 

θαη ηνλίδεη ηδηαίηεξα ηελ κεη‟ εγρεηξεηηθή αλάξξσζε ζε ηνπξηζηηθά ζέξεηξα, 

μελνδνρεία θιπ. 

 

Πνισλία: 

Με ηελ έληαμε ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε Πνισλία θαη ηα ηαηξηθά ηεο θέληξα 

πξνβάιινπλ έληνλα ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο θαη πξνζθέξνπλ έλα επξχ θάζκα ηαηξηθψλ 

θαη θπξίσο ρεηξνπξγηθψλ ππεξεζηψλ ζε πνιχ θζελέο ηηκέο. Απεπζχλνληαη θπξίσο 

ζηνπο Άγγινπο θαη ηηο γεηηνληθέο Δπξσπατθέο ρψξεο. Ζ Πνισλία καδί κε ηελ Κχπξν 

θαη ηελ Οπγγαξία είλαη νη πην δεκνθηιείο ρψξεο γηα Άγγινπο ηνπξίζηεο Τγείαο. 
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Ηδηαίηεξα δεκνθηιήο είλαη ν ηνκέαο ηεο νδνληηαηξηθήο φπνπ ην 40% ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ αλαδεηνχλ νδνληηαηξηθή θαη ρεηξνπξγηθή θξνληίδα. 

 

Ζ Πνισλία είλαη αληαγσληζηηθή ηεο Κχπξνπ ζηνπο ηνκείο ηεο νδνληηαηξηθήο θαη 

πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο αλαθνξηθά κε ηηο ηηκέο αιιά δελ πξνζθέξεηαη γηα δηαθνπέο 

θαη ζθνπνχο αλαςπρήο. ηνλ ηνκέα ηεο πξνβνιήο θαη πιεξνθφξεζεο ηα ηαηξηθά 

θέληξα έρνπλ δηθηπαθή ηερλνινγία  θαη κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα πξνβάιινπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ 25 εηδηθφηεηεο ζε 14 ηαηξηθά θέληξα  ζε 30 ρψξεο.  

 

Ηλδία: 

Ζ Ηλδία είλαη ίζσο ε πην θαιά νξγαλσκέλε ρψξα ζηνλ Σνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο. 

Πεξίπνπ 500,000 ηνπξίζηεο πγείαο απφ 55 ρψξεο επηζθέπηνληαη εηεζίσο ηελ Ηλδία 

γηα δηάθνξεο ζεξαπείεο θαη ηαηξηθέο ππεξεζίεο. Σν 2010 ππνινγίδεηαη φηη ηα έζνδα 

απφ ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο ζα θηάζνπλ ην 1.5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβάιινπλ είλαη ε αζθάιεηα, ε εκπηζηνζχλε θαη ε εμαηξεηηθή 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη. Μέζα απφ εηδηθή κπξνζνχξα ηνπ 

Οξγαληζκνχ ηνπξηζκνχ θαη θάησ απφ ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα “Incredible India” 

πξνβάιινληαη πεξηζζφηεξα απφ 60 ηαηξηθά θέληξα πνπ θαιχπηνπλ ηνπο ηνκείο ηεο 

θαξδηνινγίαο, νξζνπεδηθήο, minimally invasive surgery, νγθνινγία, πιαζηηθή 

ρεηξνπξγηθή θαη αηζζεηηθή θαη νιηζηηθή ζεξαπεία. 

 

Αμηφινγν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε νξζνινγηζηηθή αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηνπ 

ηνπξηζκνχ πγείαο κε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο. Ο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ έρεη 

ζπληνληζηηθφ θαη θαηαιπηηθφ ξφιν θαη πεξηνξίδεηαη ζηελ ελεκέξσζε θαη πξνβνιή 

ρσξίο λα αλαιακβάλεη επζχλεο επί ηαηξηθψλ ζεκάησλ νχηε θάλεη ζπζηάζεηο ζε 

ζπγθεθξηκέλα άηνκα  γηα ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείεο. 

 

Ζ κπξνζνχξα “Incredible India The Global Health Destination” είλαη πνιχ 

ελεκεξσηηθή θαη πεξηιακβάλεη αλαθνξέο απφ αζζελείο θαη ηηο εληππψζεηο ηνπο 

θαζψο επίζεο θαη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο. ηνλ ηνκέα ηεο πξνβνιήο 

πξσηνζηαηνχλ ηα κεγάια ηαηξηθά θέληξα ηνπ Apollo Group, ηνπ κεγαιχηεξνπ ηαηξηθνχ 

νξγαληζκνχ ηεο Ηλδίαο.  

 

Γηαθήκηζε θαη ελεκέξσζε γίλεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά θαη κέζσ ησλ 

ηειεθσληθψλ γξακκψλ πγείαο πνπ παξέρνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο κε ζηφρν λα 



Quale Vita Healthcare Consulting Ltd 

 

polisgeo@qualevita.eu                                                                                         TEL. +357 22 511 592 
www.qualevita.eu                                             109                                              FAX +357 22 511 591         
www.cyprus4health.com                                                                         10 Efessos street, Lycavittos 
            Nicosia 1055 CYPRUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

θαζεζπράζνπλ ηηο αλεζπρίεο ησλ ππνςεθίσλ επηζθεπηψλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα 

θαη πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

 

πξία: 

Ζ πξία πξνζθέξεη ζε ρακειέο ηηκέο νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο ζε Κχπξηνπο αζζελείο. 

Δλψ νη ηηκέο είλαη πνιχ ειθπζηηθέο, ελ ηνχηνηο ππάξρεη εξσηεκαηηθφ σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη. 

 

Ηζξαήι: 

Σν Ηζξαήι κε ηνλ εμεηδηθεπκέλν νξγαληζκφ ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ Τγείαο 

πξνζθέξεη Ηαηξηθέο ππεξεζίεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Δμεηδηθεπκέλε εηαηξεία απνηειεί 

ηελ πξψηε επαθή θαη θαζνδεγεί ηνπο αζζελείο λα επηιέμνπλ ηε ζεξαπεία ηνπο θαη 

πξνζθέξεη θαη ππεξεζίεο VIP, ηαηξηθήο Visa, δηακνλήο, κεηαθνξέο θιπ. Οη ππεξεζίεο 

είλαη ζηνπο ηνκείο ηνπ infertility θαη fertility,παηδηαηξηθή, ηαηξηθή γηα ελήιηθεο. Γεληθά 

θαιχπηεη έλα ηεξάζηην θάζκα εγρεηξήζεσλ. Γηα ην ηαμίδη ζην Ηζξαήι πξνηείλνπλ ηηο 

πηήζεηο ηεο El AL ελψ ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ ζηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπο. 

Πνιινί Κχπξηνη επηζθέπηνληαη ην Ηζξαήι γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο ιφγσ ηνπ πςεινχ 

επηπέδνπ ηεο ηαηξηθήο ζηε ρψξα απηή. Έλα άιιν ζηνηρείν είλαη ην IMED Tourism, ην 

ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν ηνπ Ηζξαήι. Δθηφο απφ ηηο ηαηξηθέο θαη ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο 

ε εηαηξεία απηή παξνπζηάδεη ην Medical Tourism Guide ην νπνίν επεμεγεί βήκα πξνο 

βήκα ηε δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη θάπνηνο ν νπνίνο απνθάζηζε λα 

κεηαβεί ζην εμσηεξηθφ γηα ζεξαπεία. Πξνζθέξνληαη νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ γηα έλα επξχ θάζκα ηαηξηθψλ 

επεκβάζεσλ ελψ πξνηείλνπλ θαη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο φπσο επίζεο θαη follow up 

ζπκβνπιέο.  

 

Καηερφκελε Κχπξνο 

Μέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα Essential Cyprus πξνβάιινληαη ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο 

ζηηο θαηερφκελεο πεξηνρέο ελψ ζην www.buzzbook.com πεξηιακβάλνληαη φζνη 

παξέρνπλ ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο ζε μέλνπο. Σα θαηερφκελα πξνβάιινληαη γηα 

ηερλεηή γνληκνπνίεζε θαη IVF ζεξαπεία. Σν Cyprus IVF Centre φπσο ην απνθαινχλ 

βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Ακκνρψζηνπ θαη ην North Cyprus IVF ζηε Λεπθσζία. Σα 

δχν απηά θέληξα δεκηνπξγήζεθαλ ην 2005 θαη 2001 αληίζηνηρα θαη είλαη ζπλδεδεκέλα 

κε ην German Hospital IVF Centre ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Πξφζθαηα έλα 

κηθξφηεξν IVF θέληξν άλνημε ζηελ Κεξχλεηα.  

http://www.buzzbook.com/
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Οπγγαξία: 

‟ φηη αθνξά ηελ αγγιηθή αγνξά ε Οπγγαξία είλαη αληαγσληζηηθφο ηαηξηθφο 

πξννξηζκφο γηα ηελ Κχπξν ζηνπο ηνκείο ηεο νδνληηαηξηθήο θαη ηεο αηζζεηηθήο 

ρεηξνπξγηθήο. Δλψ ν Οξγαληζκφο Τγείαο ηεο Οπγγαξίαο έζεζε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ηελ 

πξνβνιή θαη αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ηεο ρψξαο, ελ ηνχηνηο είλαη ηα ηαηξηθά 

θέληξα θαη νη κεζάδνληεο πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαιακβάλνπλ ην 

marketing ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.  

 

Σν πξντφλ ηεο Οπγγαξίαο είλαη φπσο ηεο Κχπξνπ δειαδή medical wellness, 

νδνληηαηξηθή, αηζζεηηθή ρεηξνπξγηθή, κε έληνλε παξνπζία θαη ζηα πξνγξάκκαηα ησλ 

Γεξκαλψλ tour operators. Σα δηάθνξα ηαηξηθά θέληξα αλαζέηνπλ ζε νξγαληζκνχο ηελ 

πξνβνιή ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ θαζψο θαη ιεπηνκεξή 

πιεξνθφξεζε  γηα ηηο ζεξαπείεο, ελψ έλαο νινθιεξσκέλνο θαη αλαιπηηθφο νδεγφο 

ηνπξηζκνχ πγείαο κε πνιιέο πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκνο γηα ελεκέξσζε απφ ηνπο 

ρξήζηεο ζην δηαδίθηπν.  

 

Γηα ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο νη κεζάδνληεο πξνηείλνπλ θαη‟ ηδίαλ δηεπζεηήζεηο γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ νη αζζελείο πην θζελά. (αεξνπνξηθά λαχια). ‟ φηη αθνξά ην Medical 

Wellness ζην Danubius Thermal Hotel ζηε Βνπδαπέζηε είλαη θαιφ παξάδεηγκα 

ιεηηνπξγίαο μελνδνρείνπ κε ηαηξηθφ πεξηερφκελν φπσο eye surgery, dental work, 

heart evaluations. 

 

Ο ηνπξηζκφο πγείαο ηεο Οπγγαξίαο πξνβάιιεηαη έληνλα ζε ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο ζηε 

Γεξκαλία, Διβεηία θαη Απζηξία κε ζπκκεηνρή φζσλ πξνζθέξνπλ ιχζεηο ζε 

πξνβιήκαηα πγείαο. 

 

ηγθαπνχξε: 

Ζ ηγθαπνχξε κπήθε δπλακηθά ζηνλ ηνπξηζκφ πγείαο θαη ήδε ην 2006 450,000 

ηνπξίζηεο αλαδήηεζαλ ζεξαπεία ζηε ρψξα. ηφρνο είλαη κέρξη ην 2012 ν αξηζκφο λα 

θζάζεη ην 1 εθαηνκκχξην. Γελ είλαη θζελφο ηαηξηθφο πξννξηζκφο ζε ζχγθξηζε κε 

άιιεο αζηαηηθέο ρψξεο αιιά δηαζέηεη πνιχ ςειά επίπεδα ππεξεζηψλ. Απφ 20 

ζπλνιηθά λνζνθνκεία θαη ηαηξηθά θέληξα, 9 λνζνθνκεία θαη 2 ηαηξηθά θέληξα είραλ 

δηεζλή δηαπίζηεπζε JCI. 
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Ζ ηνπξηζηηθή ππνδνκή αιιά θαη πξνζθνξά αξαβηθψλ θαγεηψλ θαη ηεκελψλ 

ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο απφ ηηο αξαβηθέο ρψξεο απ‟ φπνπ 

ππνινγίδεηαη φηη θάζε κήλα 200 Άξαβεο απφ ηε Μέζε Αλαηνιή δέρνληαη ηαηξηθή 

πεξίζαιςε ζηε ηγθαπνχξε. 

 

Οη πεξηζζφηεξεο ηαηξηθέο ζεξαπείεο είλαη ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ bone 

marrow κεηακνζρεχζεσλ ελψ πξφζθαηα θαζηεξψζεθαλ θαη ηα medi-spas φπνπ 

παξέρνληαη ηαηξηθέο πεξηζάιςεηο θαη ππεξεζίεο spa. 

 

ηνλ ηνκέα ηνπ Marketing ε ηγθαπνχξε νξγαλψλεη ελεκεξσηηθά ηαμίδηα γηα γηαηξνχο 

θαη δεκνζηνγξάθνπο θαη ζπκκεηέρεη ζε εθζέζεηο θαη ζπλέδξηα ελψ ην δηαδίθηπν 

παξακέλεη ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο πξνβνιήο θαη ελεκέξσζεο. Ζ ηγθαπνχξε 

είλαη αληαγσληζηηθφο πξννξηζκφο γηα ηελ Κχπξν φζν αθνξά ζηηο Αξαβηθέο ρψξεο 

βέιηηζηε πξαθηηθή είλαη ην ηνπξηζηηθφ marketing γηα ην νπνίν δηαθξίλεηαη δηεζλψο θαη 

ην νπνίν ηα ηειεπηαία ρξφληα πεξηέιαβε θαη ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο κε έκθαζε ζην 

relationship marketing.  

 

Μάιηα: 

Ζ Μάιηα δελ έρεη αλαπηπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζαλ ηνπξηζκφο πγείαο. Ο βαζηθφο 

παξνρέαο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ηα ηαηξηθά θέληξα St. James πνπ πξνζθέξνπλ 

θπξίσο ζεξαπείεο γηα κάηηα θαη αηζζεηηθή πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή. ηνλ ηνκέα ηνπ 

medical wellness ε Μάιηα δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Γεξκαλψλ tour 

operators. 

 

Νφηηνο Αθξηθή: 

ηε Νφηην Αθξηθή μερσξίδνπλ νη πιαζηηθέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζην Cape Town 

νη νπνίεο πξνζθέξνληαη ππφ ηχπν ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ Surgeon Safari. Σν παθέην 

πεξηιακβάλεη δηακνλή ζε πνιπηειέο μελνδνρεία, πιαζηηθή εγρείξεζε , αλάξξσζε, 

αλάπαπζε θαη αθξηθαληθφ ζαθάξη. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη αζζελείο αλαξξψλνπλ 

κεηαμχ αγλψζησλ θαη κεηά επηζηξέθνπλ ζηε ρψξα ηνπο. Ζ Νφηηνο Αθξηθή είλαη 

αληαγσληζηηθφο πξννξηζκφο  θαζ φηη φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ 

πξνβάιιεη ηδηαίηεξα ην ηνπξηζηηθφ πξνθίι ηεο ρψξαο φπσο ην Surgeon and Safari. 

Άιινο ιφγνο είλαη ε ηδηαίηεξε έκθαζε πνπ επηδεηθλχεηαη ζηελ πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή. 
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Μαιαηζία: 

Μηα πξαθηηθή πνπ έρεη εθαξκφζεη ε Μαιαηζία θαη πνπ πξέπεη λα κειεηεζεί είλαη ε 

θαζηέξσζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο 

νχησο ψζηε φια ηα λνζνθνκεία ηα νπνία πξνζθέξνπλ παθέηα ηνπξηζκνχ πγείαο λα 

δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ ηελ Δηαηξεία πνηφηεηαο Malaysian Society for Quality. 

 

Σζερία: 

Ζ Σζερία πξνβάιιεη έληνλα κέζσ εηδηθψλ ελζέησλ ζε ηνπξηζηηθά πεξηνδηθά θπξίσο 

ηεο Γεξκαλίαο ην medical wellness ζηα Ηακαηηθά Λνπηξά ηεο ρψξαο. Ζ πξσηνβνπιία 

είλαη ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ ηεο ρψξαο ν νπνίνο εθδίδεη θαη εηδηθφ έληππν “Spa 

and wellness” ελψ κέζα απφ workshops πξνβάιιεη ην ηαηξηθφ ηνπξηζηηθφ πξνθίι ηεο 

ρψξαο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν θαη κέζσ ηνπ www.czechspa.org ζηηο αξαβηθέο ρψξεο. 

Ζ Σζερία ζα απνηειέζεη ζχληνκα έλα απφ ηνπο θχξηνπο αληαγσληζηέο ηεο Κχπξνπ 

φηαλ ηα spa θαη wellness θέληξα ζηελ Κχπξν κεηαηξαπνχλ ζε medical wellness 

φπσο θαη ηεο Σζερίαο. 

 

Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα: 

Δλψ ηα Ζ.Α.Δ είλαη ζηφρνο θπξίσο αζηαηηθψλ ρσξψλ πνπ πξνζθέξνπλ 

νινθιεξσκέλα ηαηξηθά παθέηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ αζζελψλ 

απφ ηα Δκηξάηα ελ ηνχηνηο πξνρσξνχλ ζηελ εμαγγειία λέσλ ηαηξηθψλ θέληξσλ γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο. Όπσο π.ρ Dubai Health Care City θαη ην Khalefa 

Health Care City ζηo Abu Dhabi 

 

Σν Dubai ζηνρεχεη λα γίλεη δηεζλέο θέληξν πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο. Σν Mayor Clinic 

ησλ ΖΠΑ άλνημε γξαθείν ζην Dubai θαη εμππεξεηεί ληφπηνπο νη νπνίνη αλ ρξεηαζηεί 

απνζηέιινληαη ζηηο ΖΠΑ. 

 

Σα ΖΑΔ δεκηνχξγεζαλ  ην Medical Tourism Center ην νπνίν παξέρεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο ησλ αξαβηθψλ ρσξψλ θαη είλαη ην θιεηδί γηα επηθνηλσλία κε 

ηνπο παξνρείο  ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηαμηδησηηθήο εμππεξέηεζεο θαη πξνζθέξεη 

παθέηα πεξίζαιςεο θαη δηακνλήο.  
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1 Θ. Σξφπνη ζπλερνχο ειέγρνπ θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ ηαμηδησηψλ πγείαο 

 
Αλακθηζβήηεηα, ε επηηπρία ηνπ θάζε πξνκεζεπηή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θξίλεηαη απφ 

ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ ηνπ θαζψο νη εκπεηξίεο ησλ αζζελψλ 

ζεσξνχληαη θξηηήξην επηινγήο απφ άιινπο αζζελείο.  Παξφιε ηελ θαζνξηζηηθή 

ζεκαζία πνπ έρεη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηνπ αζζελή, δελ ππάξρνπλ θαηαγξακκέλεο 

εκπεηξίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ πιαηζίνπ 

ζπλερνχο έιεγρνπ θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ ηαμηδησηψλ πγείαο. Παξφιν πνπ νη παξνρείο 

ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ πγείαο κπνξεί λα έρνπλ ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη ηθαλνπνίεζεο, 

πνιχ πηζαλφ ηα απνηειέζκαηα απηά λα παξακέλνπλ εκπηζηεπηηθά κφλν ζηνλ 

εθάζηνηε νξγαληζκφ. Παξφια απηά, ε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ζπλερνχο έιεγρνπ, 

βειηίσζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ ηαμηδησηψλ πγείαο είλαη επηβεβιεκέλε θαη 

παξαδείγκαηα πξνο ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα 

αληιεζνχλ απφ άιινπο ηνκείο παξνρήο ππεξεζηψλ φπσο π.ρ. μελνδνρεία θαη 

αεξνπνξηθέο εηαηξείεο.  
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1. Καζνξηζκφο Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο 

 

Ο θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πξέπεη λα γίλεη κε ηελ επνπηεία ελφο θνξέα, 

πνιχ πηζαλφλ ηνπ Φνξέα Πξνψζεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΦΠΤΤ) θαη κε ηελ 

ζπκβνιή / ζπγθαηάζεζε φισλ ησλ παξνρέσλ ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ πγείαο. Σα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο πνπ λα 

ππνδεηθλχνπλ ην κέγεζνο ηεο αγνξάο (απμεηηθέο θαη κεησηηθέο ηάζεηο), πνηνηηθά 

θξηηήξηα βάζε αληίιεςεο ηεο πνηφηεηαο θαη θνζηνιφγεζεο θαζψο θαη ζχγθξηζε 

εκπεηξηψλ κε ηελ ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ αζζελή άιια θαη κε άιιεο ρψξεο. 

 

Τςίζηεο ζεκαζίαο είλαη, ε θαζνιηθή απνδνρή ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο απφ φινπο 

ηνπ θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ ηνπξηζκφ πγείαο θαζψο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζα 

πξέπεη απνηειέζνπλ βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνο ηνπο 

ηαμηδηψηεο πγείαο θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ή εηαίξνη (π.ρ. παξαπέκπνληεο 

ηαηξνχο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, εμεηδηθεπκέλνπο tour operators, medical 

coordinators). Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο κπνξεί λα είλαη ε πηζηνπνηεκέλε πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ βάζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ, ην θφζηνο ζεξαπείαο, ε εμππεξέηεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θ.α.  

 

2. Γεκηνπξγία δηαλνκή θαη ζπιινγή εξσηεκαηνινγίνπ  

 

Αθνχ ν αξκφδηνο θνξέαο ζπιιέμεη ηα θαηαιεθηηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ζα ζπληάμεη 

δχν εξσηεκαηνιφγηα, έλα γηα ηνπο κεζάδνληεο ηνπξηζκνχ πγείαο θαη έλα γηα ηνπο 

ηαμηδηψηεο πγείαο. Ζ δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα πξέπεη λα γίλεη απφ ηνλ 

αξκφδην Φνξέα ζηνπο κεζάδνληεο ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ πγείαο θαη ζε νπνηνλδήπνηε 

παξέρεη ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ πγείαο, φπσο λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη ηδηψηεο ηαηξνχο. 

Ο αξκφδηνο Φνξέαο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ επνπηεία ηεο δηαλνκήο θαη ζπιινγήο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Δίλαη αλαγθαίν απφ ηνλ θνξέα λα παξνηξχλεη ζπλερψο ηνπο 

παξνρείο λα δηαλέκνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο αζζελείο θαη ζηνπο κεζάδνληεο 

ππεξεζηψλ πγείαο.  Ζ ζπιινγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηνλ 

Φνξέα ζε πεξίνδν 12 κελψλ. 
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3. Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ 

 

Πξνηείλεηαη φπσο ε αλάιπζε θαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ λα δηελεξγείηαη 

απφ αλεμάξηεην ζπκβνπιεπηηθφ νίθν ζηνπο παξνρείο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζηηο 

αξκφδηεο αξρέο. Ζ επηινγή ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ νίθνπ πξέπεη λα γίλεηε κε δηαθαλείο 

δηαδηθαζίεο θαη λα είλαη απνδερηέο απφ ηα κέιε ηνπ Φνξέα.  

 

4. Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο  

 

Μέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα πξνθχςνπλ πξννπηηθέο 

βειηίσζεο γηα ην πιαίζην παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, ηηο ππνδνκέο θαη ηνπο 

παξνρείο ππεξεζηψλ πγείαο. Οη πξννπηηθέο βειηίσζεο πνπ ζα κπνξνχλ λα 

πινπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα ρσξηζηνχλ ζε βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο. 

Όηαλ νη ζπκβαιιφκελνη απνδερηνχλ ηηο πξννπηηθέο βειηίσζεο ζα πξέπεη λα 

ζπληαρζεί «Πξφγξακκα Γξάζεο» απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ν Φνξέαο ζα 

πξέπεη έρεη θαη ηελ επνπηεία πινπνίεζεο ηνπ.     

 

Πξαθηηθή Δθαξκνγή θαη δηαζθάιηζε πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Δίλαη πεπνίζεζε καο φηη ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ηαμηδησηψλ πγείαο εκπεξηέρεη δχν πξαθηηθέο δπζθνιίεο: Ζ πξψηε είλαη  ε ζπιινγή 

ησλ θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ. Σν γεγνλφο φηη εκπιέθνληαη πνιινί θνξείο ζηελ φιε 

δηαδηθαζία, λνζνθνκεία, θιηληθέο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, εμεηδηθεπκέλνi tour 

operators, θιπ, δεκηνπξγεί πξφβιεκα σο πξνο ην πνηφο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  Ζ δεχηεξε δπζθνιία αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ηαμηδησηψλ πγείαο θαη ηε δηαβεβαίσζε φηη ηα ζηνηρεία πνπ ζα θαηαγξαθνχλ είλαη 

ζσζηά θαη αζθαιή ψζηε λα είλαη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο θακία επηξξνή.   

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ εηζεγνχκαζηε φπσο ην ζχζηεκα ειέγρνπ λα είλαη ειεθηξνληθφ θαη 

λα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο αζζελείο ζην δηθφ ηνπο ηδησηηθφ ρξφλν θαη ρψξν 

δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ γηα αζθαιή θαη ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα. Φπζηθά ε πινπνίεζε θαη ε επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ζα 

εμαξηεζεί απφ ηε ζσζηή πξνβνιή ψζηε ν ηαμηδηψηεο πγείαο λα γλσξίδεη γηα  ηελ 

ππεξεζία απηή.   
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1 Η. Δηζεγήζεηο γηα κφληκνπο ηξφπνπο παξαθνινχζεζεο ζεκάησλ 

ηνπξηζκνχ πγείαο 

 
Οη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηνπξηζκνχ πγείαο είλαη ξαγδαίεο θαη αιιάδνπλ θαζεκεξηλά. Ζ 

παγθφζκηα κνξθή ηνπ θαη ε εκπινθή νξγαληζκψλ απ‟ φιε ηελ πθήιην θαζηζηά ηελ 

φιε πξνζπάζεηα παξαθνινχζεζεο ζεκάησλ ηνπξηζκνχ πγείαο δχζθνιε. Ζ 

ηερλνινγία φκσο ζήκεξα κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ απάληεζε ζε απηέο ηηο 

πξνθιήζεηο. Ζ εηζήγεζε καο αθνξά ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ε 

νπνία ζα ηξνθνδνηείηαη κε ζέκαηα ηνπξηζκνχ πγείαο ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε θαη ζα 

είλαη ζπλδεδεκέλε κε παξφκνηεο πιαηθφξκεο ηνπ εμσηεξηθνχ  - alert news – θαη 

θνξείο πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα. Δπίζεο θαηά ηελ άπνςε καο ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη δηαζχλδεζε κε ην ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ ηαμηδησηψλ πγείαο γηα λα ππάξρεη ε 

ζσζηή αλάιπζε θαη αζθαιήο εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

 

1 Κ. Καηλνηφκεο ηδέεο γηα νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηνπξηζκνχ πγείαο 

ζηελ Κχπξν 

 
ε πξνεγνχκελν κέξνο ηεο κειέηεο θαηαγξάθεθαλ νινθιεξσκέλεο θαη 

ηεθκεξησκέλεο εηζεγήζεηο θαη ηδέεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνψζεζε, ηελ νξγάλσζε θαη 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζηελ Κχπξν. Δίλαη ζρεδφλ ζίγνπξν πσο ε 

πινπνίεζε ησλ εηζεγήζεσλ ζα ζπκβάιεη θαηαιπηηθά ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ πγείαο ζηελ Κχπξν. ηηο παξαπάλσ εηζεγήζεηο πξνζζέηνπκε ζε απηφ ην 

ζεκείν ηεο κειέηεο θάπνηεο θαηλνηφκεο ηδέεο γηα αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο νη 

νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ ηνλ θαηάινγν πξνηάζεσλ πνπ θαηαγξάθεθε παξαπάλσ. 

Αξρηθά ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ε αλάγθε γηα ειεθηξνληθή πξνβνιή ζπλδεδεκέλε κε 

άκεζε επηθνηλσλία θαη αληαπφθξηζε ζε εξσηήκαηα ρξεζηψλ δηαδηθηχνπ επί 

θαζεκεξηλήο βάζεο. Δπίζεο κπνξεί λα ηξνρνδξνκεζεί ε δεκηνπξγία ελφο 

νινθιεξσκέλνπ δηαδηθηπαθνχ θφξνπκ γηα ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο ζην νπνίν ζα 

αλαθέξνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε Κχπξνο θαη 

δηάθνξα παθέηα ηηκψλ. Ζ ηζηνζειίδα απηή ζα πξέπεη λα δηαθεκίδεηαη ζε φιεο ηηο 

άιιεο ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο, θαζψο επίζεο λα απνηειέζεη 

κέξνο ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο ηνπ ΚΟΣ ζην εμσηεξηθφ. Ζ ζπκκεηνρή ζε δηεζλή 

ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείεο ρψξεο θαη εηδηθφηεηεο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο, ζα απνηειέζεη ζίγνπξα έλα επηπιένλ εληζρπηηθφ κέηξν ζηηο 

πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο. Ζ έκθαζε ζηελ 

πξνβνιή ηνπ πξντφληνο κε έληππν πιηθφ, κπξνζνχξεο θαη πξνβνιή 
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νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, πξνζζέηεη πεξαηηέξσ ακεζφηεηα θαη πξνζειθχεη ηνλ 

θαηαλαισηή θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνλ ηαμηδηψηε πγείαο λα ελεκεξσζεί γηα 

ηηο ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα ηνπ πξνζθέξεη ε Κχπξνο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. 
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Παξαδνηέν 2: Τθηζηάκελε Τπνδνκή θαη 

Αλάπηπμε – Δλζάξξπλζε λέσλ επελδχζεσλ 
 

2 Α. χλνςε πνξηζκάησλ επαθψλ κε εκπιεθφκελνπο θνξείο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ 

 
Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο θαηαγξαθήο απφςεσλ απφ θνξείο πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ή 

έκκεζα κε ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο ζηελ Κχπξν πξαγκαηνπνηήζακε αξηζκφ 

ζπλαληήζεσλ κε θνξείο φπσο ην ηκήκα Πνιενδνκίαο, ν χλδεζκνο Πξνψζεζεο 

Δπελδχζεσλ ζηελ Κχπξν, ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ 

θαζψο επίζεο θαη ν χλδεζκνο Ξελνδφρσλ Κχπξνπ. Οη ζπλαληήζεηο ζηφρεπαλ ζηε 

ζπδήηεζε, αληαιιαγή απφςεσλ αιιά θαη θαηαγξαθή ησλ εηζεγήζεσλ θαη πξνηάζεσλ 

ησλ παξαπάλσ θνξέσλ, νχησο ψζηε λα αλαιπζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο παξνχζαο ζηξαηεγηθήο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη απφςεηο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο Κχπξνπ ζαλ ηαηξηθφο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο πνηθίινπλ. 

 

Σν Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ έρεη εθπνλήζεη δηθή ηνπ κειέηε ζηα ζέκαηα ηνπξηζκνχ 

πγείαο ην 2008. ε ζπλάληεζε καο κε ηνλ ιεηηνχξγν απφ ην ππνπξγείν εκπνξίνπ, 

έρνπκε αλαθέξεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ καο θαη ηα πξνηεηλφκελα ζρέδηα 

δξάζεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ζηξαηεγηθή καο. Ζ ζέζε βαζηθά ηνπ γξαθείνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ είλαη φηη ζεσξνχλ θαη νη ίδηνη ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο έλα 

αλαπηπζζφκελν ηνκέα φπνπ ε Κχπξνο δελ κπνξεί λα αγλνήζεη. Σν γξαθείν είλαη 

δηαηεζεηκέλν λα εκπιαθεί ζε δηάινγν κε ηνπο δηαθφξνπο θνξείο ηδηαίηεξα γηα ηελ 

ζπκπεξίιεςε ελεξγεηψλ θαη πξνγξακκάησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ πνπ ζα πινπνηεζεί ηελ επηαεηία πνπ ζα αξρίζεη ην 2014. 

Σν Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA) χλδεζκνο Πξνψζεζεο 

Δπελδχζεσλ ζηελ Κχπξν ηδξχζεθε ην 2007 κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ. Απνηειεί κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 

θπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Σν ηξίπηπρν ησλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ εζηηάδεηαη θπξίσο α) ζηελ πξνβνιή ηεο Κχπξνπ σο έλα ειθπζηηθφ 

δηεζλέο επελδπηηθφ θέληξν ζε πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ηνκείο αλάπηπμεο, β) ζηελ 

πξνψζεζε ηεο απαηηνχκελεο κεηαξξχζκηζεο ζηελ Κχπξν νχησο ψζηε λα βειηησζεί 

ην επηρεηξεκαηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ε ππνδνκή, γ) λα παξέρεη ζηήξημε 
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ζηνπο επελδπηέο κεηά απφ ηηο επελδχζεηο θαζψο επίζεο θαη ππεξεζίεο πεξαηηέξσ 

αλάπηπμεο. 

Ο CIPA εθηηκά φηη ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ απφ επελδπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα 

επελδχζεηο ζηελ Κχπξν ζε ηνκείο ηνπξηζκνχ πγείαο. Δπηπιένλ, είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζηελ Κχπξν, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο 

θαη παξέκβαζεο ηνπ ζε δηάθνξα δηεζλή θφξα θαη νξγαληζκνχο, αιιά θαη κέζσ ηεο 

πξνβνιήο ηεο Κχπξνπ σο ειθπζηηθνχ δηεζλνχο επελδπηηθνχ πξννξηζκνχ γηα ζέκαηα 

ππνδνκήο ηνπξηζκνχ πγείαο θαη αλέγεξζεο ηαηξηθψλ θέληξσλ. εκαληηθφ ζηνηρείν θαη 

πξνυπφζεζε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πην επνηθνδνκεηηθή πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ πγείαο είλαη ε αλάγθε κηαο πην ζηελήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ΚΟΣ θαη CIPA 

νχησο ψζηε λα εληζρπζεί ε πξνβνιή ηεο Κχπξνπ ζε επελδπηέο θαη επηρεηξήζεηο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Ο CIPA εθηηκά φηη ζα πξέπεη λα επηρεηξεζεί κηα ζπιινγηθή ζηξαηεγηθή 

πξνψζεζεο ζε άιιεο ρψξεο πνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη λα θαιχπηεη ην πιαίζην 

πξνυπνζέζεσλ επέλδπζεο πνπ ςάρλνπλ νη επελδπηέο. (αμηνπηζηία, 

απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο).  

 

Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ CIPA ππνγξακκίδεη ην πξφβιεκα θαη ηε δπζθνιία ηεο 

εμεχξεζεο θαηάιιειεο γεο κε ζπληειεζηή δφκεζεο πέξαλ ηνπ 10%,γηα πξνζέιθπζε 

επελδχζεσλ θαη αλέγεξζε ηαηξηθψλ θέληξσλ ηα νπνία λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζηελ Κχπξν. Δπηπιένλ αλαθέξεη πσο γηα ηελ 

εμεχξεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο γεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ γηα 

δεκηνπξγία κεγάισλ ηαηξηθψλ θέληξσλ, ρξεηάδεηαη έλαο νινθιεξσκέλνο 

πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο πνπ λα πξνλνεί θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε θαη 

αλέγεξζε ηαηξηθψλ θέληξσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο γηα ηελ αλέγεξζε ηέηνησλ 

ηαηξηθψλ θέληξσλ, ζα πξέπεη λα παξαρσξεζνχλ δηάθνξα θίλεηξα πνπ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηνπο επελδπηέο λα πξνρσξήζνπλ ζην θηίζηκν ησλ θέληξσλ απηψλ. 

πγθεθξηκέλα, ηα βαζηθά θίλεηξα ζα πξέπεη λα έρνπλ πνιενδνκηθφ ραξαθηήξα θαη λα 

παξέρνπλ ηηο ζρεηηθέο ειαθξχλζεηο φζνλ αθνξά ζην ζπληειεζηή δφκεζεο.  

 

Σν ηκήκα Πνιενδνκίαο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηηο πξνζπάζεηεο 

γηα δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο 

ζηελ Κχπξν. Γίλεηαη ζαθέο πσο ην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ θαη ρσξνζεηηθφ πιαίζην ζέηεη 

ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ θαη 

αλέγεξζεο ηαηξηθψλ θέληξσλ. Σν νπνηνδήπνηε ηαηξηθφ θέληξν γηα λα αλεγεξζεί 

πξέπεη λα πιεξνί ζεκαληηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ εκπίπηνπλ ζην πθηζηάκελν 
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ρσξνζεηηθφ πιαίζην, φπσο ε αλέγεξζε ηνπ θέληξνπ ζηε ζσζηή πνιενδνκηθή δψλε. 

Σν ζπκπέξαζκα απφ ηηο ζπλαληήζεηο κε ηελ Πνιενδνκία πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη 

θάζε πεξίπησζε αλέγεξζεο ηαηξηθνχ θέληξνπ ή αθφκα θαη ε αιιαγή ρξήζεο ησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη κεηαηξνπή ηνπο ζε ηαηξηθά θέληξα έρεη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο 

ηεο θαη πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη θαη λα αληηκεησπίδεηαη μερσξηζηά. Τπάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ κπνξνχλ λα παξαρσξεζνχλ ειαθξχλζεηο γηα αλέγεξζε έξγσλ 

θηάλεη λα αθνινπζεζεί ζρεηηθή δηαδηθαζία θαη λα παξαπεκθζεί ην αίηεκα ζην 

ζπκβνχιην παξεθθιίζεσλ γηα εμέηαζε. Ζ δηαδηθαζία απηή φκσο είλαη ρξνλνβφξα κε 

απνηξεπηηθέο ζπλέπεηεο γηα πηζαλνχο επελδπηέο. Ζ ζπλάληεζε αλέδεημε ηελ αλάγθε 

δεκηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο άκεζσλ θαη ζπλνπηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα έξγα πνπ 

αθνξνχλ ηνπξηζκφ πγείαο. Θέζε ηελ νπνία ζπκθσλεί θαη ε πνιενδνκία ε νπνία είλαη 

ππέξ ηεο αλάπηπμεο δηαιφγνπ κε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε 

κεζφδνπ απνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 

Πέξα απφ ηα ηζρχνληα κέηξα ππάξρεη πξννπηηθή γηα πεξαηηέξσ πνιενδνκηθή 

ειάθξπλζε ησλ κέηξσλ γηα αλέγεξζε έξγσλ ηνπξηζκνχ πγείαο. Ζ αχμεζε ππφ 

πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο θαη ε παξαρψξεζε ζεκαληηθψλ 

πνιενδνκηθψλ θηλήηξσλ γηα αλέγεξζε έξγσλ πνπ ζα αμηνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζηελ Κχπξν είλαη κέηξα ηα νπνία πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ απφ 

ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο κε πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ θαη ιήςε απνθάζεσλ 

αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα θαη ηελ πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί ζην ζέκα ηεο 

παξαρψξεζεο πνιενδνκηθψλ θηλήηξσλ.  

 

Μεηά απφ ζπλάληεζε δηεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε κε ην 

Τπνπξγείν Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ Κιάδν Πξνψζεζεο 

Τπεξεζηψλ, δηαθάλεθε φηη ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ 

ελαπνζέηεη ηηο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζηελ Κχπξν ζηνλ 

Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκφ κε ηνλ νπνίν έρεη ζηελή ζπλεξγαζία. Γίλεηαη ζαθέο 

πσο ην Τπνπξγείν αλαγλσξίδεη πσο ν ξφινο πξνψζεζεο ηεο Κχπξνπ ζαλ ηαηξηθφο 

πξννξηζκφο αλήθεη ζηνλ ΚΟΣ. Σν Τπνπξγείν πνιιέο θνξέο ρξεκαηνδνηεί ζεκηλάξηα 

θαη εκεξίδεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο θαη ζπλεηζθέξεη κε 

επαθέο πνπ γίλνληαη κε δεκνζηνγξάθνπο γηα ελεκέξσζε. Όπσο απνξξέεη απφ ηε 

ζπλάληεζε κε ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, ν ξφινο θαη ε 

εκπινθή ηνπ Τπνπξγείνπ ζηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζα κπνξνχζε λα 

αλαβαζκηζηεί θαη λα γίλεη πην έληνλνο νχησο ψζηε λα ζπκκεηέρεη πην ελεξγά ζηηο 
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πξνζπάζεηεο πνπ επηρεηξνχληαη αζθψληαο έλα πην επνηθνδνκεηηθφ ξφιν πέξα ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζεκηλαξίσλ.  

 

ε ζπλάληεζε κε ην Κέληξν Δμππεξέηεζεο Ξέλσλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δκπνξίνπ, καο ελεκέξσζαλ γηα ηελ  ππεξεζία «Μνλνζπξηδηθήο Πξφζβαζεο» γηα 

θχπξηνπο θαη μέλνπο επελδπηέο παξέρνληαο έμη δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο κέζσ κηαο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο, γηα επηιεγκέλα έξγα. ηφρνο είλαη ε επηηάρπλζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζχζηαζε θππξηαθψλ εηαηξεηψλ πεξηνξίδνληαο 

έηζη ηελ γξαθεηνθξαηία αθνχ αλακέλεηαη ε φιε δηαδηθαζία λα εθπιεξψλεηαη εληφο 

ηξηψλ κελψλ. 

Θεσξνχκαη φηη ε ππεξεζία απηή ζπλάδεη κε ηελ αλάγθε θαηαπνιέκεζεο ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο πνπ απνηειεί γάγγξαηλα γηα φιεο ηηο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο  λέσλ 

επελδχζεσλ ζηελ Κχπξν.   

Δηδηθά γηα ηα έξγα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο θαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε πνπ 

πξνθχπηεη, ν ξφινο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί θαη λα γίλεη 

πην έληνλνο θαη επνηθνδνκεηηθφο κε  

 ηελ ζπκπεξίιεςε ησλ ηαηξηθψλ/δηαγλσζηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ ζεξαπεηψλ 

ζηηο ππεξεζίεο Μνλνζπξηδηθήο Πξφζβαζεο».  

 ηελ ζπκπεξίιεςε ηεο πνιενδνκίαο ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηεο 

«Μνλνζπξηδηθήο Πξφζβαζεο».  

 ηελ ζπκπεξίιεςε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε  έξγα 

ηνπξηζκνχ πγείαο κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ 

ππνζηήξημε. 

  ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη βηνκεραλίαο λα  πξνσζήζεη ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο 

δίλνληαο ηα απαξαίηεηα θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή ζε εμεηδηθεπκέλεο εθζέζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο.   

Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζακε ζπλάληεζε θαη κε ηνλ Παγθχπξην χλδεζκν 

Ξελνδφρσλ, ηνπ νπνίνπ ε βνχιεζε γηα ζπκβνιή ζηελ φιε πξνζπάζεηα θξίλεηαη πνιχ 

ελζαξξπληηθή. Ο ΠΑΤΞΔ σο ν εθθξαζηήο ησλ μελνδφρσλ θαη ηεο μελνδνρεηαθήο 

βηνκεραλίαο  καο αλέιπζε ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία 

θαη καο κεηέθεξε δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη μελνδφρνη φζνλ 
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αθνξά ηελ επνρηθφηεηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ 

ησλ μελνδφρσλ θαηαξηίζηεθε ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζηάιζεθε ζηα κέιε 

ηνπ ΠΑΤΞΔ νη απφςεηο ησλ νπνίσλ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ πξνηάζεσλ 

καο. Ο ΠΑΤΞΔ έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ππφ δεκηνπξγία ζηξαηεγηθή 

ηνπξηζκνχ πγείαο. Θεσξεί φηη νη πξνζπάζεηεο πνπ επηρεηξνχληαη είλαη πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε θαη θαηέζεζε ηε βνχιεζε θαη πξφζεζε ηνπ σο ζχλδεζκνο λα ζπκβάιεη 

ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα πνπ επηηειείηαη. Χζηφζν, 

εμέθξαζε θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

παξαπέκπνληαο ζε εηιεκκέλεο απνθάζεηο πνπ αθφκε δελ πινπνηήζεθαλ ιφγσ 

γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (π.ρ. ζρέδην απφζπξζεο θιηλψλ απφ ην 2006). Χο εθ 

ηνχηνπ, επειπηζηεί φηη ε πινπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ πξέπεη λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή θαη ζεσξεί πσο πξέπεη λα ππάξμνπλ κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο 

πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο. Ο ΠΑΤΞΔ ζεσξεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηελ εθαξκνγή 

ελφο εμεηδηθεπκέλνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ φισλ φζσλ 

εκπιέθνληαη ζε ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ πγείαο. Αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο 

Boutique Hotels ηα νπνία πξνζειθχζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηαμηδηψηεο πγείαο θαη  

εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο, ν ΠΑΤΞΔ καο ελεκέξσζε πσο ήδε 

ζπδεηείηαη ε δηακφξθσζε ελφο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία 

Boutique Hotels. 

 

 

2 Β. πγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηαηξηθνχ έξγνπ (project) 

ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο 

 
Σα ραξαθηεξηζηηθά ελφο έξγνπ πξνζέιθπζεο ηαμηδησηψλ Τγείαο πξέπεη θαη κπνξνχλ 

λα θαζνξηζηνχλ κέζα απφ ηα έξγα (Projects) ζηνλ Γηεζλή ρψξν φπνπ ζήκεξα 

εμππεξεηνχλ ηαμηδηψηεο πγείαο είλαη   απνδεθηά απφ Γηεζλή αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

θαη  tour operators θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ παξαδείγκαηα ηαηξηθψλ έξγσλ.  

Μέζα απφ ηελ έξεπλα ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζακε έρνπκε εληνπίζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ απηψλ ηα νπνία θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πην θάησ: 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ 

Η Νέν Έξγν ζε λέεο 

θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο εηδηθά 

γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

(Purpose Built 

Building) 

 75% ρξήζε απφ 
ηαμηδηψηεο Τγείαο 

 „Αδεηα Ννζειεπηεξίνπ 
ΑΝ ρξεηάδεηαη 

 Δπέλδπζε 100% γηα 
αγνξά ηαηξηθνχ 
εμνπιηζκνχ 

 Δπέλδπζε 100% γηα 
ηελ θαηάιιειε θηηξηαθή 
ππνδνκή. 

 Γηαπίζηεπζε 
ππεξεζηψλ  

 Κέληξν νιηζηηθήο 
θξνληίδαο 

 Κέληξν 
απνθαηάζηαζεο 

 Κιηληθή εκθχηεπζεο 
καιιηψλ 

ΗΗ Σνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα πνπ 

επηζπκνχλ λα 

πξνζθέξνπλ 

δηακνλή ζε  

ηαμηδηψηεο πγείαο 

 100% επέλδπζε ζε 
θαηάιιειε θηηξηαθή 
ππνδνκή (ξάκπεο,  
ηαηξείν πξψησλ 
βνεζεηψλ θιπ) 

 Ξελνδνρείν θνληά ζε 
λνζνθνκείν/θιηληθή 

ΗΗ Αιιαγή ρξήζεο 

μελνδνρείνπ θαη 

κεηαηξνπή ζε ρψξν 

παξνρήο ππεξεζηψλ 

ηνπξηζκνχ πγείαο 

 75% ρξήζε απφ 
ηαμηδηψηεο Τγείαο 

 Αδεηα Ννζειεπηεξίνπ 
ΑΝ ρξεηάδεηαη 

 Δπέλδπζε 100% γηα 
ηελ θαηάιιειε θηηξηαθή 
ππνδνκή. 

 Γηαπίζηεπζε 
ππεξεζηψλ 

 Κιηληθή κε άδεηα 
Ννζειεπηεξίνπ 

 Κέληξν 
απνθαηάζηαζεο 

 Κέληξα Best Agers 

 Φσηνζεξαπεπηηθφ 
Κέληξν 

ΗΗΗ Τθηζηάκελα 

θαηαιχκαηα (π.ρ  

Ξελνδνρεία, hotel 

Apartments) ηα 

νπνία παξακέλνπλ 

ζαλ ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα θαη 

πξνζζέηνπλ 

ππεξεζίεο γηα 

πξνζέιθπζε 

ηαμηδησηψλ πγείαο  

ρσξίο λα αιιάμνπλ  

ρξήζε, 

αληηκεησπίδνληαο θαη 

ηελ επνρηθφηεηα. 

 ΜΟΝΟ γηα ππεξεζίεο 
πνπ δελ ρξεηάδνληαη 
Άδεηεο 
Ννζειεπηεξίσλ ή/θαη 
εκπίπηνπλ ζηνπο 
φξνπο άιισλ ζπλαθή 
άδεηεσλ  ιεηηνπξγίαο 
π.ρ 
Φπζηνζεξαπεπηεξίσλ  

 Υξήζε ηαηξηθψλ 
ππεξεζηψλ θπξίσο απφ 
Οθη – Απξίιην 

 Δπέλδπζε 100% γηα 
ηελ θαηάιιειε θηηξηαθή 
ππνδνκή. 

 Γηακφξθσζε ρψξνπ 
παξνρήο ηαηξηθψλ 
Τπεξεζηψλ (Health 
Centre) 

 Γηαπίζηεπζε ηνπ Health 
centre (Κέληξνπ Τγείαο) 

 Τθηζηάκελν μελνδνρείν  
φπνπ δεκηνπξγεί 
Κέληξν Τγείαο κε 
ζθνπφ ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ IVF 
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κε Γηεζλή Πξφηππα 

 100% επέλδπζε γηα ην 
Health centre. 

ΗV Τθηζηάκελα ή/θαη 

λέα ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα νη 

ππεξεζίεο ησλ 

νπνίσλ κπνξνχλ λα 

πξνζθεξζνχλ κε 

βάζε ηηο 

πθηζηάκελεο 

λνκνζεζίεο (π.ρ. 

πεξη ηδησηηθψλ 

λνζειεπηεξίσλ 

λφκνο ηνπ 2001) 

 πγθεθξηκέλα 
ραξαθηεξηζηηθά 
ιφγσ ηνπνζεζίαο, 
πςφκεηξν θιπ (π.ρ 
γηα άζζκα, 
ξεπκαηηζκνχο , θιπ) 

 100% επέλδπζε ζε 
εμνπιηζκφ θαη 
δηακφξθσζε ρψξνπ 
γηα πξνζθνξά 
ηαηξηθψλ 
ππεξεζηψλ. 
 

 Boutique Hotels,  

 Αγξνηνπξηζηηθά 
θαηαιχκαηα δίπια 
απφ θέληξα πγείαο. 

V Ξελνδνρεία κε 

medical SPA (Νέα 

θαηαιχκαηα ή 

κεηαηξνπή απφ SPA 

ζε medical SPA) 

 Δγθαηαζηάζεηο θαη 
ζηειέρσζε ζηελ 
βάζε Γηεζλή 
πξνηχπσλ γηα 
medical spa. 
(Γηαπίζηεπζε) 
 

 Ξελνδνρείν κε 
medical spa 

 

Αλακέλεηαη φηη φια ηα έξγα πνπ ζα πξνηαζνχλ ζα δηαζθαιίδνπλ ηα πην θάησ: 

 Σν θαηάιπκα πξέπεη λα θαζνξίδεη μεθάζαξα ηηο ηαηξηθέο ζεξαπεπηηθέο/ 

πξνιεπηηθέο/δηαγλσζηηθέο  ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη  

 Να αλαθέξεη ηηο εηδηθφηεηεο ησλ ζηειερψλ πνπ απαηηνχληαη. 

 Σν θαηάιπκα πξέπεη λα δηαηεξεί ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ αλαιφγσο ηεο 

εηδηθφηεηαο/ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. 

 Σν θαηάιπκα πξέπεη λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηνλ απαξαίηεην βαζηθφ 

πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ αλαιφγσο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη     

 Δάλ ην θαηάιπκα ρνξεγεί θάξκαθα ζα πξέπεη λα δηαηεξεί θαξκαθείν πνπ ζα 

θαηαγξάθνληαη νη ζπληαγέο θαη νη νδεγίεο ρνξήγεζεο θαη ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεη ηελ ζσζηή δηαρείξηζε, δηαηήξεζε θαη αζθαιή θχιαμε ηνπο.  

 Σν πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα αζρνιείηαη κε παξνρή ηαηξηθψλ/ζεξαπεπηηθψλ  

ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζην πηζηνπνηεκέλνο γλψζηεο ησλ 

βαζηθψλ ηερληθψλ αλαδσνγφλεζεο (Basic Life Support-BLS certified)  

 Σν θαηάιπκα πξέπεη λα δηαηεξεί εμνπιηζκφ αλαδσνγφλεζεο ν νπνίνο ζα πξέπεη 

λα ζπληεξείηε βάζε ησλ νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή  
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 Σν θαηάιπκα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηε απφζηαζε ησλ θνληηλφηεξσλ 

λνζνθνκείσλ κε 24/7 θάιπςε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ  

 Σν θαηάιπκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθαιείαο 

 Ζ δηνίθεζε ηνπ θαηαιχκαηνο πξέπεη λα δηαηεξεί εμνπιηζκφ πνπ δηαζθαιίδεη 

απξφζθνπηε παξνρή ξεχκαηνο 

 Ζ δηνίθεζε ηνπ θαηαιχκαηνο πξέπεη λα δηαηεξεί βηβιία ζπρλήο ζπληήξεζεο 

κεραλεκάησλ   

 Ζ δηνίθεζε ηνπ θαηαιχκαηνο πξέπεη λα δηαηεξεί ηα απαξαίηεηα έγγξαθα κε ηα 

νπνία ζα δηαζθαιίζεη ζηνλ αζζελή/ηαμηδηψηε πγείαο ηελ αζθαιή δηαηήξεζε 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

 Ζ δηνίθεζε ηνπ θαηαιχκαηνο πξέπεη λα δηαηεξεί ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη 

δηαδηθαζίεο κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα. 

 Ζ δηνίθεζε ηνπ θαηαιχκαηνο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί θάθειν θαη αξρείν γηα 

αζζελείο/ηαμηδηψηεο πγείαο 

 Ζ δηνίθεζε ηνπ θαηαιχκαηνο πξέπεη λα δηαηεξεί ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ ν 

αζζελήο ζα δίλεη ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ γηα ηελ ππεξεζία/ζεξαπεία πνπ ζα ιάβεη 

γλσζηνπνηψληαο ηνπ, φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ είλαη πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ 

 Ζ δηνίθεζε ηνπ θαηαιχκαηνο πξέπεη λα παξαρσξεί ζηνλ αζζελή/ηαμηδηψηε πγείαο 

γξαπηφο, ζε γιψζζα πνπ λα θαηαλνεί, επαξθή πιεξνθφξεζε γηα ηηο ελέξγεηεο 

πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη κε ηελ επηζηξνθή ζηνλ ρψξν δηακνλήο ηνπ θαη 

ηελ ρξνληθή πεξίνδν επαλεμέηαζεο ηνπ 

 Ζ δηνίθεζε ηνπ θαηαιχκαηνο πξέπεη λα θξνληίδεη φπνπ ρξεηάδεηαη ζπλερήο 

ππεξεζίεο κεηάθξαζεο γηα ηνλ αζζελή  

 Ζ δηνίθεζε ηνπ θαηαιχκαηνο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ζξεζθεπηηθψλ θαη 

δηαηξνθηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ αζζελή/ηαμηδηψηε πγείαο δηαθνξεηηθήο 

θνπιηνχξαο 

 

Ζ επηηπρία ελφο ηαηξηθνχ έξγνπ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ 

επηιεθηηθφηεηα πνπ ζα ηχρεη απφ ηνπο αζζελείο, επελδπηέο πνπ ζα ην πινπνηήζνπλ 

θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζειθχζεη. Δπηπιένλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα ην 

ζπλζέηνπλ ζα θαζνξίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ έλαληη άιισλ παξφκνησλ 

έξγσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. εκαληηθνί είλαη θαη νη εμσγελείο παξάγνληεο νη νπνίνη 

πεξηβάιινπλ ην ηαηξηθφ έξγν, φπσο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ην νπνίν πεξηβάιιεη ηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο, ε ππνδνκή ηεο ρψξαο, ε γιψζζα επηθνηλσλίαο θ.α. Ζ αλάδεημε ησλ 

θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο ηαηξηθνχ project ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο γίλεηαη κε 
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γλψκνλα ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ πνπ ζα ηαμηδέςνπλ ζε κηα άιιε ρψξα γηα λα 

ιάβνπλ ηελ ζεξαπεία ηνπο πξνηείλνληαο επίζεο, επηπξφζζεηεο ππεξεζίεο ζηα 

λνζειεπηήξηα θαη αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ έηζη ψζηε, ε Κχπξνο λα γίλεη πην 

αληαγσληζηηθή ζε απηφ ηνλ ηνκέα.  

Σν κνληέιν απφθαζεο ησλ αζζελψλ πνπ είλαη δηεπζεηεκέλνη λα 

ηαμηδέςνπλ  γηα λα ιάβνπλ ζεξαπεία 

 

 
Ο Friedman (2005) αλαθεξφκελνο ζηνπο Schroth θαη Khawaja (2007) γηα ηελ 

Παγθνζκηνπνίεζε ηεο Τγείαο αλέθεξε φηη ν θφζκνο είλαη επίπεδνο. Ζ 

πξνζβαζηκφηεηα ησλ αζζελψλ ζε λνζειεία πνπ βξίζθεηαη εθηφο απφ ηελ ρψξα 

δηακνλήο έγηλε πνιχ πην εχθνιε απφ φηη ήηαλ ζην παξειζφλ θαη κε πνιιαπιάζηεο 

επηινγέο. 

 

Σν κνληέιν απφθαζεο ησλ αζζελψλ γηα λα επηιέμνπλ ζε πνηα ρψξα θαη ζε πνην 

λνζειεπηήξην ζα λνζειεπηνχλ, φπσο αλαθέξζεθε απφ ηνπο Smith θαη Forgione 

(2007), ρσξίδεηε ζε δπν ζηάδηα. Πξψην, «πνηά είλαη ε ρψξα ζηελ νπνία ζα 

ηαμηδέςνπλ γηα λα ιάβνπλ ηελ ζεξαπεία ηνπο» θαη δεχηεξν «πνηφ ζα είλαη ην 

λνζειεπηήξην ζην νπνίν ζα ιάβνπλ ηελ ζεξαπεία ηνπο». ε απηφ ην κνληέιν εκείο 

πξνζζέηνπκε ην γεγνλφο φηη, ην κνληέιν απφθαζεο πνιχ πηζαλφλ λα γίλεηαη θαη 

αληίζηξνθα, δειαδή πξψηα λα απνθαζίδεηαη ην λνζειεπηήξην θαη κεηά λα 

απνθαζίδεηαη ε ρψξα. Απηφ ζπκβαίλεη ζε λνζειεπηήξηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα ρψξεο, φπσο είλαη ην Apollo Hospitals πνπ έδξα ηνπ είλαη ε 

Ηλδία αιιά έρεη λνζειεπηήξηα ζηε Μαιαηζία θαη ζηνλ Άγην Μαπξίθην, ην Mayo Clinic 

ηνπ νπνίνπ έδξα είλαη νη ΖΠΑ αιιά έρεη λνζειεπηήξην ζην Dubai. Απηή ε πεξίπησζε 

παξνπζηάδεηαη φηαλ ην λνζειεπηήξην απνθηήζεη θήκε γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξεη θαη ν αζζελήο αλακέλεη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα ιάβεη. ηελ πεξίπησζε ηεο 

Κχπξνπ, πνπ θαλέλα λνζειεπηήξην δελ έρεη δεκηνπξγήζεη δηεζλή θήκε γηα ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζεκαληηθή βαξχηεηα ζηελ απφθαζε ηνπ αζζελή ζα έρνπλ 

νη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ ρψξα ζαλ πξννξηζκνχ. 
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Κξηηήξηα Δπηινγήο Υψξαο Πξννξηζκνχ 

1. Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο 

 

Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη ε νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε είλαη δείθηεο νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνπο αζζελείο λα επηιέμνπλ ηελ ρψξα πξννξηζκνχ. 

Δπίζεο, νη πξνσζεηέο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζεσξνχλ φηη ε νηθνλνκηθή επξσζηία κηαο 

ρψξαο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί εχθνια θαη γξήγνξα ζηηο 

αλάγθεο ησλ αζζελψλ θαη γεληθά ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο (Smith and Forgione,  2007). 

Ζ Κππξηαθή νηθνλνκία κπνξεί λα αληαπνθξηζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο 

απηήο ηεο αγνξάο ιφγσ ηεο θαιήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ βξίζθεηαη.  

2. Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα  

Οη αζζελείο πνπ ζα ηαμηδέςνπλ ζε άιιε ρψξα ζεσξνχλ φηη ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα 

ηεο ρψξαο, ηνπο πξνζθέξεη αζθάιεηα ζηε γεληθή εκπεηξία πνπ ζα έρνπλ ζην 

λνζειεπηήξην πνπ ζα ιάβνπλ ηε ζεξαπεία ηνπο. Θεσξνχλ αθφκα φηη ε πνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα θαιιηεξγεί ηελ πνιηηηθή θνπιηνχξα ε νπνία ζα ηνπο πξνζηαηέςεη ζε 

ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα (Smith and Forgione,  

2007).     
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3. Ννκνζεηηθφ πιαίζην  

 
Ζ χπαξμε ηζρπξνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζηε ρψξα 

πξννξηζκνχ εληζρχεη ηε ιήςε απφθαζεο γηα επηινγή ηνπ λνζειεπηεξίνπ ζεξαπείαο 

(McCallum and Jacoby, 2007). Ο Ακεξηθάληθνο Ηαηξηθφο χιινγνο (2008) εμέδσζε 

νδεγίεο πνπ απνζθνπνχλ ζην λα θαζνδεγήζνπλ ηα κέιε ηνπο αιιά θαη ηνπο 

αζζελείο λα παξαπέκπνπλ θαη λα επηιέγνπλ λνζειεπηήξηα ζε ρψξεο πνπ λα 

δηέπνληαη απφ λνκνζεζίεο πνπ πξνβιέπνπλ αζθαιηζηηθέο δηθιίδεο γηα ηαηξηθή 

ακέιεηα. Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο νδεγίεο ηνπ Ακεξηθάληθνπ Ηαηξηθνχ 

πιιφγνπ (2008) ζεκαληηθφ είλαη θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.   

4. Τπνζηεξηθηηθή ππνδνκή  

 
Ζ ππνζηεξηθηηθή ππνδνκή ηηο ρψξαο πξννξηζκνχ είλαη θαζνξηζηηθή ζηελ νιηθή 

εκπεηξία ηνπ αζζελή. Ζ ηνπξηζηηθή ππνδνκή ηεο Κχπξνπ είλαη ψξηκε θαη κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί επαξθψο ζηηο αλάγθεο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο.  

 

Υαξαθηεξηζηηθά πνπ αλαδεηνχλ ζην λνζειεπηήξην πνπ ζα 

ηαμηδέςνπλ  

 

5. Γηεζλή δηαπίζηεπζε λνζειεπηεξίνπ   

 
Ζ δηαπίζηεπζε απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ είλαη αλακθηζβήηεηα έλα απφ 

ηα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα γηα επηινγή ηνπ λνζειεπηεξίνπ ζην νπνίν ν αζζελήο ζα 

επηιέμεη λα ιάβεη ηε ζεξαπεία ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ ην λνζειεπηήξην λα επηιέμεη νίθν 

δηαπίζηεπζεο ν νπνίνο λα είλαη εμεηδηθεπκέλνο ζηα ζέκαηα πγείαο, λα έρεη πνιχρξνλε 

πείξα θαη λα είλαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνο.  Ο Οξγαληζκφο ISQUA (International 

Society of Quality Assurance) πηζηνπνηεί ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο ζηελ βάζε 

ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. αλ πξψην βήκα ε Γηνίθεζε ελφο λνζειεπηεξίνπ κπνξεί  

λα επηζθεθηεί ηελ ηζηνζειίδα www.isqua.org γηα λα εληνπίζεη ηνλ νξγαληζκφ απφ ηνλ 

νπνίν  επηζπκεί λα  έρεη Γηαπίζηεπζε. Σν επφκελν βήκα είλαη λα ζπλάςεη ζπκθσλία 

κε χκβνπιν Γηαπίζηεπζεο κε ηελ βνήζεηα ηνπ νπνίνπ ζα νδεγήζεη ηνλ νξγαληζκφ 

ζηελ δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ζην λνζειεπηήξην ζηελ βάζε Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ. Οη χκβνπινη είλαη αλεμάξηεηνη νίθνη νη νπνίνη γλσξίδνπλ ηα πξφηππα 

http://www.isqua.org/
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ησλ Οξγαληζκψλ Γηαπίζηεπζεο θαη έρνπλ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη εκπεηξία λα 

πξνζαξκφζνπλ ηα Γηεζλή Πξφηππα ζηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα ηνπ λνζειεπηεξίνπ. 

6. Δθπαίδεπζε θαη εκπεηξία ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ 

 
Οη αζζελείο πνπ ζα επηιέμνπλ ην λνζειεπηήξην πνπ ζα θάλνπλ ηελ επέκβαζε ηνπο 

ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθή ηελ εκπεηξία, ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ ζηηο ζεξαπείεο 

πνπ ζα επηιέμνπλ θαη ηε ρψξα εθπαίδεπζεο ηνπ ηαηξνχ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ 

πεξίπησζε ηνπο (Shawn, 2008). Ζ αληίιεςε πνπ επηθξαηεί ζηνπο αζζελείο είλαη φηη, 

νη ηαηξνί πνπ είλαη «US Board Certified» ή είλαη εθπαηδεπκέλνη ζηε Γπηηθή Δπξψπε 

είλαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο απφ απηνχο ησλ άιισλ ρσξψλ (Keckley and Underwood, 

2008).   

7. Κφζηνο ππεξεζηψλ 

 
Σν θφζηνο ππεξεζηψλ ζηελ ρψξα πξννξηζκνχ είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζπρλνχο 

παξάγνληεο πνπ σζνχλ ηνπο αζζελείο λα ηαμηδέςνπλ ζε άιιε ρψξα γηα αλαδήηεζε 

ζεξαπείαο. Παξαδνζηαθνί πξννξηζκνί ηνπξηζκνχ πγείαο, φπσο ε Ηλδία θαη ε 

Σατιάλδε, έρνπλ αληαγσληζηηθέο ηηκέο κε πνηνηηθέο ππεξεζίεο εθάκηιιεο ηεο 

Ακεξηθήο θαη Γπηηθήο Δπξψπεο θαη απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ησλ θζελψλ εξγαηηθψλ θαη 

αλαισζίκσλ (Maimi, personal interview 2009). 

8. Γιψζζα νκηιίαο 

 
Ζ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε γιψζζα ηεο ηαηξηθήο είλαη ε Αγγιηθή (Keckley and 

Underwood, 2008). Απηφ είλαη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηα θππξηαθά 

λνζνθνκεία ιφγσ ηνπ φηη ε Αγγιηθή γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαη ζην 

λνζειεπηήξην αιιά θαη απφ φιεο ηηο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, φπσο μελνδνρεία, 

ηαμί, εζηηαηφξηα θ.α. 

9. Αζθαιηζηηθή θάιπςε κεηά απφ ηαηξηθή ακέιεηα  

 
Οη αζζελείο είλαη πνιχ επαίζζεηνη ζην ζέκα ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κεηά απφ 

ηαηξηθή ακέιεηα θαη απηφ δηαηππψλεηαη ζε φιεο ηηο δεκνζηεχζεηο γηα ηνπξηζκφ πγείαο.  

Αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηηο ρψξαο δελ ππνρξεψλεη ηα 

λνζειεπηήξηα θαη ηνπο ηαηξνχο λα έρνπλ αζθάιεηα γηα ηαηξηθή ακέιεηα, ηα 

λνζειεπηήξηα απηφβνπια ρξεηάδεηαη λα αζθαιίδνπλ ηνπο γηαηξνχο ηνπο θαη απηφ λα 
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ην θνηλνπνηνχλ (Smith and Forgione,  2007). ηελ Κχπξν ην ηαηξηθφ, παξαταηξηθφ θαη 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαιχπηεηαη απφ ηελ λνκνζεζία πεξί αζθάιεηαο εξγνδφηε 

πνπ δηέπεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο.  Δπηπιένλ  ππάξρνπλ αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο νη 

νπνίεο αζθαιίδνπλ ηνπο ηαηξνχο θπξίσο  φισλ ησλ εηδηθνηήησλ γηα ηαηξηθή ακέιεηα 

κεηά θαη απφ παξφηξπλζε ηνπ Παγθχπξηνπ Ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ. Πέξαλ ηνχηνπ, νη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζηελ Κχπξν δελ έρνπλ αζρνιεζεί ηδηαίηεξα κε ηνλ ηνπξηζκφ 

πγείαο αιιά φπσο καο έρεη ιερζεί απφ Tour operators ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ηνκέα, είλαη θάηη ην νπνίν «ςάρλνπλ» θαη νη αζθαιηζηηθέο 

ηνπ εμσηεξηθνχ. Μνλαδηθή εμαίξεζε είλαη ζπγθεθξηκέλε ηδησηηθή αζθαιηζηηθή εηαηξεία 

απφ ην Ζλσκέλν βαζίιεην, ε νπνία πξνζθέξεη ηαηξηθή θάιπςε ζε ηαμηδηψηεο πγείαο 

(έρεη γίλεη παξνπζίαζε ζηνλ Φνξέα Πξνψζεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο ζηελ Γεληθή 

πλέιεπζε ηνλ Φεβξνπάξην 2010). Ζ θάιπςε πεξηιακβάλεη ηα έμνδα δηακνλήο ζε 

πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη λα επεθηαζεί ε πεξίνδνο ζεξαπείαο αιιά θαη ηπρφλ 

ηαμίδηα πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλ ν ηαμηδηψηεο πγείαο 

επηβάιιεηαη λα επηζηξέςεη ζην ρψξν φπνπ έιαβε ηελ ζεξαπεία. 

10. Ύπαξμε Ηζηνζειίδαο 

 
Ζ ηζηνζειίδα ησλ λνζειεπηεξίσλ είλαη ν ρψξνο αλαθνξάο γηα ηνπο αζζελείο γηα ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. Ζ ηζηνζειίδα πξέπεη λα ζπληάζζεηαη κε ηέηνην ηξφπν 

πνπ λα είλαη θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε θαη λα δίλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί 

λα δεηήζεη έλαο αζζελήο πνπ ζα ηαμηδέςεη ζην λνζειεπηήξην γηα ζεξαπεία. Ζ 

ζπκκεηνρή λνζειεπηεξίσλ ζε εμεηδηθεπκέλεο ηζηνζειίδεο ηαηξηθνχ πξννξηζκνχ 

εληζρχεη ηελ ειεθηξνληθή ηνπο παξνπζία θαη αλαβαζκίδεη ηηο πξνζπάζεηεο πξνβνιήο 

ζην δηαδίθηπν.  Παξάδεηγκα είλαη ε θππξηαθή πιαηθφξκα www.cyprus4health.com  

φπνπ πεξηιακβάλνληαη  ζηνηρεία φπσο ην βηνγξαθηθφ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, εκπεηξία 

ζηηο επεκβάζεηο πνπ πξνζθέξνληαη, testimonials  θιπ 

 

11. Δπαηζζεζία ζηελ θνπιηνχξα, ζξεζθεία θαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

αζζελψλ εμσηεξηθνχ 

 
Σα λνζειεπηήξηα πξέπεη λα δηακνξθψλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο έηζη ψζηε λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο δηεζλείο αλάγθεο ησλ αζζελψλ. Μεγάια λνζνθνκεία ηα νπνία 

αζρνινχληαη κε ηνπξηζκφ πγείαο, ιεηηνπξγνχλ γξαθεία ηα νπνία αζρνινχληαη κε ηηο 

αλάγθεο ησλ δηεζλψλ αζζελψλ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο είλαη εθπαηδεπκέλν λα 

http://www.cyprus4health.com/
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αλαιακβάλεη φιεο ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο πνπ πηζαλφ λα πξνθχςνπλ. Σα πην 

θάησ απνηεινχλ παξαδείγκαηα  δηεπθνιχλζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζε λνζειεπηήξηα πνπ 

εμππεξεηνχλ ηνπξηζκφ πγείαο: 

 
 Γσκάηην πξνζεπρήο ην νπνίν λα βξίζθεηε ζε ήζπρν κέξνο ηνπ θηεξίνπ πνπ 

λα κπνξεί λα δηακνξθψλεηαη αλαιφγσο κε ηηο αλάγθεο ηνπ πηζηνχ πνπ ζέιεη 

λα πξνζεπρεζεί. 

  ίηηζε ε νπνία λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνχο θαη 

ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο. π.ρ. λα κπνξεί λα αθαηξέζεη ην ρνηξηλφ απφ ην κελνχ 

φηαλ πξφθεηηαη λα  ζεξβίξεη κνπζνπικάλνπο. 

 Να δηαηεξεί ιίζηα κε κεηαθξαζηέο ζε δηάθνξεο γιψζζεο θαη ε νπνία λα 

βξίζθεηαη ζε πεξίνπηε ζέζε γηα ην πξνζσπηθφ. 

 Να δηαηεξεί ιίζηα κε νξγαλσκέλα ζχλνια ζξεζθεηψλ πνπ λα κπνξεί λα ηε 

δψζεη ζηνπο ζπγγελείο ησλ αζζελψλ εάλ επηζπκνχλ. π.ρ. νη θαζνιηθνί, νη 

κάξηπξεο ηνπ Ηερσβά, νη κνπζνπικάλνη, ε εθθιεζία ηνπ Θενχ, νη 

πξνηεζηάληεο νη νπνίνη δηαηεξνχλ θνηλφηεηα ζηελ Κχπξν.  

 Να δηαηεξεί βηβιηάξην κε ηξάπεδεο ηεο πεξηνρήο, θαηαζηήκαηα, πεξίπηεξα 

θνκκσηήξηα, κέζα θπθινθνξίαο θ.α. πνπ είλαη πνιχ πηζαλφ λα δεηήζεη 

θάπνηνο αζζελήο.  

 Να ππάξρεη έλαο επνπηηθφο θνξέαο πνπ λα θαηεπζχλεη θαη λα δίλεη 

πιεξνθνξίεο ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. 

πλνςίδνληαο, ε Κχπξνο είλαη πξννξηζκφο ν νπνίνο κπνξεί λα δηακνξθψζεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ θαη λα είλαη αληαγσληζηηθφο κε άιινπο παξαδνζηαθνχο πξννξηζκνχο 

ηνπξηζκνχ πγείαο. Απφ ηελ άιιε ηα ηδησηηθά λνζειεπηήξηα ρξεηάδνληαη θίλεηξα πνπ 

ζα ηνπο σζήζνπλ λα πξνβνχλ ζηηο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο πνπ ζα θέξνπλ ηνλ 

ηνπξηζκφ πγείαο ζηελ Κχπξν.  
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2 Γ. Σξφπνη αμηνπνίεζεο/ελεξγνπνίεζεο ηεο πθηζηάκελεο 

μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο. Δηζεγήζεηο γηα πηζαλή αλαδηάηαμε 

πθηζηάκελεο μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο – πηζαλή έληαμε 

πξφζζεησλ ρξήζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ 

 
ηελ Κχπξν ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα επηαθφζηεο πεξίπνπ (90 000 ηνπξηζηηθέο θιίλεο) 

κνλάδεο εγθεθξηκέλεο απφ ηνλ ΚΟΣ φπνπ πεξίπνπ 30%  ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ έλα κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ πξντφληνο ηνπξηζκνχ πγείαο εθφζνλ ην 

επηζπκνχλ. Σν πνζνζηφ απηφ θαζνξίζηεθε κε βάζε πξνβιήκαηα επνρηθφηεηαο, 

ηνπνζεζίαο θαη γεληθά ππνιεηηνπξγίαο κέζα ζην ζεκεξηλφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 

πνπ εξγάδνληαη.  Τπάξρνπλ κνλάδεο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλεο λα αιιάμνπλ ρξήζε θαη 

λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Απφ ηηο 700 κνλάδεο κφλν 45 

δηαζέηνπλ δηεπθνιχλζεηο γηα αλάπεξνπο ελψ 199 δηαζέηνπλ αίζνπζα γπκλαζηηθήο, 

ηδαθνχδη θαη ζάνπλα. Δπίζεο 10 πεξίπνπ κνλάδεο δηαζέηνπλ SPA θαη ζα κπνξνχζαλ 

λα εμειηρζνχλ ζε medi-spa ή medical wellness νχησο ψζηε λα πξνζθέξνπλ 

απνθαηάζηαζε θαη λνζειεία πξνζθέξνληαο ζεξαπεία γηα θάπνηεο παζήζεηο. 

Δπηπιένλ αξηζκφο κνλάδσλ θπξίσο ζηα νξεηλά ζέξεηξα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο αμηνπνηψληαο πεξηζζφηεξν ηελ ηνπνζεζία ηνπο θαη ηηο επλνηθέο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. 

Με ηελ έληαμε ησλ μελνδνρείσλ ζηνλ Σνπξηζκφ Τγείαο νπζηαζηηθά επηδηψθεηαη α) ν 

εκπινπηηζκφο ηνπ πξντφληνο ηεο Κχπξνπ β) ε δηαθνξνπνίεζή ηνπ γ)ε απάκβιπλζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο επνρηθφηεηαο δ) ε αχμεζε ηεο πιεξφηεηαο γεληθά κε λέα 

πειαηεία, ε) yield management κε ιηγφηεξε εμάξηεζε απφ ην θζελφ πειάηε. Δπίζεο 

κε ηελ πηζαλή απφζπξζε θάπνησλ κνλάδσλ επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηνπ ΚΟΣ γηα 

απαιιαγή απφ πξνβιεκαηηθέο κνλάδεο. 

Ζ εκπινθή ηεο μελνδνρεηαθήο βηνκεραλίαο ζηνλ Σνπξηζκφ Τγείαο αλακθηζβήηεηα ζα 

βνεζήζεη ηα μελνδνρεία αιιά θαη ηα μελνδνρεία ζα ζπκβάινπλ ζηελ εδξαίσζε κηαο 

ζηξαηεγηθήο πνπ ζα θαζνδεγεί θαη ζα πξνσζεί ηηο θηλήζεηο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηεο λήζνπ ζην δηεζλή Σνπξηζκφ Τγείαο. Ζ ζηξαηεγηθή 

εζηίαζεο κε βάζε ηε δηαθνξνπνίεζε ζα ζεκαίλεη γηα ηα εκπιεθφκελα μελνδνρεία θαη 

SPA εθκεηάιιεπζε ησλ δπλάκεσλ θαη δηαθνξνπνηεηηθψλ ζηνηρείσλ νχησο ψζηε  λα 

κεηαηξαπνχλ ζε αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. Μφλν έηζη ζα κπνξνχλ νη 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο λα πξνβιεζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο αγνξέο πνπ 

ζηνρεχνπκε θαη λα ειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ tour operator ή θαη 

φισλ ησλ άιισλ πνπ ζα πξνγξακκαηίζνπλ νινθιεξσκέλα παθέηα. 
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Μεηαηξνπή μελνδνρείσλ ζε α) θέληξα απνθαηάζηαζεο β) γεξηαηξηθέο θιηληθέο γηα 

μέλνπο θαη γ) Best Agers centers κε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο, εηδηθή δηαηξνθή θαη 

ηαηξηθή θξνληίδα. Απηφ ζα πξνζθέξεη θαη ζε απφιπηα πγηείο μέλνπο ειηθίαο 55 θαη 

άλσ κε έκθαζε ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε/ελεξγνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο μελνδνρεηαθήο 

ππνδνκήο παξαζέηνπκε πην θάησ ηα αθφινπζα ζελάξηα: Οη κνλάδεο πνπ ζέινπλ λα 

εληαρζνχλ ζηνλ Σνπξηζκφ Τγείαο ζα αμηνινγεζνχλ θαη ζα κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ζελάξηα. 

 

Α. SANI-TOURISM (Γηακνλή ζπλνδψλ Αζζελψλ) 

 
Ξελνδνρεία πιεζίνλ ηαηξηθψλ θέληξσλ. Θα ζπλεξγάδνληαη κε λνζειεπηήξηα ηα νπνία 

πξνηείλνπλ δηακνλή ζηα ελ ιφγσ μελνδνρεία ηεο ζπλνδείαο ησλ αζζελψλ. ελάξην 

θαηάιιειν γηα CITY HOTELS θαη Resort Hotels θνληά ζε ηαηξηθά θέληξα. 

 

Β. Σνπξηζκφο Σξίηεο Ζιηθίαο κε Ηαηξηθή Φξνληίδα 

 
Σν μελνδνρείν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα δέρεηαη ειηθησκέλνπο κε εηδηθφ 

πξφγξακκα δηαηξνθήο αιιά θαη ςπραγσγίαο ελψ ηαπηφρξνλα παξέρεηαη βαζηθή 

ηαηξηθή θξνληίδα θαζψο επίζεο θαη animation. Όζνη επηζθέπηεο επηζπκνχλ ζα 

παξαπέκπνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καθξάο δηακνλήο ηνπο ζε εηδηθά ηαηξηθά θέληξα 

γηα ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείεο. Σν ζελάξην απηφ είλαη ηδαληθφ γηα μελνδνρεία ζε 

Resorts κε έληνλν πξφβιεκα επνρηθφηεηαο. ην παξειζφλ γηλφηαλ κε κεγάιε 

επηηπρία απφ θαλδηλαβνχο θαη Απζηξηαθνχο Tour Operators. 

 

Γ. Best Ager Center κε Ηαηξηθή Φξνληίδα 

 
Ξελνδνρείν ηχπνπ club δέρεηαη άηνκα άλσ ησλ 55 ηα νπνία θάησ απφ ηαηξηθή 

θξνληίδα αθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ θαη εηδηθήο δηαηξνθήο 

κεζνγεηαθνχ ηχπνπ. Σν ζελάξην απηφ έρεη ηελ πξννπηηθή γηα ιηγφηεξν ηαηξηθφ θαη 

πεξηζζφηεξν ηνπξηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο κε έληνλε 

δξαζηεξηφηεηα απφ tour operators. Δίλαη απνθιεηζηηθά θαηάιιειν γηα Resort Hotels, 

νιφρξνλα αλνηθηά κε animators, δηαηξνθνιφγνπο, lecturers θ.ι.π. 
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Γ. Κέληξν Οιηζηηθήο/Δλαιιαθηηθήο Ηαηξηθήο 

 
Σν μελνδνρείν ιεηηνπξγεί σο θέληξν παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ δελ ρξεηάδνληαη άδεηα 

κε βάζε ηελ Ννκνζεζία πεξη Ηδησηηθψλ Ννζειεπηεξίσλ. Πξνζθέξεηαη γηα 

αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη κηθξά μελνδνρεία ησλ νξεηλψλ ζέξεηξσλ θαη ηεο 

ελδνρψξαο κε θάπνην πςφκεηξν. 

 

Δ. Κέληξα Απνθαηάζηαζεο – Rehab Hotels 

 
Νέα ή πθηζηάκελε ππνδνκή ε νπνία ζπλεξγάδεηαη κε λνζειεπηήξηα θαη παξέρεη 

θξνληίδα ζε αζζελείο. Μεηαηξνπή ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαη εμνπιηζκφο 

θαηάιιεινο γηα απνζεξαπεία. Δπίζεο κέξνο ηνπ μελνδνρείνπ ην νπνίν δηαζέηεη 

αλεμάξηεην θηίξην κεηαηξέπεηαη ζε Rehab Hotel ηδαληθφ γηα Resort Hotels ή 

μελνδνρείν κε πνιχ ρακειή πιεξφηεηα έηνηκν γηα αιιαγή ρξήζεο. 

 

Ε. Κέληξν Τγείαο εληφο Ξελνδνρείνπ 

 
Μέξνο ηνπ μελνδνρείνπ κεηαηξέπεηαη ζε θέληξν παξνρήο ησλ κφλν ππεξεζηψλ 

πγείαο ζηελ βάζε εκεξήζηαο θξνληίδαο ρσξίο λα απαηηείηαη άδεηα ηδησηηθνχ 

λνζειεπηεξίνπ (Νφκνο 2001).  Θα εμππεξεηεί μέλνπο ηαμηδηψηεο πγείαο νη νπνίνη 

καδί κε ηνπο ζπλνδνχο ηνπο δηακέλνπλ ζε μερσξηζηή πηέξπγα ηνπ μελνδνρείνπ. Σν 

μελνδνρείν επίζεο ζα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε δηαγλσζηηθφ θέληξν.  

 

Ζ. πκθσλία Ηαηξηθνχ Κέληξνπ κε Referral Agency ή Tour Operator 

 
Σν μελνδνρείν ππνγξάθεη ζπκβφιαην κε ηνλ tour operator ή referral agency θαη 

απνηειεί κέξνο ηνπ νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ. Καηάιιειν γηα Resort Hotels, City 

Hotels θαη αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα.  

 

Θ. Medical SPA ή Medical Wellness 

 
Μεηαηξνπή ηνπ πθηζηάκελνπ SPA θαη θέληξνπ επεμίαο γηα λα απνθηήζνπλ ηαηξηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη λα πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα ζεξαπείαο 

δηάθνξσλ παζήζεσλ θαη απνθαηάζηαζεο. Οη αζζελείο δηακέλνπλ ζην μελνδνρείν 

πνπ έρεη ην SPA θαη ην φθεινο είλαη δηπιφ ελψ ην πξντφλ ηνπ μελνδνρείνπ 
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δηαθνξνπνηείηαη θαη αλαβαζκίδεηαη απνθηψληαο ηαηξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

Πξνζθέξεηαη εηδηθά ζε tour operators πνπ πξνζθέξνπλ πξνιεπηηθή ηαηξηθή. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ πξφηαζεο 

απαηηείηαη ε παξνπζία γηαηξνχ. 

Κ. Ξελνδνρεία – Ηαηξηθά Κέληξα ζηα νξεηλά ζέξεηξα 

 
Πξφθεηηαη γηα λέεο πηζαλέο επελδχζεηο ζηα νξεηλά ζέξεηξα φπσο ν Μεζνπφηακνο, ε 

Κππεξνχληα, ν Πεδνπιάο θ.ι.π. ηα νπνία ζα απεπζχλνληαη θπξίσο ζε άηνκα κε 

άζζκα. Σα μελνδνρεία πνπ ζα επηιεγνχλ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζην θνξέα θαη 

λα απνηειέζνπλ κέξνο ηεο θνηλήο πξνζπάζεηαο ζην marketing ηνπ πξντφληνο. 

Σαπηφρξνλα ζα έρνπλ ηελ επθαηξία ζχλαςεο ζπκθσληψλ κε άιια κέιε ηνπ θνξέα.  

 

Σα δηάθνξα μελνδνρεία ζα ζπλάπηνπλ ζπλεξγαζίεο κε λνζειεπηήξηα, ηαηξηθά θέληξα, 

εξγαζηήξηα θιπ. ηα νπνία ζα πξνζθέξνπλ ηηο πην θάησ ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα. 
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2 Γ. Δηζεγήζεηο γηα απαηηνχκελα έξγα ππνδνκήο απφ ην Κξάηνο 

 
ηελ Κχπξν ν Σνπξηζκφο Τγείαο πνπ αλαπηχρζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα ήηαλ θαζαξά 

πξντφλ ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο κε ηε ζηήξημε ηνπ ΚΟΣ θαη Φνξέα, θπξίσο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο. Αλακθηζβήηεηα φκσο ε νπζηαζηηθή εκπινθή 

ηνπ θξάηνπο είλαη απαξαίηεηε θαζ‟ φηη απαηηείηαη ν ζπλδπαζκφο ππεξεζηψλ 

πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο πγείαο απφ θνξείο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο 

αλαγλσξηζκέλνπο θαη ζηεξηδφκελνπο απφ έξγα ππνδνκήο απφ ην θξάηνο, κε 

δηάθνξεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο, πξνζθέξνληαο έλα κείγκα ππεξεζηψλ ζ‟ έλα 

νινθιεξσκέλν παθέην.  

 

Βαζηθφο ζηφρνο ελφο θξάηνπο πνπ ζέιεη λα αλαπηχμεη ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο είλαη ν 

ζπλερήο εθζπγρξνληζκφο θαη αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο έηζη πνπ λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο θαη λα είλαη απνδνηηθφο. 

 

Σα πην θάησ απνηεινχλ πξφηαζε δέζκεο κέηξσλ, ελεξγεηψλ θαη πνιηηηθψλ, 

νηθνλνκηθνχ, νξγαλσηηθνχ θαη ζεζκηθνχ ραξαθηήξα ηα νπνία ζπκβάιινπλ 

ζηελ πεηπρεκέλε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο: 

 

1. Να δνζεί ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο, αλαβάζκηζεο ή/θαη επέθηαζεο 

λνζειεπηεξίσλ ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηεπθνιχλζεηο γηα ηνπο 

ηαμηδηψηεο πγείαο (δελ ζεκαίλεη θαη‟ αλάγθε νη δηεπθνιχλζεηο λα είλαη θηηξηαθέο. 

Μπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ρψξνπο μεθνχξαζεο ζπλνδψλ, κεηαθξάζεηο, 

δπλαηφηεηα πξνζεπρήο θιπ). εκεηψλεηαη φηη ζε θάπνηεο ρψξεο έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί εκπνξηθά θέληξα δίπια απφ λνζνθνκεία γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.  

2. Κίλεηξα γηα Γηαπίζηεπζε λνζειεπηεξίσλ ζηελ βάζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ. 

3. Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ μελνδνρείσλ θαη 

ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ κε ηαηξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

4. Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ μελαγψλ/ζπλνδψλ κε 

ηαηξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Ξελαγνί πνπ ππναπαζρνινχληαη θαη κηινχλ γιψζζεο 

ρσξψλ πνπ είλαη πεγέο ηαμηδησηψλ πγείαο ζα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ζηνλ ηνπξηζκφ πγείαο. 

5. Δθπφλεζε ρεδίνπ ηνπηθήο αλάπηπμεο φπνπ ν ηνπξηζκφο πγείαο λα απνθηήζεη 

ηε δηθή ηνπ νληφηεηα θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο λα ζηεξίδεη ηνλ ηδησηηθφ. 
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6. Καηάξγεζε ρξνλνβφξαο δηαδηθαζίαο γηα εηζαγσγή μέλνπ θαηάιιεινπ 

παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη δεκηνπξγία ππνδνκήο εθπαίδεπζεο ηνπο ζε 

ζέκαηα δηαρείξηζεο ηαμηδησηψλ Τγείαο. 

7. Γεκηνπξγία λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ λα πξνζθέξνπλ 

παθέηα απφ ηελ άθημε κέρξη ηελ αλαρψξεζε ηνπ αζζελνχο θαη φζσλ ηνλ 

ζπλνδεχνπλ. 

8. Καζνδήγεζε γηα λέεο επελδχζεηο κε ηελ πξννπηηθή πξνζέιθπζεο επελδπηψλ 

(θχπξηνπο θαη κε) ζηνλ ηνκέα απηφ. 

9. πκβάζεηο κε ζπζηήκαηα πγείαο άιισλ ρσξψλ θαη ζπλνκνιφγεζε δηαθξαηηθψλ 

ζπκθσληψλ. 

10. Αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. 

11. Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπξηζκφ πγείαο ζε φζνπο εκπιέθνληαη ζε 

απηφλ. 

12. Κίλεηξα γηα ζπλεξγαζία κε tour operators ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ λα απνηειέζνπλ 

απνηειεζκαηηθφ θαλάιη επηθνηλσλίαο ηαμηδησηψλ πγείαο. 

13. Αλάπηπμεο θαη πξνβνιήο ηνπξηζκνχ πγείαο αιιά θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ 

ηνκέα  (Αλαιπηηθή πξφηαζε αθνινπζεί ζην ζρέδην δξάζεο) 

14. Οπζηαζηηθή ζηήξημε ηνπ ΚΟΣ ζηνλ ηνκέα ηνπ Marketing (πγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο αθνινπζνχλ ζην ζρέδην δξάζεο). 

15. Κίλεηξα πξνο εηαηξείεο κεηαθνξψλ ή ηνπξηζηηθά γξαθεία γηα απηνθίλεηα 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλα γηα δηαθίλεζε αλαπήξσλ 

16. Δλίζρπζε ηεο απνδνρήο ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο λνζειείαο. 

 

2 Δ. Oη βέιηηζηεο (γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ) πξαθηηθέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, ην Δπξσπατθφ πξφηππν θαη νη αληαγσληζηηθνί 

πξννξηζκνί ζε παξνρέο ζρεηηθψλ θηλήηξσλ απφ ην θξάηνο θαη 

ζπγθεθξηκέλεο εηζεγήζεηο (χςνο επηρνξήγεζεο, επηιέμηκεο 

επελδχζεηο, δηαδηθαζίεο/θαλνληζκνί) 

 
Μειεηψληαο ηηο πξαθηηθέο ηεο θάζε ρψξαο πνπ πξνσζεί θαη δέρεηαη ηαμηδηψηεο πγείαο 

φπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ, ζπγθιίλνπκε ζε θνηλέο ζπληζηακέλεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα θαζνξίζνπλ κηα βέιηηζηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ ηεο Κχπξνπ.   
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ηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ κε ηα πιεζπζκηαθά θαη γεσγξαθηθά δεδνκέλα πνπ 

γλσξίδνπκε, πξέπεη λα ππάξρεη ζπληνληζκέλε πξνβνιή ζην εμσηεξηθφ, εγθεθξηκέλνη 

επαγγεικαηίεο, εγθεθξηκέλα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα πνπ ζα κπνξνχλ λα 

θηινμελήζνπλ ηνπξίζηεο πγείαο αθφκα  θαη εμαζθάιηζε ηνπ δηεζλνχο αζζελνχο φηη ε 

ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ηνπ ζα ζπλερηζηεί θαη ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ.  

 

Ζ αλάγθε ζπληνληζκνχ ησλ πξνζπαζεηψλ αλαβάζκηζεο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζηελ 

Κχπξν πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη , νη ελέξγεηεο ηνπ εθάζηνηε επαγγεικαηία πγείαο 

θαη ηνπ λνζειεπηεξίνπ ζα αληηπξνζσπεχνπλ ην φλνκα νιφθιεξεο ηεο ρψξαο σο 

πξννξηζκφο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ελέξγεηεο πνπ ζα πιαηζηψλνπλ ηελ πξνζπάζεηα 

πξνζέιθπζεο ηαμηδησηψλ πγείαο ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην ζπληνληζκέλεο 

θαη ζηνρεπκέλεο ιακβάλνληαο ππφςε παξακέηξνπο πνπ ζα κεγηζηνπνηνχλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ηαμηδησηψλ θαη ζα ειαρηζηνπνηνχλ ηα ιάζε πνπ κπνξνχλ λα καο 

βιάςνπλ ζαλ πξννξηζκφ. Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα δείρλεη ηελ πνιππινθφηεηα θαη 

ηνλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηνπ ηνκέα ηνπξηζκνχ πγείαο θαη ηαμηδησηψλ πγείαο. 
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Όπσο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο, ν ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο έρεη κεγάιε πξννπηηθή πεξαηηέξσ 

αλάπηπμεο θαη εδξαίσζήο ηνπ. Αλά ην παγθφζκην, ν ηνπξηζκφο πγείαο απνηειεί κφλν 

ην 1% ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο (ππάξρνπλ θαη θάπνηεο αλαθνξέο ζε ζπλέδξηα γηα 

κέρξη 4%), ζηνηρείν πνπ δεηθλχεη  θαη θαλεξψλεη ηελ πξννπηηθή γηα αλάπηπμε θαη 

ελδπλάκσζε ηνπ. θνπφο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα ζπκπαγέο πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

θαη εθαξκνγήο ησλ πξαθηηθψλ εθείλσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζηελ Κχπξν. Γίλεηαη ζαθέο πσο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

πξφνδν ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο, ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα ζπιινγηθή δξάζε θαη 

πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ησλ εηζεγήζεσλ πνπ εθζέηνληαη παξαθάησ. 

 

Σα παξερφκελα θπβεξλεηηθά θίλεηξα απφ ην θξάηνο πξνο ηνπο δηάθνξνπο θνξείο γηα 

ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, απνηεινχλ 

αλαληίξξεηα αμηφινγν ζηνηρείν πνπ ζα ζπκβάιεη θαηαιπηηθά ζηελ πξνζέιθπζε 

ηαμηδησηψλ πγείαο θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζηελ 

Κχπξν.  

Γεκηνπξγία ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξσλ λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ 

  
Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα είλαη ε παξνρή θηλήηξσλ γηα δεκηνπξγία κεγάισλ 

λνζνθνκείσλ θαη ηαηξηθψλ θέληξσλ ζηα πξφηππα ηνπ εμσηεξηθνχ κε απψηεξν ζθνπφ 

ην θέξδνο απφ ηελ νηθνλνκία θιίκαθαο (economics of scale). Ζ πξνζπάζεηα 

δεκηνπξγίαο κεγαιχηεξσλ λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ αλακέλεηαη λα κεηψζεη ηα ζηαζεξά 

θφζηε κε άκεζν θέξδνο ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ ζεξαπεηψλ πνπ πξνζθέξνληαη 

ζηνλ αζζελή. Πξσηίζησο φκσο πέξα απφ ην νηθνλνκηθφ φθεινο, ε δεκηνπξγία 

κεγάισλ λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ 

αζζελνχο θαζψο επίζεο θαη λα ελδπλακψζεη ηελ πξνβνιή ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ. ηελ Ηλδία δξαζηεξηνπνηείηαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θαη πην ζχγρξνλα 

ηαηξηθά θέληξα ζηνλ θφζκν (Apollo) ην νπνίν πξνζειθχεη κεγάιν αξηζκφ ηαμηδησηψλ 

πγείαο απφ φιν ηνλ θφζκν, πξνζθέξνληαο έλα επξχ θάζκα ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ 

χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θέληξνπ, έρεη αιπζηδσηά ζεηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ εθηείλνληαη ζε έλα επξχ πεδίν κε επσθεινχκελνπο ηελ θξαηηθή 

νηθνλνκία αιιά θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Παξφκνηαο θχζεο έξγα ζα πξέπεη λα 

επηρεηξεζνχλ θαη ζηελ Κχπξν νχησο ψζηε λα απνηειέζνπλ ηε βάζε ηεο νπζηαζηηθήο 
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ελίζρπζεο ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο αιιά θαη ηεο αλαβάζκηζεο ησλ ήδε πςειήο 

πνηφηεηαο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε Κχπξνο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.  

Κίλεηξα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θνξνινγηθέο 

ειαθξχλζεηο ζε θέξδε πνπ απνξξένπλ απφ ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξζεθαλ γηα 

ηνπξηζκφ πγείαο ή θαη πξνζθνξά γεο (ραιίηηθεο κε εθκίζζσζε γηα παξάδεηγκα) γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ. 

 

Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ  φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο ζηε δηαρείξηζε ηαμηδησηψλ πγείαο  

 
Ζ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο ηνπξηζκνχ Τγείαο δελ πξέπεη λα αθήλεη ζην πεξηζψξην 

θαλέλα απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο πνπ αζρνινχληαη θαη επεξεάδνληαη απφ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο, φπσο είλαη νη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο, νη μελνδφρνη 

θαη άιινη. Μέζα ζηα πιαίζηα κηαο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο ηφζν απφ ην δεκφζην 

φζν θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο, 

ελεκέξσζεο θαη θαζνδήγεζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ γηα  ηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο θαη παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζηε βάζε δηεζλψλ πξνηχπσλ.  

 

Δηζήγεζε καο είλαη φπσο ν ΚΟΣ σο ν θαζ‟φια αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ αδεηνδφηεζε 

ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (μελνδνρεία, ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο, SPA) θαη 

πξνβνιή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο,  φπσο ζπκπεξηιάβεη ζηνπο φξνπο, ηελ δηαπίζηεπζε 

ησλ θαηαιπκκάησλ θαη ππεξεζηψλ, ζηελ βάζε Γηεζλή Πξνηχπσλ 

δηαζθαιίδνληαο κε Γηεζλή αλαγλψξηζε ηελ πνηνηηθή παξνρή ππεξεζηψλ. 

 

Πξνζέιθπζε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ 

πγείαο. 

Ζ πνιηηεία  ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηηο αλάινγεο ξπζκίζεηο νχησο ψζηε λα δηαζθαιίζεη 

θαη λα πξνζειθχζεη επελδπηέο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα επελδχζνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ζηελ Κχπξν. Απηφ ζα επηηεπρζεί κε ηε δεκηνπξγία ππνδνκήο 

νχησο ψζηε ηα πξνηεηλφκελα έξγα λα πξνζθέξνπλ αμηφπηζηε επέλδπζε κέζα απφ 

κηα απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία.  

Ζ δπλαηφηεηα ζπλαληήζεσλ ελδηαθεξφκελσλ επελδπηψλ κε παξνρείο ππεξεζηψλ 

πγείαο ή θαη θχπξησλ επελδπηψλ ζην ηνκέα αλακέλεηαη λα απνηειέζεη θίλεηξν 

πξνζέιθπζεο θεθαιαίσλ ζηνλ ηνκέα ηνπξηζκνχ πγείαο. 
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Αλακθίβνια ην ζρέδην θηλήηξσλ ηνπ ΚΟΣ γηα επελδχζεηο αεηθφξνπ εκπινπηηζκνχ θαη 

αλαβάζκηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο φπνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνλ Σνπξηζκφ 

Τγείαο κέζα ζηηο επηιέμηκεο επελδχζεηο εληζρχεη ηηο πξνζπάζεηεο πξνζέιθπζεο 

επελδπηψλ ζηνλ ηνκέα. 

Γηνίθεζε λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ απφ Γηεζλείο Οξγαληζκνχο   

Αμηφινγν ζηνηρείν θαη πξφηαζε απνηειεί ε πξνψζεζε ηεο δηαρείξηζεο λνζνθνκείσλ  

απφ εηαηξείεο νη νπνίεο εθαξκφδνπλ πςεινχ επηπέδνπ πξνγξάκκαηα δηνίθεζεο 

κνλάδσλ πγείαο θαη απνηεινχλ επηβεβαίσζε ηεο πξνζθεξφκελεο πνηφηεηαο. Σν 

παξάδεηγκα ηνπ γεξκαληθνχ λνζνθνκείνπ Asclepion κπνξεί λα απνηειέζεη 

παξάδεηγκα πξνο κίκεζε αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο δηνίθεζεο λνζνθνκείσλ. Ζ 

ηαθηηθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζε αξθεηέο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο (Dubai, 

Abudabi, θιπ) φπνπ γλσζηέο αιπζίδεο λνζνθνκείσλ απφ ηελ Ακεξηθή γηα 

παξάδεηγκα δηαρεηξίδνληαη λνζνθνκεία. Απηφο είλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ αζζελείο 

απφ ηελ Ακεξηθή κεηαβαίλνπλ ζηηο ρψξεο απηέο γηα ζεξαπείεο. 

Γηαζθάιηζε ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο αζζελψλ θαη κε ηελ 

απνπεξάησζε ηεο ζεξαπείαο. 

Ζ ζπλερήο παξαθνινχζεζε αζζελψλ κεηά ηε ζεξαπεία (θπξίσο ηξηηνβάζκησλ 

ζεξαπεηψλ) απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ σζεί ηνπο ηαμηδηψηεο πγείαο λα 

ιακβάλνπλ ζεξαπεία εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη 

λα βξεζεί ηξφπνο ζχλαςεο ζπκθσληψλ θαη πξαγκαηνπνίεζεο ζπλεξγαζηψλ κε 

γηαηξνχο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα λα κπνξνχλ νη αζζελείο πνπ επηζηξέθνπλ ζηε ρψξα 

πξνέιεπζεο ηνπο κεηά απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζεξαπείαο ζηελ Κχπξν, λα 

επηζθέπηνληαη γηαηξνχο ζηε ρψξα ηνπο θαη λα θάλνπλ ηηο κεηεγρεηξεηηθέο εμεηάζεηο. 

Medical Facilitators - ONE STOP SHOP 

Βέιηηζηε πξαθηηθή απνδεδεηγκέλα ζεσξείηαη ε δεκηνπξγία παθέησλ πνπ λα 

πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ζεξαπεηψλ. 

Δπηπιένλ ε αλάγθε ηεο δεκηνπξγίαο παθέησλ γίλεηαη αθφκα πην ζεκαληηθή κε ηε 

ζπκπεξίιεςε παθέηνπ δηαθνπψλ. Σα παθέηα κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηηκέο γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείεο καδί κε δηακνλή ζε μελνδνρεία, κεηαθνξέο θαη μελαγήζεηο 

θαζψο επίζεο θαη δηαζθέδαζε γηα ηνπο αζζελείο θαη ηνπο νηθείνπο ηνπ. Οη medical 

tourism facilitators, κε εμεηδίθεπζε θαη γλψζε ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο δξνπλ σο 

ππεξεζίεο δηεπθνιχλζεσλ θαη κεζνιάβεζεο γηα ηαμηδηψηεο πγείαο ζηελ θαηεγνξία 



Quale Vita Healthcare Consulting Ltd 

 

polisgeo@qualevita.eu                                                                                         TEL. +357 22 511 592 
www.qualevita.eu                                             143                                              FAX +357 22 511 591         
www.cyprus4health.com                                                                         10 Efessos street, Lycavittos 
            Nicosia 1055 CYPRUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο. Οη medical tourism facilitators παίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ πξνβνιή ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο θαη γηα πνιινχο ηαμηδηψηεο 

πγείαο ή αθφκα θαη ηνπξίζηεο πγείαο, εθπξνζσπνχλ θαη αλαιακβάλνπλ ηελ πξψηε 

πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα νη εηαηξείεο απηέο απνδείρηεθαλ θαηαιχηεο ζηελ πξνψζεζε ππεξεζηψλ 

ηνπξηζκνχ πγείαο. Οη εηαηξείεο απηέο πξνζθέξνπλ επίζεο ππεξεζίεο κεζνιάβεζεο 

κεηαμχ αζζελνχο, ηαηξνχ θαη λνζνθνκείνπ γηα απηφ απαηηείηαη γλψζε ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ. 

Ζ θαηεγνξία απηή ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί θαη λα θαηνρπξσζεί θαη ζεζκηθά 

κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία θξηηεξίσλ φπνπ ελδηαθεξφκελνη θνξείο ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηήζνπλ γηα λα αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Ζ δσξεάλ εθπαίδεπζε θαη 

εμεηδίθεπζε ζα κπνξνχζε λα απνηειεί θίλεηξν πξνζέιθπζεο ελδηαθεξνκέλσλ κειψλ. 

Απφθηεζε δηεζλνχο δηαπίζηεπζεο απφ ηα λνζειεπηήξηα 

Ζ δηεζλήο δηαπίζηεπζε είλαη απαξαίηεηε ε αλακελφκελε εμαγγειία κεξηθήο 

επηρνξήγεζεο πινπνίεζεο ηεο αλακέλεηαη λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σν θίλεηξν 

ζα θαιχπηεη ππεξεζίεο ζπκβνχινπ θαη ειέγρνπ γηα απφθηεζε ηεο δηαπίζηεπζεο.  

Γπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ησλ αζζελψλ γηα ηα πξνζφληα ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

Ζ δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ησλ αζζελψλ γηα ηα πξνζφληα θαη εκπεηξία ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο έρεη απνδεηρζεί ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ θαηεπζχλεη ηελ 

απφθαζε ησλ αζζελψλ γηα επηινγή ηαηξηθνχ θέληξνπ γηα πξαγκαηνπνίεζε 

ζεξαπείαο. Ο αζζελήο κέζα απφ ην δηαδίθηπν επηζπκεί λα έρεη  ηε δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζεί θαη λα ζρεκαηίδεη ηδία άπνςε γηα ηα πξνζφληα ηνπ ηαηξνχ (εκπεηξία, 

εμεηδίθεπζε, εθπαίδεπζε). Ο Παγθχπξηνο Ηαηξηθφο χιινγνο δηαζέηεη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ www.cyma.org.cy ιίζηα κε φια ηα κέιε ηνπ κε ηειέθσλα επηθνηλσλίαο  θαη 

αξηζκφ  θαμ. Δηζήγεζε καο είλαη ν εκπινπηηζκφο ηεο ιίζηαο απηήο κε εκεξνκελία 

εγγξαθήο ζην χιινγν θαη άδεηο εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο θαη πξνζφληα ηνπ 

επαγγεικαηία πγείαο.  

Αμηνπνίεζε Γηαδηθηχνπ 

Όπσο παξαηεξείηαη θαη ζε άιιεο ρψξεο, ε αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ ηφζν γηα 

πξνβνιή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ φζν θαη γηα πξνζέιθπζε ηαμηδησηψλ πγείαο πξέπεη λα 

εληζρπζεί κε ηελ παξαρψξεζε θηλήηξσλ ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο νχησο ψζηε 

http://www.cyma.org.cy/
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λα απμήζνπλ ηελ δηαδηθηπαθή ηνπο παξνπζία ζηα δηάθνξα δηαδηθηπαθά θφξα. Ζ 

πξνβνιή ησλ ππεξεζηψλ ζε ηζηνζειίδεο ηνπξηζκνχ πγείαο αιιά θαη ηζηνζειίδεο 

ζρεηηθέο κε ηνπο ηνκείο πγείαο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή αθνχ ε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ γίλεηαη πην δηαδεδνκέλε ρξφλν κε ην ρξφλν. Ο αζζελήο αλαδεηεί 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεξαπεία πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη κέζσ δηαδηθηχνπ θαη 

επηθνηλσλεί κε άιινπο αζζελείο αληαιιάζζνληαο απφςεηο. Απηφ επηηπγράλεηαη ζε 

ζχγρξνλα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην Facebook, Twitter, My Space, 

Flicker. 

 

Δπαξθέο θίλεηξν ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ε κεξηθή επηρνξήγεζε ηνπ θφζηνπο 

θαηαρψξεζεο δηαθήκηζεο λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ ζηηο εμεηδηθεπκέλεο απηέο 

ηζηνζειίδεο.  

 

Γηακφξθσζε θαηάιιειεο ππνδνκήο γηα θηινμελία αζζελψλ 

Βέιηηζηε πξαθηηθή απνηειεί ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία ηεο απαηηνχκελεο ππνδνκήο ζε 

ζέκαηα ππνδνρήο θαη θηινμελίαο ησλ αζζελψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ζεκαληηθή θξίλεηαη ε 

χπαξμε δηεζλνχο θνπδίλαο ηφζν ζε μελνδνρεία φζν θαη ζε λνζειεπηήξηα γηα λα 

εμππεξεηεί ηφζν ηνπο ηαμηδηψηεο πγείαο φζν θαη ηνπο ζπλνδνχο ηνπο. Δπηπιένλ, 

αμηφινγν ζηνηρείν είλαη ε αλάγθε παξνπζίαο κεηαθξαζηψλ ζε λνζνθνκεία θαη θιηληθέο 

πνπ εμππεξεηνχλ ηαμηδηψηεο πγείαο. Ζ παξνπζία κεηαθξαζηψλ πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεη ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ κεηάθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ αζζελή κε 

ην γηαηξφ ηνπιάρηζην ζε φιεο ηηο γιψζζεο πνπ ζεσξνχληαη δηεζλείο θαζψο επίζεο θαη 

ζε γιψζζεο ρσξψλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη πνιινί ηαμηδηψηεο πγείαο.  

 

Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα – λαχια 

Σα ςειά αεξνπνξηθά λαχια απνηεινχλ εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ 

πγείαο. Δίλαη γλσζηφ πσο γηα ηε Βξεηαληθή αγνξά, ε νπνία απνηειεί ηε κεγαιχηεξε 

δεμακελή άληιεζεο ηαμηδησηψλ πγείαο, πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί επηπιένλ θίλεηξν γηα 

επηινγή ηεο Κχπξνπ σο ηαηξηθφο πξννξηζκφο. Σν θίλεηξν απηφ κπνξεί λα δνζεί κε ηε 

κείσζε ησλ αεξνπνξηθψλ λαχισλ θάηη πνπ ζα επθνιχλεη ηελ απφθαζε ησλ αζζελψλ 

γηα επηινγή ηεο Κχπξνπ. Οη Βξεηαλνί ζπγθεθξηκέλα επηιέγνπλ γηα ζεξαπείεο ρψξεο 

φπσο ε Ηζπαλία, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ πςειήο πνηφηεηαο 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη απαηηνχληαη πνιχ ιηγφηεξα ρξήκαηα γηα εμαζθάιηζε 

αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν παξνρήο 

θηλήηξσλ ζηηο Κππξηαθέο αεξνγξακκέο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο πξνζπάζεηεο 
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αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο, κε ην λα επσθεινχληαη πνζνζηηαία απφ ηελ άθημε 

ηαμηδησηψλ πγείαο, ζπλδξάκνληαο παξάιιεια ζηελ φιε πξνζπάζεηα κε ηε κείσζε 

ησλ αεξνπνξηθψλ λαχισλ πνπ ζα έρεη απνηέιεζκα ηελ νπζηαζηηθή κείσζε ηεο ηηκήο 

ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ.  

 

Απινπνίεζε θαη πξνζβαζηκφηεηα ζε δηαδηθαζίεο έθδνζεο 

πνιενδνκηθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ αδεηψλ 

 
Όπσο πξναλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο απαηηνχκελεο 

ππνδνκήο αιιά θαη ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ηαηξηθψλ θέληξσλ ηα νπνία ζα ζπκβάινπλ 

ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο, απαηηεί ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο 

έθδνζεο πνιενδνκηθψλ αδεηψλ, επίδεημεο δηαθφξσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζε δηάθνξνπο 

θνξείο θ.α. Χο εθ ηνχηνπ, ηίζεηαη επηηαθηηθά ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο γξαθείνπ ζην 

νπνίν ζα εθδίδνληαη φιεο νη άδεηεο, έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο θαη ηελ ππνδνκή. Ζ ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ζε 

έλα γξαθείν (one stop shop) θαη δηαζχλδεζε κε ην one-stop-shop ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο θαη ηνπξηζκνχ,  εθηφο ηνπ φηη ζα επηηαρχλεη 

ζεκαληηθά θαη ζα απινπζηεχζεη ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο αδεηψλ, ζα δηεπθνιχλεη θαη 

ην έξγν ησλ εκπιεθνκέλσλ, αθνχ ζα απνηείλνληαη κφλν ζε έλα γξαθείν γηα έθδνζε 

αδεηψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ γηα ζέκαηα ηνπξηζκνχ πγείαο. Δίλαη βέβαην πσο ε 

εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ απηνχ ζα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο γξαθεηνθξαηίαο πνπ 

δπζθνιεχεη ηηο πξνζπάζεηεο πινπνίεζεο.  

 

Μέζα ζηα πιαίζηα  δηεπθφιπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ  έθδνζεο αδεηψλ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεηαη  ε επθνιία αιιαγήο ρξήζεο ελφο ππνζηαηηθνχ ην νπνίν επηζπκεί λα 

εκπιαθεί ζηνλ ηνπξηζκφ πγείαο. – ζέκα ρσξνηαμηθνχ πιαηζίνπ. – φπσο έρεη 

αλαθεξζεί ζηελ ζπλάληεζε κε ηελ πνιενδνκία.  

 

Δίλαη ζεκαληηθφ επίζεο λα αλαθεξζεί φηη κεγάιν κέξνο ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ πγείαο 

πξνζθέξεηαη ζηελ Δπξψπε (πρ Medical wellness) απφ ηα boutique hotels ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε πιενλεθηηθέο ζπγθξηηηθά ηνπνζεζίεο.  Αλάινγν ελδηαθέξνλ  

αλακέλεηαη λα ππάξρεη θαη απφ ελδηαθεξφκελνπο ζηελ Κχπξν κε ππνζηαηηθά ζε φιε 

ηελ ρψξα ζε ηνπξηζηηθέο, παξαζεξηζηηθέο, νηθηζηηθέο αιιά θαη αγξνηηθέο δψλεο. 

Δηζήγεζε καο είλαη ε δεκηνπξγία ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ψζηε απηέο νη πεξηπηψζεηο λα 

εμεηάδνληαη κε πξννπηηθή παξαρψξεζεο άδεηαο αιιαγήο ρξήζεο θαη αλ επηβάιιεηαη 

επηπιένλ ζπληειεζηή δφκεζεο/πνιενδνκηθέο ραιαξψζεηο θάησ απφ ζπγθεθξηκέλα 
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θξηηήξηα πνπ ζα ηεζνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ψζηε λα πξνζειθχζνπλ 

επελδπηέο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο.   

   

2 Ε. Έξγα πνπ δελ πινπνηήζεθαλ 

 
ε ζρεηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε (ζην βαζκφ πνπ ζα κπνξνχζε λα 

εθπνλεζεί  ιφγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ), αξηζκφο ηαηξηθψλ θέληξσλ πνπ πξννξίδνληαλ  

θαη ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο έρνπλ 

αλαζηείιεη ή αθφκα θαη ηεξκαηίζεη ηε δηαδηθαζία εξγαζηψλ ηνπο γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο. ηηο πιείζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ νη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηνλ 

ηεξκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ αλέγεξζήο ηνπο ζρεηίδνληαη κε ην νηθνλνκηθφ, αθνχ ην 

πςειφ θφζηνο απνηέιεζε αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηε ζπλέρηζε θαη απνπεξάησζε 

ησλ εξγαζηψλ αλέγεξζεο ηαηξηθψλ θέληξσλ. Δίλαη γηα απηφ ην ιφγν πνπ ην θξάηνο, νη 

θξαηηθνί δεκφζηνη θνξείο ζα πξέπεη λα ελζθήςνπλ κε πξνζνρή θαη λα πξνλνήζνπλ 

γηα ηελ παξνρή ζεκαληηθψλ θηλήηξσλ ζε επελδπηέο ή εηαηξείεο νη νπνίεο επελδχνπλ 

ζε έξγα ππνδνκήο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηνπξηζκνχ 

πγείαο.  

πγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηαπηζηψζεθε πσο 

ηέζζεξα θέληξα πνπ πξνγξακκαηίδνληαλ λα αλεγεξζνχλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηηο 

Κχπξνπ δελ πξνρψξεζε ε νινθιήξσζε ηνπο. Πξψην έξγν είλαη ην θέληξν 

απνθαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Μέζα Πνηακνχ πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν λα 

αλεγεξζεί απφ ηε Μεηξφπνιε Κηηίνπ. Ζ εηαηξεία Aqua Sol ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

θιηληθή Λεηψ ζην Παξαιίκλη ζρεδίαδαλ ηε δεκηνπξγία ελφο θέληξνπ απνθαηάζηαζεο 

ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Νάπαο ην νπνίν θαη πάιη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θπξίσο 

δελ θαηέζηε δπλαηή ε πινπνίεζε ηνπ. Δπίζεο ε αλέγεξζε ελφο αθφκα θέληξνπ 

απνθαηάζηαζεο αλαζηάιεθε. Σν ηξίην απηφ θέληξν ζα αλεγεηξφηαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Πέξα Πεδί, φπνπ δηάθνξνη επηρεηξεκαηίεο δήηεζαλ ηα ππνζηαηηθά ηεο ΚΔΟ γηα 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θέληξνπ. Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, 

αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο εθθξεκεί πξφηαζε γηα αλέγεξζε θέληξνπ ηερλεηήο 

γνληκνπνίεζεο IVF  ζην παξαιηαθφ κέησπν ηεο Γεξνζθήπνπ ζηελ Πάθν απφ ηελ 

θιηληθή Λήδξα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί επίζεο πσο ζπγθεθξηκέλν θέληξν πγείαο ζηνλ 

Πεδνπιά (Health Farm – Health Habitat) ππνιεηηνπξγεί. 

 

Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη δεδνκέλα ηαηξηθψλ θέληξσλ πνπ αλέζηεηιαλ ηηο 

εξγαζίεο αλέγεξζεο ηνπο δεηθλχνπλ πσο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ελφο 
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ηαηξηθνχ θέληξνπ, απαηηείηαη νηθνλνκηθή ζπκβνιή θαη θίλεηξα ηφζν απφ ην θξάηνο 

αιιά θαη άιινπο δεκφζηνπο θνξείο πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ νηθνλνκηθή ζηήξημε 

θαη λα ζπκβάινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ αλέγεξζε ηαηξηθψλ θέληξσλ. Με ηε 

δεκηνπξγία ηεο απαηηνχκελεο θαη πνηνηηθήο ππνδνκήο, ε Κχπξνο ζα κπνξέζεη λα 

εληζρχζεη ηε ζέζε ηεο σο ηαηξηθφο πξννξηζκφο γηα ηαμηδηψηεο πγείαο βειηηψλνληαο 

παξάιιεια θαη ην επίπεδν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο. 
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Παξαδνηέν 3: Πξνβνιή (κάξθεηηλγθ) 

ηνπξηζκνχ πγείαο 

3 Α. Δξγαιεία πξνβνιήο (έληππα, ειεθηξνληθά, δεκφζηεο 

ζρέζεηο) βέιηηζησλ (γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ) 

πξαθηηθψλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη αληαγσληζηηθψλ πξννξηζκψλ 

 

Δίλαη μεθάζαξν πιένλ φηη ε ειεθηξνληθή πξνβνιή απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή κέζνδν 

πξνψζεζεο ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο θαη σο εθ 

ηνχηνπ παξαηίζεληαη  πην θάησ ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία πξνβνιήο: 

Ηζηνζειίδεο λνζνθνκείσλ  

 
Ζ ηζηνζειίδα ηνπ θάζε λνζνθνκείνπ είλαη απφ ηηο θχξηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα 

ηνλ εθάζηνηε ελδηαθεξφκελν είηε είλαη αζζελήο, medical coordinator, εξεπλεηήο ή 

δεκνζηνγξάθνο. Αλακθηζβήηεηα, ε ηζηνζειίδα είλαη έλα απφ ηα θχξηα κέζα 

πξνψζεζεο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ πνπ ζέιεη λα πξνβιεζεί δηεζλψο αιιά θαη 

εγρψξηα. Μπνξεί λα είλαη δπλακηθή πξνζθέξνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα αλαλέσζεο 

εηδήζεσλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ παξνρέα πγείαο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη δηαρείξηζε θαη αλαλέσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξνβάιινληαη ζε ηαθηή βάζε θαη άκεζε αληαπφθξηζε ζε ελδηαθεξφκελνπο πνπ   

δεηνχλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο. 

 

Οη ηζηνζειίδεο ησλ λνζνθνκείσλ λα εκπινπηηζηνχλ κε ηα εμήο ζηνηρεία 

 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη  

 Βηνγξαθηθά ηαηξψλ ηνπ λνζνθνκείνπ, εκπεηξία 

 Δπαγγεικαηηθφ Φσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ην λνζνθνκείν πνπ θαίλνληαη νη 

εγθαηαζηάζεηο 

 Δπαγγεικαηηθά νπηηθφ-αθνπζηηθά θηικάθηα γηα ην λνζνθνκείν 

 Γεληθή πιεξνθφξεζε γηα αζζέλεηεο θαη ζεξαπείεο 

 Δχθνινο ηξφπνο απνζηνιήο κελχκαηνο γηα εμαζθάιηζε πξνζθνξάο 

 Υάξηε κε ηελ ηνπνζεζία ηνπ λνζειεπηεξίνπ 

 Καηξηθέο ζπλζήθεο αλά επνρή ηνπ ρξφλνπ  

 Καηάινγν κε ηα πηζαλά θαηαιχκαηα θηινμελίαο 

 Καηάινγν κε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο κε ηειέθσλα θαη δηεπζχλζεηο 
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 Καηάινγν κε εηαηξείεο ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ  

 Καηάινγν κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηβάιινπλ ην λνζειεπηήξην φπσο 

ηξάπεδεο, ζνππεξκάξθεη, θνκκσηήξηα/θνπξεία, θαηαζηήκαηα θ.α. 

 Καηάινγν κε ηηο πξεζβείεο ηηο θάζε ρψξαο πνπ βξίζθεηε ζηελ Κχπξν 

 Αλαθνξά ζηηο ελέξγεηεο/πξαθηηθέο ηνπ λνζειεπηεξίνπ γηα ηελ επαηζζεζία πνπ 

δείρλεη ζηηο δηάθνξεο θνπιηνχξεο αζζελψλ 

 Να δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελή θαη κεηά ηελ ζεξαπεία π.ρ. αλαθνξά 

γηα δηαζθάιηζε ζχλαςεο επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηαηξνχο ή 

λνζειεπηήξηα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπο.  

 Να είλαη θηιηθέο γηα ρξήζηεο κεγάιεο ειηθίαο (επηινγή γηα κεγέζπλζε 

γξακκαηνζεηξάο) 

 Μεηάθξαζε ζηηο γιψζζεο πνπ ππνινγίδνπλ λα έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε 

αλαγλσζηκφηεηα    

 Δκπεηξίεο αζζελψλ - Testimonials  

Ηζηνζειίδα θεληξηθήο πξνψζεζεο 

 
Ζ ηζηνζειίδα θεληξηθήο πξνψζεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ηεο Κχπξνπ πνπ 

δεκηνχξγεζε ν Φνξέαο Πξνψζεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο www.cyhealthservices.com  

είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη απνηειεί αμηφινγε πξνζπάζεηα ζπληνληζκνχ 

ησλ πξνζπαζεηψλ πξνβνιήο ηεο Κχπξνπ ζαλ Ηαηξηθφο Πξννξηζκφο. Ζ ηζηνζειίδα 

απηή πεξηιακβάλεη παξαπνκπέο (links) ζηα λνζειεπηήξηα θαη άιινπο επαγγεικαηίεο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο. Δίλαη ζεκαληηθφ ν 

επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο λα ληψζεη αζθάιεηα γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ αιιά θαη γηα ηε θεξεγγπφηεηα ηνπ θάζε επαγγεικαηία πνπ βξίζθεηαη ζε 

απηή ηελ ηζηνζειίδα. ηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα πξνψζεζεο ελζαξξχλεηαη ε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνκέα πξνψζεζεο θαη 

παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ πγείαο, έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ εξγαιείν 

αλαδήηεζεο πηζαλψλ ζπλεξγαηψλ.  

Δμεηδηθεπκέλεο δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο  

 
Οη εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο ηνπξηζκνχ πγείαο είλαη πιαηθφξκεο νη 

νπνίεο παξέρνπλ γεληθέο πιεξνθνξίεο ζηνπο αζζελείο θαη ελδηαθεξφκελνπο γηα ηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ πγείαο. Αθφκα, ν εθάζηνηε  ελδηαθεξφκελνο 

κπνξεί λα δεηήζεη πξνζθνξά γηα ζπγθεθξηκέλε ηαηξηθή ππεξεζία πνπ ελδηαθέξεηαη. 

http://www.cyhealthservices.com/
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Απηφ δίλεη ηελ επθαηξία ζην δηαρεηξηζηή  ηεο πιαηθφξκαο λα θέξεη ζε επαθή ηνλ 

πειάηε ηνπ, δειαδή ηνλ πξνκεζεπηή πγείαο, κε ηνλ ελδηαθεξφκελν. Οη πην 

ζχγρξνλεο δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο παξέρνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

θφξνπκ απφ ηνπο αζζελείο, φπνπ κπνξνχλ αλνηρηά λα ζπδεηήζνπλ ην πξφβιεκα 

ηνπο κε άιινπο παζφληεο. Δπηπιένλ, κεξηθέο πιαηθφξκεο δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο 

αζζελείο λα βαζκνινγήζνπλ ηα λνζειεπηήξηα απφ ηα νπνία έιαβαλ ζεξαπεία, 

ιακβάλνληαο ππφςε δηάθνξεο παξακέηξνπο φπσο ε πνηφηεηα εμππεξέηεζεο, ε 

θαζαξηφηεηα, νη εγθαηαζηάζεηο θ.α.  

Ζ θαηαρψξεζε ησλ πξνκεζεπηψλ πγείαο ηεο Κχπξνπ ζε δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο 

(π.ρ. www.cyprus4health.com), δίλεη ηελ δπλαηφηεηα  πξνβνιήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο 

δηεζλψο δηφηη νη δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο επελδχνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπο ζην δηαδίθηπν κε ηζρπξά εξγαιεία ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ (web 

marketing)  θαη βειηηζηνπνίεζεο κεζφδσλ αλαδήηεζεο (optimization)  έηζη ψζηε λα 

εκθαλίδνληαη πην ζπρλά απφ άιιεο πιαηθφξκεο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο θαη σο εθ 

ηνχηνπ λα ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο. ε αμηφινγεο πιαηθφξκεο, 

ππάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο θίλεζεο ησλ επηζθεπηψλ 

δίλνληαο έηζη πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε σο πξνο ην πξνθίι ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

αζζελψλ θαη ζεξαπείεο πνπ ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν. 

Γηαδηθηπαθά θφξνπκ αζζελψλ  

 
Σα δηαδηθηπαθά θφξνπκ αζζελψλ είλαη ζειίδεο ζηηο νπνίεο νη αζζελείο κε θνηλέο 

αζζέλεηεο θαη ελδηαθέξνληα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζπδεηνχλ εκπεηξίεο πνπ απφθηεζαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα επεκβάζεσλ ή άιισλ ζεξαπεηψλ ζε δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο πγείαο 

ζην εμσηεξηθφ (π.ρ www.cirujanosplasticos.info.) ‟ απηά ηα θφξνπκ ν δηαρεηξηζηήο 

απαγνξεχεη ζε πξνκεζεπηέο πγείαο λα εγγξαθνχλ. Οη αζζελείο πξνηείλνπλ αιιά θαη 

απνηξέπνπλ άιινπο αζζελείο απφ ην λα πξνηηκήζνπλ δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο 

πγείαο ζην εμσηεξηθφ δεκηνπξγψληαο κηα πην «αληηθεηκεληθά απνδεθηή» άπνςε απφ 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αζζελείο29. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ φπσο νη Κχπξηνη πξνκεζεπηέο πγείαο δηαηεξνχλ επαγγεικαηηθή 

ζρέζε κε θάζε αζζελή ηνπο θαη λα ζηεξίδνπλ φιεο ηηο ελέξγεηεο ηνπο.   

 

                                                           
29

 Herrick (2007),  Medical Tourism: Global Competition in Health Care, National Center for 
Policy Analysis, available at www.ncpa.org/pub/st/st304 

http://www.cyprus4health.com/
http://www.cirujanosplasticos.info/
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Παξνπζία ζε δηαδηθηπαθά θνηλσληθά δίθηπα (social forums networks)  

  
Ζ παξνπζία κεγάισλ λνζειεπηεξίσλ ζε social networks φπσο ην Facebook, Twitter 

θαη MySpace απνηειεί θνηλή πξαθηηθή ζην εμσηεξηθφ. Ζ δεκηνπξγία πξνθίι ζηα 

social networks πξνζθέξεη κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαζψο ππάξρεη link γηα αλαδήηεζε πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ. Αθφκα 

δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο αζζελείο λα θάλνπλ εξσηήζεηο γηα ελδερφκελεο ππεξεζίεο 

πην εχθνια θαη άκεζα. Δπίζεο, δίλεη ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ απφςεηο γηα ηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο άιια θαη λα παξαζέζνπλ ηπρφλ παξάπνλα. Πξνηέξεκα 

ησλ social forums γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πγείαο είλαη ην γεγνλφο φηη κπνξνχλ λα 

έρνπλ έιεγρν γηα ην ηη αλαθέξεηαη ζην social network ηνπο. Ζ δεκηνπξγία social forum 

ζπζηήλεηαη ζηνπο πξνκεζεπηέο πγείαο ζηελ Κχπξν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ 

ηε ζσζηή θαη ζπρλή επνπηεία ηνπ.     

 
Δμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά  

 
Ζ θαηαρψξεζε δηαθεκίζεσλ θαη άξζξσλ ζε εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά γλσζηνπνηεί ηελ 

χπαξμε ηνπ πξνκεζεπηή πγείαο ζηελ αγνξά ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο παξά ζην λα 

πξνζειθχζεη απεπζείαο αζζελείο. Ζ θαηαρψξεζε ηνπ επαγγεικαηία πγείαο ζε 

εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά κπνξεί λα  δεκηνπξγήζεη ηελ αξρή ζχλαςεο επαγγεικαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κε άιινπο επαγγεικαηίεο, φπσο εηδηθεπκέλνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο, 

medical facilitators ή ηαηξνχο πνπ επηζπκνχλ λα παξαπέκςνπλ αζζελείο ηνπο γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείεο.  

 

Πξνηέξεκα ησλ εηδηθεπκέλσλ έληππσλ πεξηνδηθψλ είλαη φηη δηαηεξνχλ θαη ηζηνζειίδα. 

Έηζη δηαζθαιίδνπλ ζηνλ επαγγεικαηία πγείαο φηη κε ηελ θαηαρψξεζε ηνπο ζην 

πεξηνδηθφ ζα ηπγράλνπλ θαη αλαθνξά ζηελ ηζηνζειίδα. Παξάδεηγκα εηδηθεπκέλσλ 

πεξηνδηθψλ είλαη ην medical tourism magazine (http://www.medicaltourismmag.com).  

 
Σνπνζέηεζε έληππνπ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ ζηα μελνδνρεία 

 
πζηήλεηαη φπσο, γλσζηνπνηεζεί ζηνλ ηνπξηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα ε δπλαηφηεηα ηεο Κχπξνπ γηα παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ 

γλσζηνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη κε ηε δεκηνπξγία έληππνπ βηβιηαξίνπ ζην νπνίν νη 

επαγγεικαηίεο ζα κπνξνχλ ηα θαηαρσξίζνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. Ζ 

http://www.medicaltourismmag.com/


Quale Vita Healthcare Consulting Ltd 

 

polisgeo@qualevita.eu                                                                                         TEL. +357 22 511 592 
www.qualevita.eu                                             152                                              FAX +357 22 511 591         
www.cyprus4health.com                                                                         10 Efessos street, Lycavittos 
            Nicosia 1055 CYPRUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

δεκηνπξγία απφ ηνλ ΚΟΣ ηνπ «Treasure your health in Cyprus» ζα κπνξνχζε 

άκεζα λα ηνπνζεηεζεί ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. 

Έληππν πιηθφ ζηα αεξνπιάλα  

 
Δλεκεξσηηθφ θπιιάδην  κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θαη ζηα πεξηνδηθά ησλ αεξνπιάλσλ 

φπνπ νη επαγγεικαηίεο πγείαο κπνξνχλ λα έρνπλ θαηαρψξεζε. Γηα παξάδεηγκα, ζην 

πεξηνδηθφ ησλ Απζηξηαθψλ Αεξνγξακκψλ ππάξρεη θαηαρψξεζε απφ ην μελνδνρείν 

Lamm AlpenMedHotel ην νπνίν πξνζθέξεη ηαηξηθφ spa. Ζ ίδηα θαηαρψξεζε ππάξρεη 

θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Απζηξηαθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ ππφ ηνλ ηίηιν Escape 

From The Norm – Medical Spas(http://www.austria.info/uk/wellbeing-spa/).  Σν 

έληππν πιηθφ κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ελεκεξσηηθά ηχπνπ advertorial ηα νπνία 

βξίζθνπκε ζε φια ηα αεξνπιάλα πνιιψλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ. 

 

Γεκφζηεο ρέζεηο 

Λφγσ ηεο αλζξσπνθεληξηθήο κνξθήο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ν ηνκέαο ησλ δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη νπνηεζδήπνηε ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο ζε 

ζπλδπαζκφ κέηξσλ  (marketing mix) αδηακθηζβήηεηα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία 

ζεηηθήο εηθφλαο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ηεο Κχπξνπ θαη αζθνχλ επίδξαζε ζην 

ηνπξηζηηθφ ξεχκα θαη γεληθφηεξα ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα αιιά θαη ζε φζνπο 

ζα επηιέμνπλ ηελ Κχπξν γηα ζεξαπεία. πλνπηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη νη 

δεκφζηεο ζρέζεηο ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ: 

Α) Γηεζλείο Οξγαληζκνχο (Γηεζλείο ρέζεηο) 

 
Ζ παξνπζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ηνπ ΚΟΣ θαη ηνπ Φνξέα ζηα δηεζλή φξγαλα, 

πλέδξηα, Φφξνπκ θιπ ζπκβάιιεη ζεηηθά ηφζν ζηελ αλάπηπμε ηνπ Σνπξηζκνχ Τγείαο, 

φζν θαη ζηελ απφθηεζε θνηλήο αληίιεςεο κε φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζε Γηεζλείο 

Οξγαληζκνχο θαη ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ πξνσζνχλ ηνλ Σνπξηζκφ Τγείαο. Δδψ 

επηβάιιεηαη ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ Κχπξησλ εθπξνζψπσλ ζε δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα 

αιιά θαη νκάδεο εξγαζίαο. 

 

 

 

 

http://www.austria.info/uk/wellbeing-spa/
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Β) Γηκεξείο ρέζεηο 

 
ηα πιαίζηα ησλ δηκεξψλ ρέζεσλ ηεο Κχπξνπ κε άιιεο ρψξεο πνπ απνηεινχλ έλα 

θαιφ εξγαιείν δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ν ηνπξηζκφο πγείαο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί 

ζηα δηάθνξα πξσηφθνιια νηθνλνκηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ ζπκθεξφλησλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο. Σέηνηα πξσηφθνιια 

ζπλεξγαζίαο βνεζνχλ θαη ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ, ζηνηρείσλ, εκπεηξηψλ θιπ. 

Γ) Γεκφζηεο ρέζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ηα ΜΜΔ 

 
Σα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ΜΜΔ) δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ θαη θαηαιπηηθφ 

ξφιν ζηε δηακφξθσζε ζεηηθήο εηθφλαο ελφο πξννξηζκνχ ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ 

ηνπξηζκνχ πγείαο θαη ηεο ππεξεπαηζζεζίαο ζε ζέκαηα πγείαο. Όιεο νη ελέξγεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρέδηα δξάζεο απεπζχλνληαη ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

κε έκθαζε ζηα Fam Trips, κηα ζεκαληηθή θα ηδηαίηεξα απνδνηηθή κνξθή πξνβνιήο. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα πξέπεη λα δνζεί  ζηελ αμηνπνίεζε ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ κε 

ελίζρπζε ηεο ελεκέξσζεο θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ πξνο ηνλ εμεηδηθεπκέλν μέλν ηχπν, 

ξαδηφθσλν θαη ηειεφξαζε ζηηο ρψξεο – πεγέο ηνπξηζκνχ πγείαο. 

Γ) Lobbying θαη θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Πξεζβεπηψλ Σνπξηζκνχ Τγείαο. 

 
Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζα πξέπεη λα αλαιάβεη πνιχ δηαθξηηηθά ην ζέκα ηνπ 

Lobbying, ελψ ν ηδησηηθφο ηνκέαο θαη μέλνη αζζελείο ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηεζνχλ 

θαη λα γίλνπλ πξεζβεπηέο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζηελ Κχπξν. 

 

3 Β. Πξνβνιή (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ e-marketing) -  

Αμηνιφγεζε πθηζηάκελσλ κέζσλ πξνβνιήο, εληχπσλ, 

νπηηθναθνπζηηθψλ, ειεθηξνληθψλ κέζσλ πξνβνιήο θαη 

εηζεγήζεηο γηα βειηίσζε κε  ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο Κχπξνπ. 

 

Ο ηνκέαο ηεο πξνβνιήο ηνπ πξντφληνο ηνπξηζκνχ Τγείαο απνηειεί ζεκαληηθή 

παξάκεηξν ηεο φιεο ζηξαηεγηθήο, ε νξζή εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ ζα θξίλεη θαη ην 

βαζκφ επηηπρίαο ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα αθνινπζεζνχλ. Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο 

αγνξάο, αιιά θαη ε ξαγδαία ηερλνινγηθή πξφνδνο πνπ επηηειείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ αμηφινγε άλνδν ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ ζέηνπλ επηηαθηηθά ηελ 
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αλάγθε γηα εμεχξεζε ζχγρξνλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ πξνβνιήο ηεο ρψξαο 

καο ζην εμσηεξηθφ. Ζ παγθφζκηα επηθξάηεζε ηεο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο θαη ηεο 

επηινγήο ειεθηξνληθψλ κέζσλ πξνβνιήο, νδεγεί ηελ εζηίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζηα κέζα εθείλα πνπ ζα θάλνπλ ηελ πξνβνιή πην 

απνηειεζκαηηθή θαη ειθπζηηθή. 

Αμηνινγψληαο ηα πθηζηάκελα κέζα πξνβνιήο αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε εθζηξαηεία 

πξνβνιήο ηεο Κχπξνπ ζην εμσηεξηθφ βαζίζηεθε κέρξη ζηηγκήο ζηελ έθδνζε έληππνπ 

πιηθνχ, δεκηνπξγία νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζηε ζπκκεηνρή ζε 

ζπλέδξηα ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ. Οη δξάζεηο πξνβνιήο επηρεηξήζεθαλ απφ 

ηνλ ΚΟΣ θαη ην Φνξέα. Παξαθάησ ζα αθνινπζήζεη ε παξνπζίαζε ησλ πθηζηάκελσλ 

κέζσλ πξνβνιήο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο. Θα αθνινπζήζνπλ επίζεο εηζεγήζεηο γηα 

βειηίσζε ηεο πξνβνιήο κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο 

Κχπξνπ.  

Γεληθά, ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο πξνβνιήο θαη 

δηαθήκηζεο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή παξά ην φηη πεξηνξίζηεθε ζηελ έθδνζε έληππνπ 

θαη νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη ζπκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα. Δληνχηνηο, είλαη αλαγθαία 

ε νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ελίζρπζε θαη κε άιια κέζα πξνβνιήο, φπσο νη 

δηαδηθηπαθνί ρψξνη, πεξηνδηθά ηνπξηζκνχ πγείαο, κέζα απφ ηα νπνία ζα 

αλαδεηθλχνληαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Κχπξνπ. 

 

Δπαξθή θαη ζηνρεπκέλε ελεκέξσζε κέζσ έληππνπ πιηθνχ: 

 
Ζ έληππε ελεκέξσζε θαη πξνβνιή παξά ηνλ παξαδνζηαθφ ηεο ραξαθηήξα ζπλερίδεη 

λα είλαη έλα ζεκαληηθφ κέζν ελεκέξσζεο ησλ ηαμηδησηψλ πγείαο θαη έλα ζηνηρείν 

επηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο ηφζν ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο αιιά θαη ησλ 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπκε. Ο ΚΟΣ έρεη ήδε δεκηνπξγήζεη ην έληππν 

“Treasure your Health in Cyprus” ην νπνίν απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν 

πιεξνθφξεζεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε Κχπξνο ζηνλ ηαηξηθφ ηνκέα θαη 

ζηνλ ηνκέα Δπεμίαο. Σν έληππν απηφ δηαλέκεηαη ζε μελνδνρεία, ηνπξηζηηθνχο 

πξάθηνξεο, ζηα γξαθεία ηνπ ΚΟΣ ζην εμσηεξηθφ θαη ζηνρεχεη ζην λα παξέρεη ζηνπο 

ηνπξίζηεο θαη ηαμηδηψηεο πγείαο κηα γεληθή εηθφλα γηα ηελ Κχπξν σο ηαηξηθφ 

πξννξηζκφ, κεηαθέξνληαο ηφζν ηηο ζεξαπείεο πνπ πξνζθέξνληαη, αιιά θαη ηα 

ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα. Δπίζεο ην έληππν δηαλέκεηαη ζε επηιεγκέλα 

θαξκαθεία ηεο Κχπξνπ θαη ζε εθζέζεηο φπνπ ζπκκεηέρεη απνζηνιή ηεο Κχπξνπ. Σν 

έληππν εθδφζεθε ζηα Αγγιηθά, Γεξκαληθά, Αξαβηθά θαη Ρσζηθά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 
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πσο ηξνρνδξνκείηαη ε έθδνζε ηνπ θαη ζηα Ηηαιηθά θαη Διιεληθά. Σν έληππν είλαη 

πξνζβάζηκν θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΟΣ, 

 

Πέξαλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν έληππν, ν ΚΟΣ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Φνξέα πξνέβεθε 

θαη ζηε δεκηνπξγία DVD κε νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο ηεο Κχπξνπ πξνζπαζψληαο λα πξνβάιεη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα 

ηεο Κχπξνπ. Όπσο θαη ην έληππν έηζη θαη ην DVD δηαλέκεηαη ζε δηάθνξα ζπλέδξηα 

γηα ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο. Δίλαη πξνζβάζηκν ηφζν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΟΣ φζν θαη 

ηνπ Φνξέα.  

 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ηα πθηζηάκελα κέζα πξνβνιήο ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά 

ζηελ πξνψζεζε θαη δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο ηεο Κχπξνπ. Υξεηάδεηαη φκσο ηα 

εξγαιεία απηά λα πεξηιεθζνχλ θαη λα απνηειέζνπλ κέξνο κηαο νινθιεξσκέλεο 

ζηξαηεγηθήο πξνβνιήο πνπ ζα ζπκπιεξψλεηαη θαη κε  ζχγρξνλα κέζα πξνψζεζεο 

ηνπ πξντφληνο νχησο ψζηε λα πξνβάιινληαη απνηειεζκαηηθά κέζα απφ ηελ 

εθζηξαηεία δηαθήκηζεο ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Κχπξνπ. Αδηακθηζβήηεηα ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα φισλ ησλ κέζσλ πξνβνιήο ζην ζχλνιν ηνπο κέζα απφ έλα 

ζπγθξνηεκέλν ζρέδην πξνψζεζεο ησλ ππεξεζηψλ ζα εληζρπζεί.  

 

Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα είλαη ε δεκηνπξγία εηθφλαο πνπ λα ζπλδέεη ηελ 

Κχπξν κε ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο φπνπ εχθνια ζα ζπλδέεηαη ε επίζθεςε ζηε ρψξα κε 

ηε ιήςε θάπνηαο ζεξαπείαο (π.ρ. Ηζξαήι).  Ζ εηθφλα απηή ζα δεκηνπξγεζεί κέζα απφ 

ζεηξά ελεξγεηψλ θαη εξγαιείσλ πιεξνθφξεζεο πνπ ζα εηνηκαζηνχλ θαη ζα 

απεπζχλνληαη ζε ζηνηρεηψδεηο νκάδεο σο εμήο: 

1. ρέδην Μάξθεηηλγθ 

Γεκηνπξγία πιάλνπ πξνψζεζεο ηεο Κχπξνπ σο ηαηξηθφο πξννξηζκφο (Marketing 

plan) κε ζπγθεθξηκέλνπο θαη κεηξήζηκνπο ζηφρνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

παξαθνινχζεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ,  ηελ εμαθξίβσζε ησλ 

επηθνηλσληαθψλ αλαγθψλ (π.ρ. έξεπλεο αγνξάο, θιπ) θαη αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. Αλακέλεηαη επίζεο λα πεξηιακβάλεη κεραληζκφ αλαπξνζαξκνγήο 

ηνπ ζρεδίνπ αλαιφγσο ησλ εμειίμεσλ. 
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2. Έληππα γηα ζηνρεπκέλεο νκάδεο (Target Groups) 

Ζ δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ εληχπσλ ηα νπνία ζα αλαδεηθλχνπλ ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ηεο Κχπξνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείεο, ζα εληζρχζεη ηε  ελεκέξσζε 

θαη ζα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. Γηα παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία εληχπνπ „In 

Vitro Fertilisation‟  αλέδεημε ην πιενλέθηεκα ηεο Κχπξνπ πνπ πεγάδεη κέζα απφ ηε 

λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε θαη απεπζχλεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο φπσο ε Ηηαιία. Απηφ κπνξεί λα γίλεη θαη κε άιιεο εηδηθφηεηεο 

θαη ζεξαπείεο. Σα έληππα απηά πξνσζνχληαη ειεθηξνληθά ζην εμσηεξηθφ αιιά θαη ζην 

εζσηεξηθφ, αμηνπνηψληαο ηνλ ηνπξηζκφ αλαςπρήο πνπ πξνζθέξεη ε Κχπξνο θάζε 

ρξφλν. ην εμσηεξηθφ, έληππν πιηθφ δηαλέκεηαη κέζσ ησλ γξαθείσλ ηνπ ΚΟΣ αιιά 

θαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ δηεπζχλζεσλ αζθαιηζηηθψλ θαη άιισλ ζπλδέζκσλ.  

 

3. Γηεμαγσγή πλεδξίσλ 

Όπσο ζα παξνπζηαζηεί θαη ζε επφκελν ζηάδην ηεο κειέηεο πην αλαιπηηθά, ε 

ζπκκεηνρή ηεο Κχπξνπ ζε ζπλέδξηα  ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ 

απνηειεί ηζρπξφ εξγαιείν πξνβνιήο ην νπνίν πξέπεη λα αμηνπνηεζεί, νχησο ψζηε λα 

επσθειεζνχκε αθελφο απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο πξαθηηθέο άιισλ ρσξψλ ζηνλ ηνκέα 

ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο, θαη αθεηέξνπ λα πξνβάινπκε κέζα απφ ηα ζπλέδξηα ηηο 

πξννπηηθέο ηεο Κχπξνπ σο ηαηξηθφο πξννξηζκφο. Σα ζπλέδξηα απηά ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ζεκαηνινγία ηνλ ηνκέα Τγείαο, ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο θαη ηηο πνιχπιεπξεο 

πηπρέο ηνπ, ψζηε ε Κχπξνο λα εδξαησζεί ζαλ κηα επηινγή πξννξηζκνχ. Ζ  

πξαγκαηνπνίεζε Γηεζλψλ πλεδξίσλ ζηελ Κχπξν ζηα πξφηππα ηνπ 2nd Αnnual 

World Health Tourism Congress πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην Μάξηην 2007, 

αλαδεηθλχεη ηελ Κχπξν ζαλ ελεξγφ κέινο ζην ράξηε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο. Δπίζεο 

ζπλέδξηα φπσο ην «Managing Cross Border Healthcare: new era, new opportunities» 

(Ννέκβξηνο 2009) κε νκηιεηέο θπξίσο απφ ην εμσηεξηθφ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

εηζαγσγήο ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζηελ Κχπξν θαη αλαδεηθλχεη ηηο 

πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα.  Ζ ζεκαηνινγία ησλ πλεδξίσλ γηα δηεμαγσγή ζηελ Κχπξν 

κπνξεί λα αθνξά  

i. ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα (κε θαιεζκέλνπο απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε). Π.ρ  ην Cross Border Healthcare Directive, θαη ηηο επηπηψζεηο ζε 

ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ ζε ζχγθξηζε κε ηηο βφξεηεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 

ii. αλαγθαία ππνδνκή πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα λνζειεπηήξηα γηα 

πξνζέιθπζε ηαμηδησηψλ πγείαο 
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iii.  εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πγείαο π.ρ. θιηκαηνζεξαπείεο, IVF φπνπ έκκεζα ζα 

πξνσζείηαη θαη ε Κχπξνο ζαλ πηζαλφο ρψξνο παξνρήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. 

Σα ζπλέδξηα απηά ζα δψζνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβιεζεί ε Κχπξνο θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη κέζα απφ επηζηεκνληθά άξζξα παγθφζκηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηα νπνία ζα εθδίδνληαη κεηά ηα ζπλέδξηα θαη ζα πεξηιακβάλνληαη 

κέζα ζε εμεηδηθεπκέλα έληππα θαη πεξηνδηθά ηα νπνία θπθινθνξνχλ, φπσο ην κεληαίν 

πεξηνδηθφ medical Tourism Journal θιπ. Δπηπιένλ ε ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο θξίλεηαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αθνχ φπσο αλαιχεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα, νη εθζέζεηο θαη ηα 

ζεκηλάξηα ηνπξηζκνχ πγείαο παίδνπλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξνβνιήο. 

 

4. Γεκηνπξγία Γηαθεκηζηηθψλ banners  

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ κέζα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο ηνπ πξντφληνο ηνπξηζκνχ 

πγείαο ηεο Κχπξνπ, ν πην ζεκαληηθφο ηνκέαο δηαθήκηζεο είλαη ηα ειεθηξνληθά κέζα 

ελεκέξσζεο θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο. εκαληηθή θξίλεηαη θαη ε δεκηνπξγία 

δηαθεκηζηηθψλ banners ζε ηζηνζειίδεο, αθίζεο ζε μελνδνρεία, δεκφζηνπο ρψξνπο, 

θαη  επηιεγκέλα πεξηνδηθά. Σα banners κπνξνχλ λα εμεηδηθεπηνχλ αλάινγα κε ηελ 

αγνξά ζηφρν. Γηαθεκηζηηθφ Banner γηα πεξίζαιςε θαη καθξφρξνλε δηακνλή 

ειηθησκέλσλ ζε αλάινγεο ηζηνζειίδεο θαη πεξηνδηθά ζηε νπεδία γηα παξάδεηγκα, θαη 

Banner ζε αλάινγεο ηζηνζειίδεο γηα νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο ζηελ Αγγιία. 

5. Video Clips 

εκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ 

ηεο Κχπξνπ είλαη ηα video clips ησλ ηξηψλ ιεπηψλ πεξίπνπ ηα νπνία εχθνια 

απνζηέιινληαη κε e-mail ή/θαη  κε CD θαη πεξηιακβάλνπλ:    

• Πξνθίι ηεο Κχπξνπ ζαλ ηαηξηθφο πξννξηζκφο 

• Πξνθίι θιηληθψλ 

• Τπεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη-πιενλεθηήκαηα 

• Δκπεηξίεο – απφςεηο αζζελψλ 

Ζ επηηπρία ησλ πξνηεηλφκελσλ κέζσλ πξνβνιήο ζηεξίδεηαη ζε δχν ζεκαληηθνχο 

άμνλεο: ζηελ εγθπξόηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηε ζπρλή θαη άκεζε ελεκέξσζε 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνβάιινληαη.    
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3 Γ. Σεθκεξησκέλεο εηζεγήζεηο γηα ζπκκεηνρή ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δηνξγαλψζεηο, θφζηνο, πξνδηαγξαθέο, 

εηζεγήζεηο γηα βειηίσζε ηεο παξνπζίαο ΚΟΣ-Φνξέα Τγείαο 

ζε ζπλέδξηα, εξγαζηήξηα, ΜΜΔ θαη θαζνξηζκφο ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο κεηά απφ θάζε δηνξγάλσζε θιπ. 

πκκεηνρή ζε εθζέζεηο/εθδειψζεηο/workshops θαη πξνβνιή πξντφλησλ 

ηνπξηζκνχ πγείαο 

 
Μέρξη ηψξα απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ 

Φνξέα Πξνψζεζεο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην ΚΔΒΔ ν νπνίνο ζηνρεχεη θπξίσο α) 

ζηελ πξνβνιή ηεο Κχπξνπ ζαλ έλα αμηφινγν πξννξηζκφ ηνπξηζκνχ πγείαο β) ζηελ 

θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο αιιειεγγχεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ θαη γ) ζηε 

δεκηνπξγία πιαηθφξκαο ζηελ νπνία κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη 

φινη νη εκπιεθφκελνη ζηνλ ηνπξηζκφ πγείαο. 

Ο Φνξέαο καδί κε ηνλ ΚΟΣ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληνληζηηθφ θαη θαηαιπηηθφ ξφιν κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ εηνηκαζία απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη θπξίσο απφ ηνπο Medical 

Facilitators ζπγθεθξηκέλσλ παθέησλ θαη ηε δηάζεζε ηνπο ζηελ αγνξά ζηφρν. 

Οη κέρξη ζήκεξα παξνρέο ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ πγείαο ήηαλ κεκνλσκέλεο θαη 

ζπνξαδηθέο κεηά απφ πξνζπάζεηα ηδησηψλ γηαηξψλ θαη λνζειεπηεξίσλ νη νπνίνη δελ 

θξφληηζαλ επαξθψο λα δηεπθνιχλνπλ ηελ νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνχ ελψ νη ζπλεξγαζίεο 

κε tour operators ήηαλ αλχπαξθηεο. 

 

Απηφ πνπ πξνέρεη ηψξα είλαη φπσο φινη νη εκπιεθφκελνη πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ  

ηνπξηζκφ πγείαο λα γλσξίζνπλ θαιά ην δηεζλέο επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν ζα ιεηηνπξγήζνπλ. Με ηε βνήζεηα ηνπ Φνξέα θαη ηνπ ΚΟΣ πξέπεη λα 

αληρλεχζνπλ ηα δπλαηά ηνπο ζεκεία θαη λα κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηα 

αληαγσληζηηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα ζε βαζκφ πνπ λα κπνξέζνπλ λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Οη ζπνξαδηθέο θαη επθαηξηαθέο 

θηλήζεηο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ 

ζα πξνθχςεη απφ ηε κειέηε. 

 

Μφλν ε παθεηνπνίεζε ηαηξηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ απφ medical facilitators 

νη νπνίνη ζα θηλεζνχλ κέζα ζ‟ έλα επξχηεξν επαγγεικαηηθφ πιαίζην ζα κπνξέζεη λα 

θέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 
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αλ παξαδείγκαηα παθεηνπνίεζεο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ: 

 

1. Πξφηαζε γηα δηακνλή ζηελ Κχπξν καθξάο δηαξθείαο ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο 

γηα ειηθησκέλνπο πνπ έρνπλ αλάγθε ηαηξηθήο θξνληίδαο θπξίσο απφ νπεδία, 

Φηλιαλδία, Ννξβεγία. 

2. Πξφηαζε γηα πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή ζε ζπλεξγαζία κε tour operator ηνπ 

εμσηεξηθνχ κε εηδηθφ πξφγξακκα δηακνλήο, δηαθίλεζεο θαη αλαςπρήο. Ο 

facilitator ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θιηληθή θαη ηνλ coordinator πξνζθέξεη 

εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ κεηαθνξά, μελνδνρεία 

πνιπηειείαο ζηελ Κχπξν θ.α. 

3. Πξφηαζε γηα IVF  ζε ζπλδπαζκφ κε δηαθνπέο. 

4. Παθέην γηα πξνιεπηηθή ηαηξηθή ζπλεξγαζία κε medical spa, φπνπ παξέρεηαη 

δηακνλή ζε SPA resorts, ηαηξηθή παξαθνινχζεζε , κεζνγεηαθή δηαηξνθή, 

παξαθιηληθέο εμεηάζεηο, ελεκέξσζε ζεξάπνληνο ηαηξνχ, ζπκβνπιεπηηθή 

ππνζηήξημε θαη κεηά ηε ζεξαπεία. 

5. Δπηπιένλ ην παθέην κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζαιαζζνζεξαπείεο, Golf 

ζεξαπείεο πξνζψπνπ, εθδξνκέο θαη ςπραγσγία. 

 

Σα πην πάλσ παξαδείγκαηα αλαθέξνληαη θαζφηη ηφηε κφλν ε Κχπξνο ζα πξέπεη 

λα ζπκκεηέρεη ζε εθζέζεηο  workshops θιπ. Δθφζνλ έρεη λα πξνζθέξεη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο/παθέηηα ηα νπνία λα ζηνρεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

πειάηεο ζηηο αγνξέο ζηφρνπο. Απφ ηψξα θαη ζην εμήο νη ελέξγεηεο , παξνπζηάζεηο 

θιπ, λα είλαη ζηνρεπκέλεο κε πξνηάζεηο πνπ ζα θέξνπλ απνηειέζκαηα θαη φρη 

παξνπζηάζεηο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ. Γηα ην 2010 έρνπλ επηιεγεί κηα ζεηξά απφ 

δηνξγαλψζεηο πνπ επηβάιιεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο Κχπξνπ. Γηα ην 2011 θαη 2012 ν 

πξνγξακκαηηζκφο κπνξεί λα γίλεη ζηνλ βαζκφ πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί νη 

δηνξγαλψζεηο θαη workshops.   

 

εκεηψλεηαη επίζεο ε ηαθηηθή άιισλ ρσξψλ (π.ρ Σνπξθία) φπνπ ν αξκφδηνο 

θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηηο εθζέζεηο κε κεγάιν πεξίπηεξν θαη παξέρεη ρψξν 

κέζα ζην πεξίπηεξν ζε παξνρείο πγείαο φπνπ ν θάζε έλαο πξνβάιεη ηηο 

δηθέο ηνπ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο. 
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Γηνξγάλσζε Ζκεξνκελία Υψξα Κφζηνο 

 
 

πκκεηνρή 
 
 

Βαζκφο 
Πξνηεξαηφηεηαο 

ITB 
Μάξηηνο 

2011 
Βεξνιίλν €1.200 

Φνξέαο ζην 
πεξίπηεξν ηνπ 

ΚΟΣ, πκκεηνρή 
ζην πεξίπηεξν 

ΚΟΣ θαη 
πξνψζεζε 

πξνγξακκάησλ 
Tour Operators 
γηα Medical Spa 

2 

The 2nd Moscow 
Medical & Health 

Tourism Congress 

Μάξηηνο 
2011 

Μφζρα €2.000 
Φνξέαο/ΚΟΣ 
Τπνπξγείν 

Τγείαο 
1 

WORLD HEALTH 
TOURISM CONGRESS 

(Ζ ζπκκεηνρή 
επηβάιιεηαη γηα 
πνιηηηθνχο θαη 

επαγγεικαηηθνχο 
ιφγνπο θαη 
networking) 

Απξίιηνο 
2011 

Αλακέλεηαη €2.000 
Φνξέαο/ΚΟΣ 
Τπνπξγείν 

Τγείαο 
1 

MANCHESTER 
ROADSHOW 

Απξίιηνο 
2011 

UK 
Manchester 

€10.000 

ΚΟΣ/Φνξέαο 
Facilitators 

Coordinators 
Ηαηξνί, Παξνηθία, 
Tour operators 

1 

DESTINATION 
HEALTH 

(UK Medical 
Tourism Exhibition) + 

Breakfast Presentation 
ηνπ Φνξέα θαη ΚΟΣ 

 

Απξίιηνο 
2011 

UK 
Λνλδίλν 

 
€5.000 

 
 
 

€20.000 
Φηινμελί

α 50 
αηφκσλ 

ΚΟΣ/Φνξέαο 
Facilitators 

Coordinators 
 
 

Facilitators 
Παξνηθία 

Ηαηξνί 
Αζθαιηζηέο 

1 

DUBAI EXHIBITION 
AND ROADSHOW 

(Σν 
roadshow/workshop 
ζα γίλεη ζηα πιαίζηα 

ηεο έθζεζεο ηνπξηζκνχ 
θαη ζα ην νξγαλψζεη ν 

ΚΟΣ/Φνξέαο) 

Μάηνο 
2011 

Ζ.Α.Δ 
€1.200 
€5.000 

Φνξέαο/ΚΟΣ ζην 
πεξίπηεξν ηνπ 

ΚΟT, 
Facilitators 

 
Φνξέαο/ΚΟΣ 
Facilitators 

Coordinators 

3 

EUROPEAN MEDICAL 
TRAVEL 

CONFERENCE + 
EXHIBITION + 

Breakfast Presentation 

5-8 
Μαΐνπ 2010-

11 
Βελεηία 

€6.000 
 

€5.000 
(20 

άηνκα) 

Φνξέαο/ΚΟΣ 
Facilitator 

2 
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EXHIBITION SENIOR 
(Σξίηε Ζιηθία) 

 
 

Παξνπζίαζε ζηηο 
θνηλσληθέο αζθαιίζεηο 

νπεδίαο 

20-22 
Οθησβξίνπ 

2011 
 
 
 

19 
Οθησβξίνπ 

2010 

νπεδία 
ηνθρφικε 

 
 
 
 
 

ηνθρφικε 

€2.000 
 
 
 
 
 

€2.000 

Φνξέαο/ΚΟΣ 
Facilitators 

Coordinators 
Πεξίπηεξν ΚΟΣ 

Φνξέαο/ΚΟΣ 
Κνηλσληθέο 
Αζθαιίζεηο 

2 

WTM 
8-11 

Ννεκβξίνπ 
2010 

UK 
Λνλδίλν 

€1.200 
Φνξέαο ζην 

πεξίπηεξν ηνπ 
ΚΟΣ 

2 

EXHIBITION 
SENIORITT 

(Σξίηε Ζιηθία) 
WorkShop/Παξνπζίαζ

ε 
Κνηλσληθέο 
Αζθαιίζεηο 

20-21 
Ννεκβξίνπ 

2010 
19 

Ννεκβξίνπ 
2010 

Διζίλθη 
Φηλιαλδία 

€1.000 
 
 

€2.000 

Φνξέαο/ΚΟΣ 
Πεξίπηεξν ΚΟΣ 

2 

CYMEDITOUR 
Workshop + Fam Trip 

Δηήζηα εθδήισζε 
ηνπξηζκνχ πγείαο 

Κχπξνπ θαη νξγάλσζε 
ελεκεξσηηθνχ ηαμηδηνχ 
γηα δεκνζηνγξάθνπο 

θαη επαγγεικαηίεο απφ 
ην εμσηεξηθφ 

Ννέκβξηνο 
2010 

Κχπξνο €20.000 

ΚΟΣ/Φνξέαο 
Ηαηξηθά Κέληξα 

Facilitators, 
Hotel, Ηαηξνί απφ 

εμσηεξηθφ, 
Αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο, 
Ηαηξνί, 

Γεκνζηνγξάθνη 

1 

 

 

Μέηξα γηα απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, ζεκηλάξηα, 

Workshops 

 
Οη πην πάλσ δηνξγαλψζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθά εξγαιεία (direct marketing) ελψ 

κπνξνχλ λα αλνίμνπλ ην δξφκν γηα κηα πεηπρεκέλε πνξεία. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ πγείαο, ηφζν ν Φνξέαο φζν θαη ν ΚΟΣ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ κηα 

ζπλδπαζκέλε πειαηνθεληξηθή θαη πξνηνληνθεληξηθή πξνζέγγηζε νχησο ψζηε νη 

πξνηεηλφκελεο δηνξγαλψζεηο λα απνηειέζνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ φρεκα 

πξνψζεζεο ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Σν πξντφλ 

ηνπξηζκνχ πγείαο ηεο Κχπξνπ βξίζθεηαη ζηα ζπάξγαλα θαη ε άκεζε επηθνηλσλία 

(direct marketing θαη clienting) ζα εληζρχζεη ζεκαληηθά ηελ νπνηαδήπνηε πξνβνιή 

κέζσ ηνπ Internet. Παξφιν πνπ ν ηνπξηζκφο πγείαο πξνβάιιεηαη κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ ζε 20.300.000 ζειίδεο ηνπ Google (ζχκθσλα κε ην Intuition 

Communication Ltd) ελ ηνχηνηο νη εθζέζεηο θαη ηα workshops ζα πξέπεη λα 
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απνηειέζνπλ γηα ηελ Κχπξν έλα πνιχ ζεκαληηθφ επηθνηλσληαθφ εξγαιείν γηα άκεζε 

επαθή κε ηνλ επαγγεικαηία ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο θαη ηνλ αζζελή. 

 

Δπίζεο ε ζπκκεηνρή/δηνξγάλσζε ζηα events πνπ πξνβάιινπλ ηνπξηζκφ πγείαο είλαη 

απνθιεηζηηθφηεηα ηνπ ΚΟΣ θαη ηνπ Φνξέα θαη απαηηείηαη ζπληνληζκφο. Πξνηείλνπκε ην 

πην θάησ κνληέιν δηαδηθαζίαο απνηειεζκαηηθήο ζπκκεηνρήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

επαθψλ . Ηδηαίηεξα ηνλίδνπκε ηελ αλάγθε γηα εηνηκαζία ζρεδίνπ δξάζεο κεηά ηελ 

έθζεζε, δηνξγάλσζε, εξγαζηήξη. 

 

Οδηθφο Υάξηεο πκκεηνρήο θαη νξγάλσζεο Γηνξγαλψζεσλ 

 

1. Πξν-εθζεζηαθφ ζηάδην 

 
Δδψ είλαη ε θάζε ηεο απφθαζεο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο. ηε θάζε απηή εμεηάδεηαη ε 

ζθνπηκφηεηα ή κε ηεο ζπκκεηνρήο, θαζνξίδνληαη κε ιεπηνκέξεηα νη ζηφρνη, 

θαηαγξάθνληαη νη νκάδεο-ζηφρνη επηζθεπηψλ π.ρ. γηαηξνί, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 

αζζελείο, μέλνη medical facilitators, tour operators θιπ.  Αθνχ γίλεη επηινγή ηεο 

εθδήισζεο θαηαξηίδεηαη ν πξνυπνινγηζκφο. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε πξνεηνηκαζία ε νπνία έρεη θαζαξά εθηειεζηηθφ ραξαθηήξα. 

Ο εθπξφζσπνο ηνπ ΚΟΣ ππεχζπλνο γηα ζέκαηα ηνπξηζκνχ πγείαο πξνεδξεχεη θαη 

ζπληνλίδεη.  ηε θάζε απηή: α) νξίδεηαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηελ 

έθζεζε θαη γίλεηαη ε πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

stand, workshop θιπ ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηα ελεκεξσκέλνη γηα ηνλ ηνπξηζκφ 

πγείαο, εμσζηξεθείο αιιά θαη ζνβαξνί θαζ‟ φηη ην αληηθείκελν δελ είλαη απιά 

ηνπξηζηηθφ αιιά ππάξρεη έληνλν ζεξαπεπηηθφ ζηνηρείν ζην πξντφλ θαη ζα πξέπεη λα 

πείζνπλ γηα ην «γηαηί ζηελ Κχπξν». Ζ ζπκκεηνρή ζε εμεηδηθεπκέλεο εθζέζεηο-

εθδειψζεηο θιπ απαηηεί ηελ παξνπζία έκπεηξσλ αηφκσλ. Οη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηε θάζε πξνεηνηκαζίαο είλαη ε θαηάξηηζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο δξάζεο, ε ηήξεζε 

ησλ δεζκεχζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ θαλνληζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ νξγαλσηή, ε 

εηνηκαζία ηνπ stand, ε πξνεηνηκαζία ηνπ πιηθνχ θαη ε κεηαθνξά θαη ε πξνβνιή ηεο 

ζπκκεηνρήο κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ. 

 

 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ stand πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε ηα βαζηθά selling points λα 

είλαη μεθάζαξα θαη λα εληζρχνπλ ην brand. Σν δηαθεκηζηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη 
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ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο θαη ην πεξηερφκελν αλάινγα κε ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο  πνπ 

ζέινπκε λα πξνβάινπκε ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Ο ΚΟΣ ζα πξέπεη ζε θάζε 

ζπκκεηνρή λα εηνηκάδεη θαη Γειηίν Σχπνπ γηα ηνπο δεκνζηνγξάθνπο. Δάλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα «θεξάζκαηνο» ηφηε απηφ ζα πξέπεη 

λα είλαη θππξηαθά βηνινγηθά πξντφληα κε έκθαζε ζηελ ελαιιαθηηθή ζεξαπεία. 

 

2. Λεηηνπξγία ηεο έθζεζεο/εθδήισζεο 

 
Ζ επφκελε θάζε είλαη απηή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο έθζεζεο/εθδήισζεο φπνπ βαζηθά 

επηδηψθεηαη ε πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ζπκκεηνρήο δειαδή ε επηθνηλσλία κε ηνπο 

επηζθέπηεο π.ρ. γηαηξνχο, αζθαιηζηηθέο, tour operators, medical facilitators, medical 

coordinators αζζελείο θιπ. Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπγθέληξσζε 

πιεξνθνξηψλ αγνξάο θαη ε θαηαρψξεζε ηνπο ζηελ Data Bank πνπ ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζεί ζην Φνξέα. Ζ αλαβάζκηζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ΚΟΣ θαη ηνπ Φνξέα δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε δηαθφζκεζε ηνπ stand αιιά απηφ πνπ πξνέρεη είλαη ε 

ζηειέρσζε θαη πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ/πιεξνθνξηψλ/ελεκέξσζεο πνπ παξέρνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο. 

 

3. Απνηέιεζκα κεηά ηελ εθδήισζε 

 
Δπηπιένλ πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην απνηέιεζκα κεηά ηελ εθδήισζε. (Μεηα-εθζεζηαθφ 

ζηάδην) φπνπ γίλεηαη ε επηκέιεηα, αμηνιφγεζε ησλ επαθψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, 

ν έιεγρνο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ζπληάζζεηαη ε έθζεζε απνινγηζκνχ ηφζν απφ ην 

Φνξέα φζν θαη απφ ηνλ ΚΟΣ. Οη εθζέζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξείο, ηδηαίηεξα ζ‟ 

φηη αθνξά ηηο επαθέο θαη ζε θακηά πεξίπησζε λα κελ έρνπλ γεληθφ ραξαθηήξα φηη 

δειαδή «έγηλαλ επαθέο κε ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο νη νπνίνη 

έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ». Σν πεξηερφκελν ησλ εθζέζεσλ απνινγηζκνχ ζα πξέπεη 

λα απνηειεί ζρέδην δξάζεο (follow-up) γηα ηελ πεξίνδν κεηά ηελ 

εθδήισζε/έθζεζε/workshop θαη ηα κέιε ηνπ Φνξέα ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ.  
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Πεξηιεπηηθά ν νδηθφο ράξηεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί απφ ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζην marketing ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ηεο Κχπξνπ είλαη ην 

αθφινπζν: 

                                                                                                                                 



Quale Vita Healthcare Consulting Ltd 

 

polisgeo@qualevita.eu                                                                                         TEL. +357 22 511 592 
www.qualevita.eu                                             165                                              FAX +357 22 511 591         
www.cyprus4health.com                                                                         10 Efessos street, Lycavittos 
            Nicosia 1055 CYPRUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

χζηεκα Αμηνιφγεζεο κεηά απφ θάζε Γηνξγάλσζε 

 

Μεηά απφ θάζε Γηνξγάλσζε επηβάιιεηαη ε αμηνιφγεζε. Κάζε αμηνιφγεζε κηαο 

δηνξγάλσζεο πξέπεη λα έρεη ην δηθφ ηεο ζχζηεκα γηα λα έρεη θαη θαιχηεξν 

απνηέιεζκα. Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο αιιά θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. ε 

θάζε αμηνιφγεζε ππάξρνπλ φκσο θνηλά ζηνηρεία θαη παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα 

πεξηιεθζνχλ θαη ν βαζηθφηεξνο παξάγνληαο είλαη ε κεζνδηθή ζχγθξηζε κεηαμχ 

ζηφρσλ (πνζνηηθψλ, πνηνηηθψλ) θαη απνηειέζκαηνο. Γηα θάζε δηνξγάλσζε ζα πξέπεη 

λα ππάξρνπλ ζηφρνη θαη κάιηζηα ζπγθεθξηκέλνη. Πρ: Αληί εμαζθάιηζε 

δεκνζηνγξαθηθήο θάιπςεο λα ππάξρεη ζηφρνο γηα 6-8 άξζξα, αλαθνξέο, 

ζπλεληεχμεηο θιπ.  

 

Σν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο κεηά απφ θάζε δηνξγάλσζε πεξηιακβάλεη ηα πην θάησ: 

Α) Δπηκέιεηα ησλ επαθψλ πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθδήισζεο/έθζεζεο/workshop θιπ. 

Β) Έιεγρνο απνηειέζκαηνο/ αμηνιφγεζε ζπκκεηερφλησλ. Γηαπίζησζε ηνπ βαζκνχ 

πξνζέγγηζεο ησλ ζηφρσλ. 

Γ) Δηνηκαζία έθζεζεο απνινγηζκνχ. 

 

Ζ έθζεζε απνινγηζκνχ εθηφο απφ γεληθέο πιεξνθνξίεο, παξαηεξήζεηο, πεξηγξαθέο, 

πξνζσπηθά ζρφιηα θιπ. ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ α) αμηνιφγεζε ηεο 

πξνβνιήο ηεο ζπκκεηνρήο  ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. β) ζχγθξηζε 

ηεο δαπάλεο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έθζεζεο/εθδήισζεοζε 

ζρέζε κε άιινπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. γ) αμηνιφγεζε ηφζν πνζνηηθά φζν θαη 

πνηνηηθά φζσλ έιαβαλ κέξνο ζηελ εθδήισζε. δ) αμηνιφγεζε φισλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ marketing πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζε ζρέζε κε ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπο 

θαη ηερληθή επεμεξγαζία απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ. ε) πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

επαθψλ πνπ έγηλαλ. 

 

Ζ έθζεζε απνινγηζκνχ δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζηείξα θαη αηεθκεξίσηε θξηηηθή 

αιιά θαη δεκηνπξγηθέο πξνηάζεηο ρξήζηκεο γηα ηελ επφκελε ζπκκεηνρή ζε έλα 

ζπλέδξην, έθζεζε, workshop θιπ. θαη ζα πξέπεη λα θαιχςεη ην επξχηεξν θάζκα ηεο 

δηνξγάλσζεο φπσο: ην πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηείρε, ηε δηαδηθαζία ηεο νξγάλσζεο, 

ηε ρψξα πνπ έγηλε, ηα εθζέκαηα ή παξνπζηάζεηο, ηελ πξνβνιή, ηηο εθδειψζεηο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ηηο επαθέο πνπ έγηλαλ, ηνλ αληαγσληζκφ, ζχγθξηζε 
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πξνυπνινγηζζέληνο θαη ηειηθνχ θφζηνπο. Πάλσ απ‟ φια φκσο πξνέρεη ε ζχγθξηζε 

θαη αλάιπζε ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο. 

 

3 Γ. Σεθκεξησκέλεο εηζεγήζεηο γηα θηινμελία decision 

makers- ηαμίδηα εμνηθείσζεο (fam trips) – ρψξεο, 

ζπκκεηέρνληεο, θξηηήξηα επηινγήο, πξφγξακκα θαη πεξίνδνο 

θηινμελίαο. 

 

Δηζεγήζεηο γηα Φηινμελία Decision Makers 

Fam – Trips (Σαμίδηα Δμνηθείσζεο) 
 

Λφγσ ηεο θχζεσο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ε απεπζείαο θαη επί ηφπνπ ελεκέξσζε 

ησλ decision makers αιιά θαη ησλ ζηνρεπκέλσλ ηκεκάησλ ηεο αγνξάο Σνπξηζκνχ 

Τγείαο κέζα απφ δεκνζηνγξαθηθά άξζξα είλαη ρσξίο θακηά ακθηβνιία έλαο 

απνηειεζκαηηθφο θαη νηθνλνκηθά ζχκθνξνο ηξφπνο πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ 

θππξηαθνχ ηνπξηζκνχ πγείαο. Σν ηαμίδη ελεκέξσζεο Fam-trip απνηειεί θαηαιπηηθή 

παξάκεηξν γηα πιεξνθφξεζε αιιά θαη αχμεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

Κππξίσλ πνπ παξέρνπλ ηνπξηζηηθέο θαη ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη ησλ medical 

facilitators, ζπληνληζηψλ, εμεηδηθεπκέλσλ tour operators, αζθαιηζηηθψλ ηδξπκάησλ, 

ζηειερψλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ, δεκνζηνγξάθσλ ζηηο αγνξέο πνπ ζηνρεχεη ε 

Κχπξνο. Δλδηαθεξφκελνη επελδπηέο ζα πξέπεη λα πξνζθιεζνχλ θαη‟ ηδηάλ γηα λα 

επηζθεθζνχλ ηελ Κχπξν δηαζθαιίδνληαο ηελ απαξαίηεηε ερεκχζεηα ζε πξνηεηλφκελα 

έξγα ζηνλ ηνκέα. 

 

Με ηελ νξγάλσζε ησλ Fam-trips επηδηψθεηαη ε εγθαζίδξπζε θαη θαζηέξσζε θαλαιηψλ 

επηθνηλσλίαο κε φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζ‟ απηά, θαζψο επίζεο θαη κε ηνπο νξγαληζκνχο, 

εηαηξείεο, έληππα θιπ. πνπ εθπξνζσπνχλ. Δπηπιένλ, δεκηνπξγνχληαη θαη άιιεο 

πξνσζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο π.ρ. ζπκκεηνρή ηνπ ΚΟΣ ή ηνπ Φνξέα θαη ησλ 

Κχπξησλ  facilitator θαη coordinator θιπ ζε workshops, παξνπζηάζεηο θαη ζεκηλάξηα 

ησλ tour operator πνπ πξνζθέξνπλ θππξηαθά ηαηξηθά παθέηα ζην εμσηεξηθφ. 

 

χκθσλα κε ην Φνξέα, κέρξη ηψξα δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί Fam-trips ζηελ 

Κχπξν κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο. Ζ επηηπρία ελφο fam-trip 

εμαξηάηαη θπξίσο απφ 4 παξάγνληεο: 
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1) Σελ επηηπρεκέλε επηινγή ησλ ζηειερψλ (decision makers, αγνξαζηψλ, 

δεκνζηνγξάθσλ). Αμηνιφγεζε ηνπ θάζε ζηειέρνπο βαζηζκέλε ζην ξφιν ηνπ. 

π.ρ. πξνγξακκαηηζηήο, νξγαλσηηθφο, πσιεηήο θιπ. 

2) Σελ νξγαλσηηθή δνκή θαη πεξηερφκελν ηνπ fam-trip. 

3) Σελ αμηνπνίεζε κεηά ηελ επίζθεςε ζηελ Κχπξν. 

4) Σελ παξνρή αεξνπνξηθψλ ζέζεσλ θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε αεξνπνξηθέο 

εηαηξείεο νη νπνίεο ελδηαθέξνληαη λα εκπιαθνχλ ζην marketing ηνπ πξντφληνο 

ηνπξηζκνχ πγείαο. 

 

ε πξψην ζηάδην γίλεηαη εηζήγεζε γηα νξγάλσζε ησλ πην θάησ fam-

trips: 

1) Απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 12 άηνκα. Ηνχληνο 2010. Κφζηνο: €4000 

πληνληζηήο ζα είλαη ν ΚΟΣ Λνλδίλνπ 

Medical Facilitators (2) 

National Health (2) 

Κχπξηνη Tour Operators (2) 

UK TV (2) 

Γεκνζηνγξάθνη (4) 

 

Πξνβνιή επξχηεξνπ θάζκαηνο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο. 

 

2) Απφ νπεδία – Φηλιαλδία. Ννέκβξηνο 2010. Κφζηνο €4000 

πληνληζηήο ΚΟΣ ηνθρφικεο. 

Σν Fam-Trip γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηνξγαλσηέο ησλ εθζέζεσλ 

SENIOR. 

πκκεηέρνπλ 12 άηνκα πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο tour operators, ηηο θνηλσληθέο 

αζθαιίζεηο θαζψο θαη δεκνζηνγξάθνπο απφ έληππα πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ 

ηνπξηζκφ ηξίηεο ειηθίαο. Πξνβνιή ηνπξηζκνχ ειηθησκέλσλ κε ηαηξηθή 

θξνληίδα, πξνιεπηηθέο θαη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, medical wellness.  

 

3) Απφ Γεξκαλία (14 άηνκα). Οθηψβξηνο 2010: Κφζηνο €4000 

πληνληζκφο ΚΟΣ Φξαγθθνχξηεο. 

ην Fam-Trip ζπκκεηέρνπλ απνθιεηζηηθά εμεηδηθεπκέλνη tour operators νη 

νπνίνη  αζρνινχληαη κε medical wellness. Δπίζεο λα ζπκκεηέρεη θαη ην 

ηειενπηηθφ θαλάιη SONNEN KLAR. 
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4) Απφ  Αξαβηθέο ρψξεο. (12 άηνκα). Κφζηνο €4000. Οθηψβξηνο 2010 

πληνληζκφο ΚΟΣ Dubai 

Θα πξνζθιεζνχλ facilitators ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα marketing ηεο 

EMIRATES θαζψο θαη ηα ηνπηθά ή δνξπθνξηθά θαλάιηα ηα νπνία ζα 

εηνηκάζνπλ εηδηθή παξνπζίαζε. 

 

Σππηθφ Πξφγξακκα ελφο FAM-TRIP πνπ δηνξγαλψλεη ν ΚΟΣ 

ζε ζπλεξγαζία κε ην ΦΟΡΔΑ γηα πξνβνιή ηνπ Σνπξηζκνχ 

Τγείαο. 

 

Βαζηθφο ηφρνο: Γεκηνπξγία γλψζεο θαη ζεηηθήο αληίιεςεο γηα ηελ Κχπξν σο 

θέληξν ηνπξηζκνχ πγείαο. 

 

1ε εκέξα: Άθημε, ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, welcome cocktail θαη δείπλν 

παξνπζία εθπξνζψπσλ ΚΟΣ θαη Φνξέα ζε δηεπζπληηθφ επίπεδν 

 

2ε εκέξα:  

09:00 –11:00: Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο (ΚΟΣ) θαη ησλ 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ (Φνξέαο) 

 

11:00 – 13:00: Πξψηε ελεκέξσζε – Δπίζθεςε ζε θέληξν πγείαο 

              

13:00 – 15:00: Γεχκα 

              

15:00 – 18:00: Ξελάγεζε ηνπξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

 

18:00 – 20:00: Υξήζε Τπεξεζηψλ SPA 

 

20:00: Γείπλν 

 

3ε & 4ε  εκέξα: Οινήκεξε μελάγεζε ρψξσλ ηνπξηζηηθνχ θαη ηαηξηθνχ 

ελδηαθέξνληνο κε παξνπζηάζεηο ηαηξψλ θαη δηεπζπληψλ medical spa. 
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4ε εκέξα:  

 

18:00: πλάληεζε κε εθπξνζψπνπο ηνπ ΚΟΣ θαη Φνξέα. Αλάιπζε εληππψζεσλ, 

ζπδήηεζε, εηζεγήζεηο, θξηηηθή απφ ζπκκεηέρνληεο. 

 

20:00: Απνραηξεηηζηήξην Γείπλν ζην ρψξν ελφο medical spa κε κεζνγεηαθή θνπδίλα 

θαη νηθνινγηθφ θξαζί. 

 

5ε εκέξα: Αλαρψξεζε 

 

Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ελφο fam-trip εμαξηάηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. π.ρ. 

εηδηθά ελδηαθέξνληα θαη ηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο 

εηδηθφηεηεο πνπ ζα πξνσζεζνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα. Business to business 

meetings ζα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε πεξίπησζε πνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

δελ είλαη αληαγσληζηέο. εκαληηθφ θαη απαξαίηεην ζε θάζε πεξίπησζε ζα είλαη: 

 

1) Οη παξνπζηάζεηο ηνπ ΚΟΣ θαη ηνπ Φνξέα ηελ πξψηε εκέξα. 

2) Ζ ζπδήηεζε ην ηειεπηαίν βξάδπ 

3) Οη εμεηδηθεπκέλεο παξνπζηάζεηο ζηα medical spa θαη ηα ηαηξηθά θέληξα πνπ ζα 

πεξηιεθζνχλ ζην πξφγξακκα. 

4) Ζ νκάδα λα ζπλνδεχεηαη εθηφο απφ μελαγφ θαη απφ έκπεηξν ιεηηνπξγφ ηνπ 

ΚΟΣ θαη ηνπ Φνξέα νη νπνίνη ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ πνιχ θαιέο 

επαγγεικαηηθέο θαη θηιηθέο ζρέζεηο κε ηνπο επηζθέπηεο. 

5) Μεηά ηελ επίζθεςε ν εθπξφζσπνο ηνπ Φνξέα αλαιακβάλεη λα παξαθνινπζεί 

ηηο εμειίμεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επίζθεςεο θαη λα ελεκεξψλεη ηα κέιε. 

6) Ο ΚΟΣ αλαιακβάλεη ηε ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε ησλ άξζξσλ ησλ 

δεκνζηνγξάθσλ θαη γεληθά ηελ πξνβνιή ησλ ΜΜΔ πνπ δφζεθε ζαλ 

απνηέιεζκα ηεο επίζθεςεο. 

7) ηα δείπλα ζπκκεηέρνπλ θαη εθπξφζσπνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθήο 

εηαηξείαο. π.ρ. νδνληηαηξηθή, πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή θ.ι.π. 
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3 Δ. Σεθκεξησκέλεο εηζεγήζεηο γηα δηαθεκηζηηθέο 

θαηαρσξήζεηο ζε εμεηδηθεπκέλα έληππα κεγάιεο απήρεζεο 

θαη πςειήο αλαγλσζηκφηεηαο θαζψο θαη εηζεγήζεηο γηα 

θαηαρσξήζεηο (άξζξσλ, e-banners θιπ) ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνζειίδεο 

 

Δηζεγήζεηο γηα δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζε έληππα θαη ηζηνζειίδεο 

 
Ζ Κχπξνο ζα πξέπεη λα απνθηήζεη ηε δηθή ηεο ηαπηφηεηα ζαλ πξννξηζκφο γηα 

ηνπξηζκφ πγείαο δειαδή λα γίλεη Branded θαη ε κνξθή απηή ηνπξηζκνχ λα ηαπηίδεηαη 

κε έλα μερσξηζηφ ινγφηππν ην νπνίν λα δεκηνπξγεί νξγαληθή ηαπηφηεηα κε ηελ 

παξνπζία ηνπ ζε φια ηα έληππα, δηαθεκίζεηο, ηζηνζειίδεο θιπ. Σν ινγφηππν πξέπεη 

λα ζπκπιεξψλεη έλα ζιφγθαλ. Λνγφηππν θαη ζιφγθαλ ζα ζπλνδεχνπλ θάζε 

δξαζηεξηφηεηα επηθνηλσλίαο γηα ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο. Γηα ην branding ζα πξέπεη λα 

γίλεη εηδηθή κειέηε. 

 

Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνβνιήο αιιά θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 

marketing ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο νη θαηαρσξήζεηο ζηνλ έληππν ηχπν θαη ηηο 

ηζηνζειίδεο πξέπεη λα είλαη πνιχ ζηνρεπκέλεο θαη λα αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια γηα ηε 

κεγηζηνπνίεζε ζπλεξγηψλ, ηδηαίηεξα κε εμεηδηθεπκέλεο δηνξγαλψζεηο ηαμηδηψλ θαη 

ηνπξηζκνχ πγείαο, medical facilitators, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, θνηλσληθέο αζθαιίζεηο 

θαη δεκνηηθέο αξρέο. Γηα λα έρνπκε θαιχηεξν απνηέιεζκα ζα πξέπεη νη δηαθεκηζηηθέο 

θαηαρσξήζεηο λα απνηεινχλ επέθηαζε εθείλσλ ησλ medical facilitators θαη tour 

operators. 

 

Γειαδή νη δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο λα είλαη ζθήλα ζ‟ εθείλεο ησλ tour operators. 

‟ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα πξνβάιιεηαη ε ηζηνζειίδα ηνπ θππξηαθνχ 

Σνπξηζκνχ Τγείαο. χκθσλα κε ην Intuition Communication Ltd 2009 ην 68% ησλ 

αζζελψλ επεξεάδνληαη απφ ην internet. 24%απφ έληππε δηαθήκηζε ,10,4% απφ 

ηειεφξαζε θαη ξαδηφθσλν θαη 21.6% απφ ζπζηάζεηο. 

 

Πνιινί κηινχλ γηα Doctor Internet ελψ ε Daily Telegraph 16.10.2009 αλαθέξεη φηη ην 

48% ζην Ζ.Β αλαδεηεί ζην Internet πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζζέλεηα ηνπ ελψ ην 53% 

ησλ γπλαηθψλ αλαδεηεί ηαηξηθή ζπκβνπιή ζην internet.  
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Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία γίλεηαη εηζήγεζε φπσο 65% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα 

πξνβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο λα αλαισζνχλ ζην ειεθηξνληθφ marketing ελψ ην 

35% ζε δηαθήκηζε κέζσ πεξηνδηθψλ, εληχπσλ, ηειεφξαζεο θαη ξαδηνθψλνπ. Οη πην 

πάλσ δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο καδί κε ηηο άιιεο δξάζεηο πξνβνιήο θαη 

δεκνζηφηεηαο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κεηαμχ ηνπο 

εμαζθαιίδνληαο ην βέιηηζην απνηέιεζκα θαη εληζρχνληαο θαη πξνζηαηεχνληαο ην 

brand  ηνπ θππξηαθνχ ηνπξηζκνχ πγείαο. 

 

Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο 

θαη ηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη γεληθά ηνπ ηαηξν-ηνπξηζηηθνχ 

παθέηνπ πνπ πξνζθέξεη ε Κχπξνο. Δπίζεο κέζσ internet ε δηαθήκηζε ζα πξέπεη λα 

επηθνηλσλεί ζην θνηλφ ηηο δπλαηφηεηεο παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ  ζηελ Κχπξν ζε 

ζπλδπαζκφ κε επράξηζηε θαη άλεηε δηακνλή. 

 

Γηαθεκηζηηθέο Καηαρσξήζεηο ζε έληππα, ηειεφξαζε θαη ξαδηφθσλν 

 
ηελ ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν ε πξνβνιή γίλεηαη κέζσ barter agreements ιφγσ 

ηνπ πςεινχ θφζηνπο. Γηα παξάδεηγκα πξνζθέξνπκε δψξα ζηνπο αθξναηέο π.ρ.  

δηακνλή ζε spa-resort, εηδηθέο ζεξαπείεο θιπ θαη ζαλ αληάιιαγκα πξνβάιιεηαη ε 

Κχπξνο ζην ξαδηφθσλν ή ηελ ηειεφξαζε σο πξννξηζκφο ηνπξηζκνχ πγείαο. ε 

πξψην ζηάδην γίλεηαη εηζήγεζε γηα δηαθήκηζε ζηηο πην θάησ ρψξεο. 

 

Α. Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 
Έληππε Γηαθήκηζε ηχπνπ advertorials δχν ζειίδσλ ζην inflight πεξηνδηθφ ηεο Cyprus 

Airways θαη British Airways θαη ηαθηηθέο παξνπζηάζεηο ζηνλ παξνηθηαθφ ηχπν θαη ην 

LGR Λνλδίλνπ. Ζ θππξηαθή παξνηθία κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθή αγνξά, θαζ‟ 

φηη ζηελ Κχπξν ζα απνθχγεη ιίζηεο αλακνλήο ζε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο πνπ 

ηζρχνπλ ζηελ Αγγιία. Advertorials ζην International Medical Travel Journal, ηα 

πεξηνδηθά Bazaar, Homes and Gardens, Men Health, Vogue, Shape, Woman πνπ 

κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ ζε κηα δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία. Δδψ απεπζπλφκαζηε 

θπξίσο ζε γπλαίθεο γηα πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή, medical spa, εκθπηεχκαηα θαη 

ιεχθαλζε δνληηψλ. 
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Β. Βφξεηεο Υψξεο 

    νπεδία-Ννξβεγία-Φηλιαλδία 

 
Ζ δηαθήκηζε εζηηάδεηαη ζηνλ ηνπξηζκφ ειηθησκέλσλ κε καθξάο δηάξθεηαο δηακνλήο. 

Δθηφο απφ ηα in-flight magazines ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ πεηνχλ ζηελ 

Κχπξν νη θαηαρσξήζεηο ζηνλ ηχπν θαη internet γίλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο SENIOR ζηε ηνθρφικε θαη Διζίλθη, ζηε Ννξβεγία κε ηε VITAL 

TOURS, ηηο θνηλσληθέο αζθαιίζεηο θαη ηα δεκαξρία ηεο ρψξαο ηα νπνία πξνζθέξνπλ 

βνήζεηα ζηνπο ειηθησκέλνπο. Οπνηαδήπνηε πξνγξακκαηηζκέλε δηαθεκηζηηθή 

εθζηξαηεία ζα πξέπεη λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πην πάλσ θνξείο. 

Γ. Γεξκαλία 

 
ηε Γεξκαλία νη δηαθεκίζεηο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ tour 

operators πνπ ζα πεξηιάβνπλ ηελ Κχπξν ζηα πξνγξάκκαηα ηνπο γηα medical spa 

ζεξαπείεο, πξνιεπηηθή ηαηξηθή, πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή, νιηζηηθή ηαηξηθή θιπ. Απφ ηα 

έληππα κέζα επηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηα: FVW, Travel Talk, 

BRIGITTE, SPA INSIDE, VITAL, APOTHEKER UMSCHAU θαζψο θαη ζηα εηδηθά 

έλζεηα ηνπ FAZ θαη WELT.  

Γ. Κχπξνο 

 
Μηα πνιχ ζεκαληηθή επθαηξία γηα πξνβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο απνηεινχλ νη 

ηνπξίζηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Κχπξν γηα δηαθνπέο θαη νη νπνίνη γλσξίδνπλ ην 

θππξηαθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Κάπνηνη απ‟ απηνχο κπνξεί λα είραλ θαη θάπνηα επαθή 

κε ηα ηδησηηθά ηαηξηθά θέληξα θαη λα έκεηλαλ απφιπηα επραξηζηεκέλνη. Μέζα απφ 

θαηαρσξήζεηο ζηα πεξηνδηθά ησλ μελνδνρείσλ ζα πξνβάιιεηαη ε γθάκα ησλ ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ νχησο ψζηε νη ζεκεξηλνί ηνπξίζηεο λα απνηειέζνπλ θάπνηε κειινληηθνχο 

ηνπξίζηεο Τγείαο ζηελ Κχπξν. 

πγθεθξηκέλα, ην DVD ηνπ Φνξέα ζα κπνξνχζε λα πξνβάιιεηαη ζην TV Channel ηνπ 

μελνδνρείνπ ελψ ην brochure λα ηνπνζεηείηαη ζηα δσκάηηα ησλ μελνδνρείσλ 4 θαη 5 

αζηέξσλ. Δπίζεο θαιή βάζε γηα πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζηε Ρσζία είλαη νη 

ίδηνη νη Ρψζνη πνπ δνπλ ή θάλνπλ δηαθνπέο ζηελ Κχπξν. Οη δηθέο ηνπο ζπζηάζεηο 

πξνο ζπγγελείο θαη θίινπο  κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηελ απαξρή κηαο ζηαδηαθήο 

αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο απφ ηε Ρσζία. Οη δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ζηα ηνπηθά ξσζφθσλα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο 

θαζψο επίζεο θαη ε δεκνζίεπζε άξζξσλ. 



Quale Vita Healthcare Consulting Ltd 

 

polisgeo@qualevita.eu                                                                                         TEL. +357 22 511 592 
www.qualevita.eu                                             173                                              FAX +357 22 511 591         
www.cyprus4health.com                                                                         10 Efessos street, Lycavittos 
            Nicosia 1055 CYPRUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Γηαθήκηζε ζην Internet 

 
Σν πην ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα πξνβνιή ηνπξηζκνχ πγείαο είλαη ην δηαδίθηπν. Δδψ 

βξίζθνληαη νη medical facilitators, νη ειεθηξνληθνί tour operators ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο 

νη νπνίνη απεπζχλνληαη ζηελ παγθφζκηα αγνξά.  Ζ ελεξγή παξνπζία ζην δηαδίθηπν 

πξέπεη λα είλαη πξνηεξαηφηεηα φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζηνλ ηνπξηζκφ πγείαο ηεο 

Κχπξνπ. ην δηαδίθηπν ηα θππξηαθά banners ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ζε 

ηζηνζειίδεο φπσο: 

 

www.medicaltourism.com 

www.cyprus4health.eu 

www.treatmentabroad.com 

www.europe4health.eu 

www.imty.com 

www.doctorinternet.co.uk 

www.allmedicaltourism.com 

www.lindabriggs.co.uk (εηδηθά γηα πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή) 

www.planethospital.com 

 

Άιια παξαδείγκαηα απνηειεζκαηηθήο δηαθήκηζεο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε 

ηνπνζέηεζε banner ή θάπνηνπ κελχκαηνο ζηελ ηζηνζειίδα Yahoo γηα ηνπξηζκφ 

πγείαο γεληθά. 

 

Ζ παξνπζία ηεο Κχπξνπ ζην δηαδίθηπν είλαη επηβεβιεκέλε θαζ‟ φηη είλαη λένο ηαηξηθφο 

πξννξηζκφο θαη νη ηνπξίζηεο Τγείαο αλαδεηνχλ ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη δηάθνξνη πξννξηζκνί θαη θαηαιήγνπλ 

ζε αγνξαζηηθή απφθαζε. εκαληηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνβνιήο 

ζην δηαδίθηπν απνηεινχλ νη απφςεηο θαη εκπεηξίεο άιισλ αζζελψλ πνπ έηπραλ 

ζεξαπείαο ζηελ Κχπξν γη‟ απηφ θαη ε παξνπζία ηέηνησλ απφςεσλ ζα πξέπεη αλ 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο δηάθνξεο ηζηνζειίδεο θαη λα απνηειεί αμηφπηζηε πεγή 

πιεξνθφξεζεο. 

 
Μηα πεηπρεκέλε εθζηξαηεία ζην δηαδίθηπν γηα ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο ν νπνίνο βαζίδεηαη 

ζην packaging γηα λα αλαπηπρζεί θαη λα επηηχρεη ε πξνψζεζε ηνπ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηα πην θάησ: 

 

http://www.medicaltourism.com/
http://www.cyprus4health.eu/
http://www.treatmentabroad.com/
http://www.europe4health.eu/
http://www.imty.com/
http://www.doctorinternet.co.uk/
http://www.allmedicaltourism.com/
http://www.lindabriggs.co.uk/
http://www.planethospital.com/
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Α) Search Engine Optimization: Οη ηζηνζειίδεο ηεο Κχπξνπ λα παξνπζηάδνληαη 

ζηα απνηειέζκαηα κεραλψλ αλαδήηεζεο θαζψο θαη ηα directories. εκαληηθφ είλαη ην 

απνηέιεζκα κηαο αλαδήηεζεο λα ζπλδέεηαη κε ηηο ζσζηέο ιέμεηο θιεηδηά πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα ην πεξηερφκελφ ηνπο. Μφλν έηζη 

επηηπγράλνπκε ηελ πξνβνιή ηεο Κχπξνπ ζηνλ ηνπξηζκφ πγείαο. Γηα παξάδεηγκα κηα 

αλαδήηεζε ηψξα ζην δηαδίθηπν  «medical tourism» ζε παξαπέκπεη απεπζείαο ζηηο 

Ηλδίεο, Φηιηππίλεο, Μεμηθφ, Σαπιάλδε, Μαιαηζία, ηγθαπνχξε, Costa Rica θαη 

Καλαδά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε Κχπξνο δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ. Ζ πξνβνιή ζε 

ρψξεο ζηφρνπο νη νπνίεο δελ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ φπσο π.ρ. Αγγιία, Βφξεηεο 

Υψξεο, Γεξκαλία, Κχπξν ζε πξψην ζηάδην ζα θαιπθζνχλ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

εθζηξαηείαο. 

 

3 Ε. Δλδεηθλπφκελεο επαθέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ απφ ηνλ 

ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ κε 

ζπγθεθξηκέλε agenda (π.ρ. αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 

εμεηδηθεπκέλνη tour operators, λνζνθνκεία ηνπ εμσηεξηθνχ  

θιπ) 

 

Ζ φιε δηαδηθαζία πξνψζεζεο, πξνβνιήο αιιά θαη ελίζρπζεο ησλ πθηζηάκελσλ 

δνκψλ ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο απαηηεί ηε δεκηνπξγία δηθηύνπ επαθώλ κε δηάθνξνπο 

θνξείο ηόζν ζηελ Κύπξν όζν θαη ζην εμωηεξηθό. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επαθψλ ζα 

ζηνρεχεη ζηελ πινπνίεζε δχν βαζηθψλ ζηφρσλ: αξρηθά ζηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε 

ηνπ πξντφληνο ηνπξηζκνχ πγείαο ηεο Κχπξνπ, ζηελ πηνζέηεζε εηζεγήζεσλ θαη 

απφςεσλ ή αθφκα θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ άιισλ θνξέσλ (θπξίσο ηνπ εμσηεξηθνχ) 

πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ αιιά θπξίσο ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ ππεξεζηψλ (ιεπηνκεξή θαη θνζηνινγεκέλα) θαη ησλ ζπγθξηηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ έλαληη άιισλ αληαγσληζηηθψλ πξννξηζκψλ.  

 

Γεχηεξν, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο ζηξαηεγηθήο, ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ 

πξνψζεζε θαη πξνβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

ζεηξά επαθψλ κε δηάθνξνπο θνξείο γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη ε πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο γίλεηαη βάζεη ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη κε ηνλ ελδεηθλπφκελν ηξφπν, κε 

απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο ψζηε ε Κχπξνο λα είλαη 

ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ειθπζηηθά παθέηα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο. Οη θνξείο 
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απηνί θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Σν Τπνπξγείν 

Τγείαο, ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, ε Πνιενδνκία, o CIPA, 

ν ΠΑΤΞΔ, ν χλδεζκνο ηδησηηθψλ λνζειεπηεξίσλ ζα πξέπεη λα πξνζεγγηζηνχλ θαη 

κέζα απφ ηηο επαθέο λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ πξνλνηψλ 

ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ εκπίπηνπλ ζην θάζε εκπιεθφκελν κέξνο. 

 

ρεηηθά κε ην εμσηεξηθφ, νη ελδεηθλπφκελεο επαθέο αθνξνχλ θπξίσο ηηο ρψξεο φπνπ 

ε Κχπξνο κπνξεί λα αληιήζεη ηαμηδηψηεο πγείαο. Οη αληαγσληζηηθέο ρψξεο απνηεινχλ 

πεγή πιεξνθφξεζεο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη σο εθ ηνχηνπ επαθέο κε αξκφδηνπο 

θνξείο ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απφθηεζε ηεο απαηηνχκελεο ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο. πγθεθξηκέλα, ζε επαθέο πνπ έρνπκε πξαγκαηνπνηήζεη κε ηνλ 

Πξέζβε ηεο Οπγγαξίαο ζηελ Κχπξν ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο, καο έρνπλ εηζεγεζεί  

ηελ πξαγκαηνπνίεζε επαθψλ κε ηνλ αξκφδην θνξέα ηνπξηζκνχ ζηελ Οπγγαξία θαη 

ην χλδεζκν νδνληηάηξσλ γηα λα πιεξνθνξεζνχκε ηηο πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη έρνπλ αλαδείμεη ηελ Οπγγαξία πξψηε επηινγή ζηελ Δπξψπε 

γηα νδνληηαηξηθέο ζεξαπείεο.  Οη επαθέο απφ ρψξεο φπνπ ε Κχπξνο κπνξεί λα 

αληιήζεη ηαμηδηψηεο Τγείαο δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο: 

i. Δπαθέο κε αξκφδηνπο ιεηηνπξγνχο ζπζηεκάησλ Τγείαο (π.ρ NHS) 

κε ζηφρν ηελ αγνξά ππεξεζηψλ απφ ηελ Κχπξν 

ii. Δπαθέο κε νξγαληζκνχο παξαπνκπήο ηαμηδησηψλ πγείαο 

(π.ρ.εμεηδηθεπκέλνη tour operators, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ) 

iii. Δπαθέο κε παξνρείο ππεξεζηψλ Τγείαο κε ζηφρν ηελ ζπλεξγαζία 

λνζειεπηεξίσλ ζηελ Κχπξν κε αληίζηνηρα ηνπ εμσηεξηθνχ.  

iv. Δπαθέο κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα 

ηνπξηζκνχ πγείαο ( Π.Υ Γηεζλή Ννζνθνκεία κε πξννπηηθή 

επέθηαζεο ζηελ Κχπξν, Δπελδπηηθά θεθάιαηα) 

v. Δπαθέο κε ζηφρν ηελ πξνβνιή ηεο Κχπξνπ ζαλ Ηαηξηθφο 

πξννξηζκφο (εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά, δεκνζηνγξάθνη πνπ 

εηδηθεχνληαη ζηνλ ηνκέα) 
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Ο πην θάησ πίλαθαο είλαη ελδεηθηηθφο ησλ επαθψλ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ ηνλ 
ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα ζηελ Κχπξν: 
 

ΗΔΡΑΡΥ
ΖΖ 

ΦΟΡΔΑ ΣΤΠΟ 
ΦΟΡΔΑ 

ΥΧΡΑ AGENDA 

2 

CIPA 
Cyprus Investment 
Promotion Agency 

 
 

Οξγαληζκφο 
Πξνψζεζεο 
Δπελδχζεσλ 
ζηελ Κχπξν 

Κχπξνο 

Τινπνίεζε 
ηξαηεγηθήο, 
Πξνψζεζε 
Κχπξνπ σο 

θέληξνπ 
επελδχζεσλ γηα 

ηνλ ηνπξηζκφ 
πγείαο 

 

1 
 
 
 

ΠΑΤΞΔ 
Παγθχπξηνο  
χλδεζκνο  
Ξελνδφρσλ 

Ξελνδνρεηαθή  
Βηνκεραλία 

Κχπξνο 

Τινπνίεζε 
ηξαηεγηθήο, 
πληνληζκφο 
Πξνβνιήο 

ηνπξηζκνχ πγείαο, 
αλαδηακφξθσζε 
μελνδνρεηαθψλ 
κνλάδσλ γηα 

ζθνπνχο 
ηνπξηζκνχ πγείαο 

 

1 
Πνιενδνκία Κπβεξλεηηθφο 

Φνξέαο 
Κχπξνο 

Τινπνίεζε 
ηξαηεγηθήο, 

 

 
1 
 

χλδεζκνο  
Ηδησηηθψλ  

Ννζειεπηεξίσλ 
Ηδησηηθφο 
ηνκέαο 

Κχπξνο 

Δλεκέξσζε, 
πληνληζκφο 

ελεξγεηψλ 
πξνβνιήο θαη 
αλαβάζκηζεο 

ππεξεζηψλ πγείαο 
 

1 
 
 

ΚΟΣ 
Γξαθεία  

Δμσηεξηθνχ 

Ζκηθξαηηθφο 
Οξγαληζκφο 

Υψξεο κε 
αγνξέο 

πξνηεξαηφηεηαο 

πληνληζκφο 
πξνβνιήο θαη 

δηαθήκηζεο ηεο 
Κχπξνπ σο 

ηαηξηθφο 
πξννξηζκφο θαη 

άληιεζεο 
πιεξνθνξηψλ απφ 

ηηο αγνξέο 
πξνηεξαηφηεηαο 

 

 
 

2 
 

Οξγαληζκφο  
Κνηλσληθψλ  

αζθαιίζεσλ θαη  

Γεκφζηνη 
θνξείο 

νπεδία 

πλεξγαζία γηα 
πξνψζεζε 

παθέησλ γηα 
seniors long term 



Quale Vita Healthcare Consulting Ltd 

 

polisgeo@qualevita.eu                                                                                         TEL. +357 22 511 592 
www.qualevita.eu                                             177                                              FAX +357 22 511 591         
www.cyprus4health.com                                                                         10 Efessos street, Lycavittos 
            Nicosia 1055 CYPRUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Γήκνη stay ζηελ Κχπξν 

2 
Vital Tours Tour 

Operator 
νπεδία 

Θέκαηα 
Πξνβνιήο, 

πλεξγαζία γηα 
πξνψζεζε 

παθέησλ γηα 
medical wellness 

 

1 
TUI Tour 

Operator 
Γεξκαλία 

Πξνβνιή παθέησλ 
ηνπξηζκνχ πγείαο 

θαη πξνψζεζε 
ζηελ αγνξά ηεο 

Γεξκαλίαο 
 

1 NECKERMANN 
Tour 

Operator 
Γεξκαλία 

Πξνβνιή παθέησλ 
ηνπξηζκνχ πγείαο 

θαη πξνψζεζε 
ζηελ αγνξά ηεο 

Γεξκαλίαο 
 

1 F.I.T Reisen 
Tour 

Operator 
Γεξκαλία 

Πξνβνιή παθέησλ  
ηνπξηζκνχ πγείαο 

θαη πξνψζεζε 
ζηελ αγνξά ηεο 

Γεξκαλίαο 
 

1 DERTOUR 
Tour 

Operator 
Γεξκαλία 

Πξνβνιή παθέησλ 
ηνπξηζκνχ πγείαο 

θαη πξνψζεζε 
ζηελ αγνξά ηεο 

Γεξκαλίαο 
 

3 
NHS 

Δζληθφ 
χζηεκα 
Τγείαο 

Ζ.Β 

Πξννπηηθή 
ζπλεξγαζίαο κε 

ζθνπφ ηελ 
απνζηνιή 
Βξεηαλψλ 

αζζελψλ ζηελ 
Κχπξν. 

 

1 Thomas Cook 
Tour 

Operator 
Ζ.Β 

Πξνβνιή παθέησλ 
ηνπξηζκνχ πγείαο 

θαη πξνψζεζε 
ζηελ αγνξά ηνπ 

Ζλσκέλνπ 
Βαζηιείνπ 

 
 
 

3 Δ.Λ.Ο.Σ 
Γεκφζηνο 

Οξγαληζκφο 
ΔΛΛΑΓΑ 

πδήηεζε θαη 
πιεξνθφξεζε γηα 
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Σνπξηζκνχ ηηο ελέξγεηεο ηνπ 
νξγαληζκνχ λα 

λνκνζεηήζεη ηελ 
παξνρή 

ππεξεζηψλ 
ηνπξηζκνχ πγείαο 

θαη γηα ηελ 
λνκνζεζία γηα 

παξνρή 
Τπεξεζηψλ 

Δπεμίαο. 
 

3 
Medical tourism 

Journal 
Δμεηδηθεπκέλ
ν Πεξηνδηθφ 

Ακεξηθή 

πδήηεζε κε 
δεκνζηνγξάθνπο 
γηα ζπλεξγαζία κε 

πεξηνδηθά κέζα 
απφ ηα νπνία ζα 

κπνξεί λα 
πξνβιεζεί ε 
Κχπξνο σο 

ηαηξηθφο 
πξννξηζκφο 

 

3 Apollo Group 
Ηαηξηθφ 
Κέληξν 

Ηλδία 

Γηεξεχλεζε 
δπλαηνηήησλ 

επέθηαζεο ησλ 
εξγαζηψλ ζηελ 

Κχπξν κε ζηφρν 
ηελ Δπξσπατθή 

αγνξά 
 

3 Τπνπξγεία Τγείαο Κπβέξλεζε 

Gulf 
Cooperation 

Council 
Countries 

(U.A.E., Kuwait, 
S.A) 

Πξννπηηθή 
ζπλεξγαζίαο κε 

ζθνπφ ηελ 
απνζηνιή 

αζζελψλ ζηελ 
Κχπξν 

 

 

Κιίκαθα: 1- Μέγηζηε Πξνηεξαηφηεηα 
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3 Ζ. Σεθκεξησκέλεο εηζεγήζεηο γηα δηαηήξεζε relationship 

marketing θαζψο θαη δηνξγάλσζε άιισλ πξνσζεηηθψλ 

εθδειψζεσλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

CRM – Customer Relationship Marketing 

 
Ζ επηηπρία ηνπ Relationship Marketing εμαξηάηαη απφ ην πφζν θαιά ελεκεξσκέλν ζα 

είλαη ην Marketing Data Bank πνπ ζα δεκηνπξγεζεί απφ ην Φνξέα θαη ηνλ ΚΟΣ νχησο 

ψζηε ην follow up πνπ ζα γίλεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθφ. Όζνη εκπιαθνχλ ζην 

Relationship Marketing θαη επηδηψμνπλ ηε δηαηήξεζε θαη ζπλέρηζε ζρέζεσλ ζα 

πξέπεη α) λα ιακβάλνπλ ππφςε κε πξνζνρή ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπο. Δίηε 

απηφο είλαη tour operator, facilitator, coordinator θιπ είηε αθφκα αζζελήο. β) λα θάλεη 

ηνλ ζπλνκηιεηή λα αηζζάλεηαη άλεηα θαη λα ηνπ εκπλέεη εκπηζηνζχλε θαη ζνβαξφηεηα. 

Γ) Να βνεζήζεη ην ζπλνκηιεηή ηνπ λα θαηαιάβεη ηη αθξηβψο πξνζθέξεη ε Κχπξνο ζαλ 

ηαηξηθφο πξννξηζκφο. Γ) λα κπνξεί λα απνινγεζεί ζε πεξίπησζε πνπ θάηη πάεη 

ζηξαβά ζην ζρεδηαζκφ ή ηελ εθηέιεζε κηαο πξάμεο. ( φρη ζε πεξίπησζε ηαηξηθνχ 

ιάζνπο, απηφ αθνξά ηνπο γηαηξνχο.) ε) λα δηεθδηθεί feed back κε θξηηηθή, ζρφιηα θαη 

εηζεγήζεηο απφ επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο. 

 

Λφγσ ηεο ζεκαζίαο ηνπ internet ζηνλ Σνπξηζκφ Τγείαο επηβάιιεηαη θαη ην 

relationship marketing πνπ ζε θξαηά ζε ηαθηηθή επαθή κε ηα πξφζσπα πνπ ζε 

ελδηαθέξνπλ θαη απαηηείηαη follow up. Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ην Customer 

Relationship Marketing απνηειεί κέζν γηα internet marketing γηα λα απνθηήζνπλ νη 

medical facilitators online business. 

 

Σα πην πεηπρεκέλα web sites ζηνλ ηνπξηζκφ πγείαο ζα πξέπεη λα είλαη εθείλα πνπ 

είλαη relationship-oriented θαη πνπ πξνζθέξνπλ ζπλερή δηάινγν κεηαμχ επηζθέπηε 

θαη ηζηνζειίδαο. Ο δηάινγνο είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηζηνζειίδαο ελφο 

medical facilitator ν νπνίνο ζα πξέπεη λα θαζνδεγήζεη ηνλ ππνςήθην ηαηξηθφ 

ηαμηδηψηε ηεο Κχπξνπ θαη κε επαγγεικαηηζκφ λα απαληά ζηα εξσηήκαηά ηνπ. 
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Ηαηξνί ζαλ πξεζβεπηέο (ambassadors) ηεο Κχπξνπ  

 
Ο φξνο Conference ambassador program ρξεζηκνπνηείηαη απφ ρψξεο, πφιεηο ή 

δήκνπο πνπ θαζνξίδνπλ δηαθεθξηκέλνπο πνιίηεο, επηρεηξεκαηίεο, εθπαηδεπηηθνχο θ.α. 

γηα λα πξνζειθχζνπλ ζπλέδξηα ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο. Ο ξφινο ησλ 

«πξεζβεπηψλ» είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ πξψηε επαθή κε ηνλ ππεχζπλν 

ιεηηνπξγφ γηα ηνπο πξεζβεπηέο θαη ν ιεηηνπξγφο αλαιακβάλεη λα δηνξγαλψζεη ην 

ζπλέδξην. (www.dublinconventionbureau.com/.../ambassador_programme.aspx).  

 

Οη ηαηξνί ιφγσ ησλ πνιιψλ θαη ζπρλψλ ζπλεδξίσλ θαη εθπαηδεχζεσλ πνπ 

ιακβάλνπλ ζην εμσηεξηθφ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πξεζβεπηέο ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο ζην εμσηεξηθφ. Απηφ κπνξεί λα νξγαλσζεί θαη λα επηηεπρζεί κε ηελ παξνρή 

ηεο αλάινγεο εθπαίδεπζεο απφ έκπεηξνπο marketers ζηνλ θαηάιιειν ρψξν θαη 

ηφπν, φπσο π.ρ. ζε κε εξγάζηκε κέξα ζε πνιπηειέο μελνδνρείν φπνπ ζα είλαη 

ειθπζηηθφ γηα απηνχο λα παξαβξεζνχλ. 

 

Οη ηαηξνί κέζα απφ ηε ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε άιινπο ηαηξνχο μέλσλ ρσξψλ 

κπνξνχλ λα ζπλάςνπλ επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο έηζη ψζηε λα παξαπέκπνληαη 

αζζελείο ζηελ Κχπξν γηα λα ιάβνπλ ππεξεζίεο πγείαο. Ο ιεηηνπξγφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα αλαιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά, έηζη ψζηε ν αζζελήο λα 

πξνζπειάζεη κε επθνιία φια ηα πξνβιήκαηα θαη αλεζπρίεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ. 

 

Γηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ δηθηχσζεο κε επαγγεικαηίεο πγείαο ηεο 

Κχπξνπ 

 
Πξνηείλεηαη φπσο, δηνξγαλψλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπλαληήζεηο 

δηθηχσζεο κε επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ νπνχ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ 

ζπλεξγαζίεο πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζκνχ πγείαο π.ρ. 

ζπλαληήζεηο κε λνζνθνκεία θαη ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα.  

 

 

 

 

http://www.dublinconventionbureau.com/.../ambassador_programme.aspx
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Πξνψζεζε ππεξεζηψλ πγείαο ζε ζπλέδξηα εηαηξεηψλ 

 
Μεγάιεο εηαηξείεο ζην εμσηεξηθφ βξίζθνπλ πην νηθνλνκηθή ηε ιχζε λα παξαπέκςνπλ 

ην πξνζσπηθφ ηνπο ή ηα πςειφβαζκα ζηειέρε ηνπο γηα ζεξαπείεο θαη δηαγλσζηηθά 

ηεζη ζε άιιε ρψξα απφ ηε ρψξα δηακνλήο ηνπο30. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο κπνξνχλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ παθέηα ζπλάπηνληαο ζπλεξγαζίεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

πξνβάινπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ζε κεγάια επαγγεικαηηθά ζπλέδξηα.  

 

Γεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλνπ γξαθείνπ γηα ηνπξηζκφ πγείαο ζε ρψξεο 

φπνπ πηζαλφ λα ππάξρεη ελδηαθέξνλ  

 
Ζ πξφζβαζε ησλ αζζελψλ ζε γξαθεία λνζνθνκείσλ ή νδνληηαηξείσλ ηα νπνία 

εδξεχνπλ ζηε ρψξα ηνπο, παξέρεη εκπηζηνζχλε ζηνπο αζζελείο κε απνηέιεζκα λα 

παίξλνπλ πην εχθνια ηελ απφθαζε λα ηαμηδέςνπλ ζε άιιε ρψξα γηα λα ιάβνπλ ηε 

ζεξαπεία ηνπο. Γηα παξάδεηγκα έλα νπγγξηθφ νδνληηαηξείν δηαηεξεί γξαθείν ζην 

Λνλδίλν θαη δέρεηαη αζζελείο γηα πξνθαηαξηηθέο απφςεηο θαη απηφ ζεκεηψλεη ηεξάζηηα 

επηηπρία γηα ηνλ επαγγεικαηία πγείαο31.  

 

Παξφκνηα πξαθηηθή πξνηείλνπκε θαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ηεο Κχπξνπ. 

 

3 Θ. Δηζεγήζεηο γηα πηζαλέο εγγξαθέο/ζπλδξνκέο ηνπ 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο Κχπξνπ ζε δηεζλή ζψκαηα 

ή forum πνπ ζα αλαδείμνπλ ηελ Κχπξν σο πξννξηζκφ 

ηνπξηζκνχ πγείαο 

 

Δγγξαθή ζηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ Τγείαο (Medical Tourism 

Association) 

 
Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Ηαηξηθνχ Σνπξηζκνχ είλαη κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο θαη 

ηδξχζεθε κε ζθνπφ λα πξνσζήζεη θαη λα ελεκεξψζεη ηνπο αζζελείο θαη ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο γηα ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο αιιά θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο (http://www.medicaltourismassociation.com). Μέιε 

ηνπ νξγαληζκνχ είλαη λνζνθνκεία, νξγαλσκέλα ζχλνια θαη νξγαληζκνί ηνπξηζκνχ.  Ζ 

                                                           
30

 Bergstrand J. (2008) Operating Profit, The Economist, New York 
31

 http://www.treatmentabroad.com accessed on December 2009 

http://www.medicaltourismassociation.com/
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Κχπξνο ζπζηήλεηαη λα έρεη παξνπζία ζηνλ Οξγαληζκφ δηφηη είλαη ν κφλνο κε 

θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο γηα ηνπξηζκφ πγείαο.   

 

Γηνξγάλσζε FORUM δηθηχσζεο κε Κχπξηνπο ηαηξνχο θαη ηαηξνχο ηνπ 

εμσηεξηθνχ 

 
Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελή κεηά απφ κηα ζεξαπεία ή δηαγλσζηηθφ ηεζη είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ επηινγή ηνπ αζζελή. Πνιχ πην ζεκαληηθή είλαη ε 

παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελή κεηά απφ κεγάιεο επεκβάζεηο φπσο εγρείξεζε θαξδηάο,  

θαη νξζνπεδηθά πεξηζηαηηθά. Πξνηείλεηε φπσο δηελεξγνχληαη ζπλαληήζεηο κε ηαηξνχο 

ηνπ εμσηεξηθνχ έηζη ψζηε λα δίλεηε ε επθαηξία ζνπο Κχπξηνπο ηαηξνχο λα ηνπο 

γλσξίζνπλ. Οη ζπλαληήζεηο απηέο απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ γηα 

παξαπνκπέο αζζελψλ απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο αιιά θαη γηα κεηεγρεηξεηηθέο 

παξαθνινπζήζεηο. 

Δγγξαθή ζε εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά (journals)  

 
Ζ εγγξαθή ζε journals ηνπξηζκνχ πγείαο πξνζθέξεη ηε ζπλερή ελεκέξσζε ζε 

εμειίμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο. Σν πεξηνδηθφ 

International Medical Tourism Journal (http://www.imtjonline.com/) είλαη δηαδηθηπαθφ 

θαη αλήθεη ζηελ εηαηξεία Intuition Communication Ltd.  Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ην 

πεξηνδηθφ International Medical Tourism Journal θαη ην Medical Tourism. 
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Παξαδνηέν 4: πλεξγαζία Γεκφζηνπ θαη 

Ηδησηηθνχ Σνκέα 

4 Α. Δηζεγήζεηο γηα ζχζηεκα επηθνηλσλίαο, αιιεινελεκέξσζεο 

ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ 

ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πξνζέιθπζεο ηνπξηζκνχ πγείαο ζηελ Κχπξν. 

 

Δίλαη θαζνιηθά απνδεθηφ πσο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε πξνζπάζεηα 

πξνζέιθπζεο ηαμηδησηψλ πγείαο ζηελ Κχπξν ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί έλα κεζνδηθφ 

θαη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο, αιιεινελεκέξσζεο ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ 

ηνκέα ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ. Μέζα απφ ην ζχζηεκα απηφ, αιιά θαη κέζα 

απφ ηε ζπλεξγαζία δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζα κπνξνχλ φινη νη εκπιεθφκελνη 

θνξείο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε έγθπξεο, νπζηαζηηθέο αιιά θαη άκεζα ελεκεξσκέλεο 

(up to date) πιεξνθνξίεο δίλνληαο ηνπο ηελ δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο 

δπλακηθέο θαη πνιιέο θνξέο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηνπξηζκνχ πγείαο.  

 

Δηζήγεζε καο είλαη λα ππάξρεη ζπληνληζηηθφο θνξέαο, ξφιν πνπ ίζσο λα κπνξεί λα 

εθπιεξψζεη ν Φνξέαο Πξνψζεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ζπληνληζκφ θαηά αξρήλ ζπλαληήζεσλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ δχν θνξέο ηνλ ρξφλν. ηηο ζπλαληήζεηο αλακέλεηαη λα θαηαρσξνχληαη φιεο 

νη απφςεηο θαη γλψκεο ζηα ηξέρνληα δεηήκαηα κε βάζε ζπγθεθξηκέλε αηδέληα αιιά 

θαη λα ζπληνλίδεηαη ε πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. Χζηφζν, κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζηξαηεγηθήο κειέηεο ν ηειηθφο ξφινο θαη νη αθξηβείο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Φνξέα ζα πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

θαζνδεγεηηθήο επηηξνπήο θαη εκπιεθνκέλσλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο φιεο πξνζπάζεηαο επηθνηλσλίαο θαη αιιεινελεκέξσζεο 

κεηαμχ ησλ θνξέσλ αλαληίξξεηα εμαξηάηαη απφ ηελ επρέξεηα φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηνλ 

ηνκέα   θαη ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκψλ. 

 

πγθεθξηκέλα, γηα ην ζθνπφ απηφ επηβάιιεηαη λα δεκηνπξγεζεί  ειεθηξνληθή πχιε 

ζηελ νπνία ζα έρνπλ ειεγρφκελε πξφζβαζε νη εκπιεθφκελνη θνξείο ηδησηηθνχ θαη 

δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ Κχπξν θαη ην εμσηεξηθφ (γξαθεία ΚΟΣ εμσηεξηθνχ). Θα 

δηαζθαιίδεη ηελ άκεζε θαη επαξθή ελεκέξσζε ησλ εκπιεθφκελσλ γηα ηηο ελέξγεηεο 
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πνπ γίλνληαη, ηα έξγα, ν βαζκφο πινπνίεζεο ηνπο, ηα ζρέδηα γηα ην κέιινλ θαη άιιεο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα είλαη απαξαίηεηεο ψζηε λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθόο 

ζπληνληζκόο όιωλ ηωλ πξνζπαζεηώλ πξνζέιθπζεο ηαμηδηωηώλ πγείαο ζηελ Κύπξν.  

Ζ δεκηνπξγία ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο θξίλεηαη πνιχ ζεκαληηθή αθνχ ε ειεθηξνληθή 

ελεκέξσζε ζα πξνζδψζεη ηελ απαξαίηεηε ακεζφηεηα ζηελ πιεξνθφξεζε ζηηο 

νπνηεζδήπνηε εμειίμεηο θαη άκεζεο ελεκέξσζεο φισλ ησλ θνξέσλ κε ζρεηηθά «e- 

mail alerts».  

 

ηνλ ηνκέα ηεο ελεκέξσζεο πξέπεη λα ζπκβάινπλ θνξείο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε 

κε ηνλ ηνκέα φπσο ην Τπνπξγείν Τγείαο, ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο θαη 

Σνπξηζκνχ, ην Τπνπξγείν Τγείαο ν ΚΟΣ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηα γξαθεία 

εμσηεξηθνχ),  ν νξγαληζκφο Αζθάιηζεο Τγείαο, Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Δπηηξνπή Πξνψζεζεο ηεο Κχπξνπ σο Κέληξνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο Κχπξνπ 

θαη ν Φνξέαο Πξνψζεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο. Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη θαη ε 

ελεκέξσζε πνπ ζα πξέπεη λα παξέρεη θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο κέζα απφ ηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ ζα ηνπο αληηπξνζσπεχνπλ φπσο ν Παγθχπξηνο Ηαηξηθφο 

χιινγνο, Παγθχπξηνο Οδνληηαηξηθφο χιινγνο, χλδεζκνο Ηδησηηθψλ 

Ννζειεπηεξίσλ θαη ΠΑΤΞΔ.  

 

Με ηελ πξνηεηλφκελε κέζνδν, ν θάζε εκπιεθφκελνο θνξέαο κέζα απφ ηνλ ξφιν ηνπ, 

ζα ελεκεξψλεη ζε ζέκαηα πνιηηηθήο, ππνδνκήο, ζρεηηθέο λνκνζεζίεο, ή αθφκα θαη  

πιεξνθφξεζε γηα ηάζεηο  λέσλ ζεξαπεηψλ πνπ  ζα δηνρεηεχνληαη ζηελ δηαδηθηπαθή 

πχιε δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο θνξείο λα δξάζνπλ απνηειεζκαηηθά 

είηε είλαη ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπο ή ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα πνπ ζα ππνζηεξίμεη 

ηελ φιε πξνζπάζεηα.  

 

Ζ δηαδηθηπαθή απηή πχιε δίλεη επίζεο ηελ επρέξεηα  λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ 

παξαηεξεηήξην θαηαρσξψληαο φια ηα παξάπνλα, παξαηεξήζεηο πνπ ζα 

θαηαγξάθνληαη κέζα απφ ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο. Απηνκάησο, ζα 

νινθιεξψλεηαη ε εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δξάζεσλ κέζα απφ ηελ πξαθηηθή θαη πξαγκαηηθή εκπεηξία πνπ ζα έρνπλ νη ρξήζηεο 

ησλ ππεξεζηψλ. Ζ δηαδηθηπαθή πχιε ζα ελεκεξψλεηαη απφ ην Φνξέα ν νπνίνο ζα 

έρεη θαη ηελ επζχλε ζπιινγήο  φισλ ησλ δεδνκέλσλ γηα λα επηηπγράλεηαη ε 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ. 
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4 Β. Δηζεγήζεηο γηα ζηνρεπκέλε ζπκκεηνρή ζε επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα γηα αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ επθαηξηψλ (εηαίξνη, 

θφζηνο, ηξφπνη πινπνίεζεο) θαζψο θαη ηξφπνη δηαξθνχο 

ελεκέξσζεο γηα ζρεηηθέο πξνθεξχμεηο. 

 
Ζ ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ (βιέπε ζρεδηάγξακκα stakeholders) πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζε επξσπατθά θαη θππξηαθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 

κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη έκπξαθηα ζηελ θαηλνηφκν αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο ηνπξηζκνχ 

πγείαο. Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε επαηζζεηνπνίεζε ηνπο αλά ην παγθφζκην 

εηαίξνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο ηνπξηζηηθέο θαη ηαηξηθέο ππεξεζίεο λα αλαδεηήζνπλ 

λέεο επθαηξίεο θαη λέεο αγνξέο γηα αλάπηπμε. Γηα απηφ ην ιφγν πηζηεχνπκε φηη ην 

έδαθνο είλαη πξφζθνξν γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ, άληιεζε θνλδπιίσλ θαη εκπινθή 

ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κε εηαίξνπο ηνπ εμσηεξηθνχ.    

 

πκκεηνρή θαη αμηνπνίεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ Κχπξν  

 
Σελ πεξίνδν 2007-2013 ε  Κχπξνο έρεη εληζρπζεί θαη ζα εληζρπζεί κε ζεκαληηθνχο 

πφξνπο απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη ην Σακείν πλνρήο ζηα πιαίζηα ηεο 

Πνιηηηθήο πλνρήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (http://www.structuralfunds.org.cy). 

Τπεχζπλνο γηα ην ελ ιφγσ ηακείν είλαη ην Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ. Σα ηακεία είλαη 

δηαζέζηκα ηφζν γηα ηνλ ηδησηηθφ φζν θαη γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα ή θαη ζε ζπλεξγαζία. 

ηφρνο ηνπο είλαη λα παξνηξχλνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ζηελ 

Κχπξν θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

πζηήλεηαη φπσο, νη εηαίξνη ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο επηζθεθηνχλ ηελ ηζηνζειίδα ησλ 

δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ, έηζη ψζηε λα αμηνινγήζνπλ ηηο επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

άληιεζεο θνλδπιίσλ. Παξάιιεια ζα πξέπεη ην Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ λα 

θξνληίζεη ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ επηιέμηκεο επελδχζεηο ηνπξηζκνχ πγείαο κέζα 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα 

δηαξζξσηηθά ηακεία. 

 

 

http://www.structuralfunds.org.cy/
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πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κέζσ ηνπ Ηδξχκαηνο 

Πξνψζεζεο Έξεπλαο (ΗΠΔ)  

 
Σν ΗΠΔ απνθάζηζε ζηηο 26 Ηαλνπαξίνπ 2009 ηελ πξνθήξπμε ηνπ πιαηζίνπ 

ππνζηήξημεο ηεο έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο κε ηνλ ηίηιν 

«ΓΔΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 2009-2010 ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΠΡΟΧΘΖΖ ΔΡΔΤΝΑ». Ζ ΓΔΜΖ 

2009-2010 είλαη ζπλέρεηα ηεο ΓΔΜΖ 2008 θαη απνηειεί έλα κεζνπξφζεζκν 

αλαπηπμηαθφ κεραληζκφ πνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

Κχπξνπ γηα αλάπηπμε (www.research.org.cy).  

 

Σα πξνγξάκκαηα ηνπ ΗΠΔ ζηνρεχνπλ ζην λα θέξνπλ ζε επαθή επηρεηξήζεηο, 

θπβεξλεηηθνχο θνξείο θαη εξεπλεηέο θαη απνζθνπνχλ ζην λα αλαπηχμνπλ ή θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαηλνηφκεο πξαθηηθέο, κε ζηφρν ηελ επξχηεξε θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα απαηηεί ηελ ηήξεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη ρξεκαηνδνηείηαη αλαιφγσο κε ην είδνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.         

 

Οη εηαίξνη ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζηελ Κχπξν κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ 

επθαηξία λα εκπιαθνχλ ζηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΗΠΔ πνπ εληάζζνληαη ζηα 

θππξηαθά πξνγξάκκαηα 2009-2010 θάησ απφ ηνλ Άμνλα ΗΗΗ «Αλάπηπμε Έξεπλαο θαη 

Καηλνηνκίαο ζηηο Δπηρεηξήζεηο» ζην Πξφγξακκα «Έξεπλα γηα επηρεηξήζεηο» ζηελ 

Γξάζε «Νέα Πξντφληα θαη Τπεξεζίεο».  Δπίζεο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ζηα 

θππξηαθά Πξνγξάκκαηα ζηνλ Άμνλα V «Αλάπηπμε Γηεζλνχο Γηθηχσζεο θαη 

πλεξγαζίαο» ζηελ Γξάζε «ηνρεπκέλε Γηεζλήο πλεξγαζία». ηα επηζπλαπηφκελα 

παξαξηήκαηα επεμεγείηαη ελδειερψο ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί έηζη 

ψζηε ε θνηλνπξαμία ησλ εηαίξσλ λα επσθειεζεί ηεο επηρνξήγεζεο. Να ζεκεησζεί 

φηη, ην ΗΠΔ αλαθνηλψλεη ζπλερψο λέα πξνγξάκκαηα θαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο 

πξνηάζεσλ είλαη παλνκνηφηππε γηα φιεο ηηο δξάζεηο. 

 

 

 

 

http://www.research.org.cy/
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πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κέζα απφ ην Δπξσπατθφ 

7ν Πξφγξακκα Πιαίζην - SMEs go Health 

 
Σα SMEs go Health είλαη επξσπατθφ πξφγξακκα πνπ ππάγεηαη θάησ απφ ην 7ν 

Πξφγξακκα Πιαίζην θαη  ην νπνίν ζηεξίδεη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο λα εληαρζνχλ 

ζε θνηλνπξαμίεο κε άιινπο εηαίξνπο γηα αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηδεψλ ζε ζέκαηα 

δεκφζηαο πγείαο. Ζ ζηήξημε γίλεηαη κε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη εθδειψζεσλ ζηηο 

νπνίεο νη εηαίξνη ηαπηίδνληαη κε ηελ πηζαλφηεηα ππνβνιήο πξφηαζεο θαη κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπο.  

 

Γηα παξάδεηγκα, νη Κχπξηνη εηαίξνη πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο 

κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο γηα αλαδήηεζε 

ζπλεξγαηψλ γηα ηνλ άμνλα «OPTIMISING THE DELIVERY OF HEALTHCARE TO 

EUROPEAN CITIZENS» στο πρόγραμμα  INTERNATIONAL PUBLIC HEALTH & 

HEALTH SYSTEMS στη Δράση «HEALTH.2010.3.4-7: Financing models for 

accessible health care. - FP7-HEALTH-2010» Οη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα 

ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Πιαίζην είλαη πην πεξίπινθεο απφ 

φηη ζην ΗΠΔ άιια κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κεγαιχηεξε ρξεκαηνδφηεζε  

(http://www.smesgohealth.org) 

 

Σξφπνη ζπλερνχο ελεκέξσζεο 

  
Ζ ελεκέξσζε γηα πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη ρξεκαηνδνηήζεσλ γίλεηαη θπξίσο κέζσ 

ηεο ηζηνζειίδαο ησλ νξγαληζκψλ πνπ δίλνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε. Ζ έγγξαθή ζηηο 

ηζηνζειίδεο γίλεηαη κε ην άλνηγκα ηνπ πξνθίι ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε πιεξνθφξεζε 

απνζηέιιεηαη κε email. Δπίζεο, αξθεηέο ηζηνζειίδεο δίλνπλ ηελ επηινγή γηα εγγξαθή 

ζηελ ππεξεζία RSS Feed γηα ιήςε άκεζεο πιεξνθφξεζεο.  

 

πζηήλεηαη φπσο, δηνξγαλσζνχλ εμεηδηθεπκέλεο ελεκεξσηηθέο παξνπζηάζεηο κε 

πξνζθεθιεκέλνπο απφ ην Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ, ην ΗΠΔ θαη ην SMEs go health 

έηζη ψζηε λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο εηαίξνπο ζηα ζέκαηα έξεπλαο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο.  

 

Οη επθαηξίεο αμηνπνίεζεο επξσπατθψλ θαη εζληθψλ πφξσλ ρξεκαηνδφηεζεο είλαη 

πνιιέο θαη αιιειέλδεηεο. Χο εθ ηνχηνπ, απαηηείηαη αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ λα έρεη 

ηηο γλψζεηο, ην ρξφλν θαη ηα θίλεηξα, έηζη ψζηε λα ηαπηίζεη θαηλνηφκεο ηδέεο γηα 

http://www.smesgohealth.org/
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έξεπλα ή/θαη δεκηνπξγία ππεξεζηψλ κε ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο θνξείο πνπ λα έρνπλ 

ηε δηάζεζε θαη ηνπο πφξνπο λα εκπιαθνχλ ζε θάπνην πξφγξακκα.  

 
 
 

 
Ζιεθηξνληθέο Πεγέο 
 
1. http://www.structuralfunds.org.cy accessed on the 29/12/2009 
2. http://www.research.org.cy accessed on the 02/01/2010  
3. http://www.smesgohealth.org/common/home.asp accessed on the 02/01/2010 
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Παξαδνηέν 5:  ρέδηα Γξάζεο 

 

 
Ζ κέρξη ηψξα έξεπλα θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη νη εηζεγήζεηο θαηαιήγνπλ 

πιένλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα δξάζεο ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ  ζα αλαβαζκίζεη θαη 

ζα πξνσζήζεη ηελ Κχπξν ζαλ ηαηξηθφ πξννξηζκφ.  

 

Σα πξνηεηλφκελα ζρέδηα δξάζεο ζηεξίδνληαη ζε δχν ζεκαληηθνχο άμνλεο: Ο πξψηνο 

είλαη ε πξνβνιή ηεο Κχπξνπ ζαλ Ηαηξηθφο πξννξηζκφο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο 

ελέξγεηεο. Ο δεχηεξνο άμνλαο αθνξά ηελ αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο 

κέζα απφ εκπινπηηζκφ ηνπ πξντφληνο, εθπαίδεπζεο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζε 

ζέκαηα ηνπξηζκνχ πγείαο θαη ηαμηδησηψλ πγείαο θαη εθαξκνγήο κεζφδσλ ελεκέξσζεο 

θαη αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο ηνπ ηνκέα. 

 

Ο ξφινο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ είλαη ζεκαληηθφο ηφζν ζηνλ ηνκέα ηνπξηζκνχ αιιά 

θαη ζηνλ ηνκέα Τγείαο αθνχ ην πξντφλ πνπ πξνζθέξεηαη απαηηεί ηνλ ζπλδπαζκφ θαη 

ησλ δχν αγνξψλ.  

 

Όιεο νη δξάζεηο έρνπλ θνζηνινγεζεί θαη νη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη είλαη ελδεηθηηθέο 

αθνχ ζε απηφ ην ζηάδην ε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ιεπηνκεξήο αλάιπζεο ηνπο ζα 

ήηαλ παξαθηλδπλεπκέλε. ε φηη αθνξά ηελ πξνηεηλφκελε δαπάλε πνπ αθνξά ηελ 

πξνβνιή θαη δεκνζηφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο απηή ζα πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζην 

ζρέδην marketing  ηνπ ΚΟΣ ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη θαη ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο. 

Γαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαβάζκηζε ηεο ππνδνκήο, π.ρ πινπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαπίζηεπζεο, αλακέλεηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο. Όιεο νη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο είλαη ξεαιηζηηθέο θαη εθηθηέο, δνθηκαζκέλεο 

θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθέο θαζφηη απνηεινχλ ζπλεζηζκέλεο πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ.  
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Γξάζεηο: Πξνβνιή θαη Γεκνζηφηεηα 2010-2013 

 

Σν ζρέδην δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ marketing είλαη  έλα destination marketing plan κε 

φιεο ηηο γλσζηέο παξακέηξνπο πνπ αθνινπζεί ηε ζηξαηεγηθή εζηίαζεο θαη φπνπ 

πξνέρεη ην market segmentation θαη είλαη βαζηζκέλν ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

ζηνλ ηαηξηθφ ηνκέα. ηφρνο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο είλαη λα απνηειέζεη κέρξη ην 2013 

πξαθηηθφ θαη πινπνηήζηκν εξγαιείν γηα φινπο φζνπο ζα εκπιαθνχλ ζηελ θνηλή 

πξνζπάζεηα γηα πξνβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο θαη ηελ απφζπαζε ελφο ζεκαληηθνχ 

κεξηδίνπ ηεο αγνξάο. 

 

Σν ζρέδην ζα πξέπεη λα αλαζεσξείηαη θάζε ρξφλν απφ ην Φνξέα θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηνλ ΚΟΣ. Ο ξφινο ηνπ Φνξέα ζα πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί θαη ν 

αξκφδηνο ιεηηνπξγφο καδί κε έλα ζπκβαζηνχρν Γηαρεηξηζηή έξγνπ (Project Manager) 

λα απνηειέζνπλ κηα απνηειεζκαηηθή νκάδα δξάζεο θαη follow up. Σν ΚΔΒΔ ζα 

κπνξνχζε λα ζπλερίζεη λα παξέρεη ζηήξημε ζην Φνξέα. Ο Project Manager ζα 

κπνξνχζε λα πξνζιεθζεί κε βάζε ηελ πξφηαζε ηνπ ΚΟΣ γηα αγνξά 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΚΟΣ ζα αλαζεσξεί θαη 

θνζηνινγεί ην ζρέδην δξάζεο θαη λα πξνηείλεη μεθάζαξνπο ζηφρνπο γηα ην πνπ 

αθξηβψο ζέιεη λα θηάζεη ν Φνξέαο θαη ηα κέιε ηνπ θαη ηαπηφρξνλα λα πινπνηνχληαη 

θαη νη ζηφρνη ηνπ ΚΟΣ θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Δπίζεο κε ην 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ επηδηψθεηαη ε θαζνδήγεζε θαη πξνψζεζε ησλ θηλήζεσλ φισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ πξνβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο. 

 

Σν ρέδην Γξάζεο θαη νη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη βαζηζκέλεο θαη 

ιήθζεθε ππφςε: 

 

1. Σν swot analysis πνπ αθνινπζεί 

 

2. Όιεο νη αλαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αγνξέο, δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ marketing θαη πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο 

κειέηεο. 

 

3. ηνλ πίλαθα πνπ θαζνξίδεη ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα παξέρεη ε 

Κχπξνο θαη ηηο αγνξέο πνπ κπνξεί λα πξνβιεζεί ν Σνπξηζκφο Τγείαο θαη 
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πνπ παξαηίζεηαη πην θάησ. Σα θξηηήξηα επηινγήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ρσξψλ είλαη βαζηζκέλα ζηηο κειέηεο, ζεκηλάξηα πνπ έγηλαλ κέρξη ηψξα 

θαζψο θαη ηηο απφςεηο ησλ γξαθείσλ ηνπ ΚΟΣ, Φνξέα, Ηαηξηθνχ 

πιιφγνπ,tour operators, facilitators θιπ. 

 

4. ην ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαη παξνπζηάδεη ηηο δηαζπλδέζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο φζσλ εκπιέθνληαη κε κηα εθζηξαηεία marketing γηα ηνλ 

πξννξηζκφ καο. ην επίθεληξν ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο βξίζθνληαη νη medical 

facilitators ηεο Κχπξνπ νη νπνίνη απνηεινχλ θαηαιπηηθή παξάκεηξν θαη ζα 

πξέπεη λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο 

θαζ‟ φηη είλαη απηνί πνπ ζπιιέγνπλ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη ηηο 

δηαλέκνπλ. Δπηπιένλ ηξνθνδνηνχλ ηνπο παξαδνζηαθνχο tour operators κε 

εμεηδηθεπκέλεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο δηνρεηεχνπλ 

ζηνλ αζζελή ηαμηδηψηε. Δπίζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηε δχλακε επηξξνήο 

πνπ έρνπλ νη medical facilitators θαη νη tour operators πνπ πξνβάιινπλ 

ηνπξηζκφ πγείαο, πξέπεη λα βξίζθνληαη πάληνηε ζηηο άκεζεο ελέξγεηεο 

πξνψζεζεο ηεο Κχπξνπ σο πξντφληνο ηνπξηζκνχ πγείαο. 
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SWOT ANALYSIS 

 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

 

 Απμεκέλε δήηεζε ζε επεκβαηηθή ηαηξηθή. 

 Κιίκα – Γεσγξαθηθή Θέζε 

 Γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Δπξψπε. 

 Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ζπληαμηνχρσλ δηεζλψο. 

 πλεξγαζίεο κε tour operators πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ 
ζηνλ ηνπξηζκφ πγείαο. 

 Πνζνζηά αλαζθάιηζησλ 

 Πξνζέιθπζε ηνπξηζκνχ πνηφηεηαο, θεξδνθνξία. 

 Μεγάινη ρξφλνη αλακνλήο ζε λνζνθνκεία ηνπ εμσηεξηθνχ 

 Γηαθνξνπνίεζε ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

 Θξεζθεπηηθνί πεξηνξηζκνί 

 Αχμεζε πιαζηηθψλ επεκβάζεσλ αλά ην παγθφζκην 

 Εήηεζε γηα πγηεηλή δηαηξνθή 

 Φξνληίδα αηφκσλ 3
εο 

ειηθίαο.(δηακνλή κφλν ην ρεηκψλα) 

 Σάζε γηα βειηίσζε εμσηεξηθήο εκθάληζεο  

 

ΑΠΔΗΛΔ 

 

 Έληνλνο αληαγσληζκφο 

 Τςειφηεξν θφζηνο κεηαθνξάο ιφγσ ηνπ φηη ε Κχπξνο 
είλαη λεζί 

 Αλάπηπμε θαηερνκέλσλ (IVF θιπ) 

 πλαιιαγκαηηθέο δηαθπκάλζεηο ηνπ Δπξψ έλαληη ηεο 
ηεξιίλαο θαη ηνπ Γνιαξίνπ 

 Φειφηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηελ Αζία θαη αλαηνιηθή 
Δπξψπε 

 Oη tour operators θαη facilitators δελ έρνπλ αζρνιεζεί 
κε ηελ Κχπξν 

 Άγλσζην ην επίπεδν ηεο ηαηξηθήο ηεο Κχπξνπ ζην 
εμσηεξηθφ 

 
 

 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 

 Υακειέο ηηκέο 

 Υξήζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο 

 Τςειφ επίπεδν θαηάξηηζεο επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ 

 Τςειφ επίπεδν ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ηδησηηθνχ ηνκέα 

 Δθπαίδεπζε ηαηξψλ ζην εμσηεξηθφ 

 Σνπξηζηηθφο πξννξηζκφο – ππνδνκή 

 Καζφινπ ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο γηα απνδνρή 
αζζελνχο 

 Ύπαξμε θνξέα πξνβνιήο θαη ελεξγνπνίεζε ΚΔΒΔ 

 Ξελνδνρεηαθή ππνδνκή 

 Θεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη λννηξνπία ΚΟΣ 

 Αεξνπνξηθά Ναχια 

 Μέζα απφ ηoλ ηνπξηζκφ πγείαο αλαβαζκίδνληαη θαη νη 
ηαηξηθέο ππεξεζίεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. 

 χλαςε ζπλεξγαζίαο κε θιηληθέο εμσηεξηθνχ 

 Πηζαλή παξνρή θηλήηξσλ γηα εγθαηαζηάζεηο ηνπξηζκνχ  
πγείαο. 

 Κίλεηξα γηα απφζπξζε θιηλψλ  θαη αιιαγή ρξήζεο 
     Π.ρ rehab centres, vital hotels. 

 Δπνρηθφηεηα – δπλαηφηεηα 

 Κιίκα – Γεσγξαθηθή Θέζε 
 

 

 

ΑΓΤΝΑΜΗΔ 

 

 Έιιεηςε Γηαπίζηεπζεο Ννζειεπηεξίσλ θαη medical 
SPA 

 Απνπζία νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ marketing 

 Έιιεηςε παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Νννηξνπία ηαηξψλ 

 Έιιεηςε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

 Visa απφ ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο 

 Πεξηνξηζκέλε παξνπζία ηνπ πξννξηζκνχ ζηε δηεζλή 
αληαγσληζηηθή αγνξά ηνπξηζκνχ πγείαο 

 Έιιεηςε ζπληνληζκνχ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα 

 Απνπζία brand 

 Έιιεηςε θέληξσλ απνθαηάζηαζεο 

 Μηθξφο αξηζκφο μελνδνρείσλ θαη άιισλ ρψξσλ κε 
δηεπθνιχλζεηο γηα ρξήζηεο αλαπεξηθψλ νρεκάησλ 

 Απνπζία ζπζηήκαηνο πγείαο. 

 Απνπζία νπζηαζηηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ ηαηξηθά 
θέληξα. 

 Απνπζία ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο 

 Γξαθεηνθξαηία 

 Απνπζία λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη πηζαλέο 
ξπζκίζεηο πνπ λα κεηψλνπλ ηε δήηεζε π.ρ. IVF 

 Έιιεηςε Project Manager 
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ΓΡΑΔΗ 

Α. Έληππε Πξνβνιή 
ΥΧΡΑ/ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΦΟΡΔΑ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΒΑΘΜΟ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΣΟ 

1 Δπαλεθηχπσζε ελεκεξσηηθνχ νδεγνχ (Αγγιηθά) Κχπξνο/ Ζ.Β ΚΟΣ/Φνξέαο 1 €5000 

2 Δπαλεθηχπσζε DVD αλαζεσξεκέλνπ Κχπξνο/Γηεζλείο ΚΟΣ/Φνξέαο 1 €2000 

3 Έθδνζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ εηδηθά γηα ηε γεξκαληθή αγνξά Γεξκαλία ΚΟΣ/Φνξέαο 1 €2000 

4 Έθδνζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ εηδηθά γηα ηελ αξαβηθή αγνξά Αξαβηθέο ρψξεο ΚΟΣ/Φνξέαο 1 €2000 

5 Έθδνζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ εηδηθά γηα ηε θαλδηλαβία Βφξεηεο Υψξεο ΚΟΣ/Φνξέαο 1 €2000 

6 Δθηχπσζε αθηζψλ, window displays  Αγνξέο ηφρνη  1 €8000 

7 
Δθηχπσζε εηδηθψλ θπιιαδίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηαηξηθέο 

εηαηξείεο π.ρ plastic surgery, dental therapy θιπ. 
Αγνξέο ηφρνη 

ΚΟΣ/Ηαηξηθέο 
Δηαηξείεο 

2 €5000 

8 Δθηχπσζε εηδηθνχ θπιιαδίνπ γηα ηελ παξνηθία Ζ.Β Ζ.Β ΚΟΣ/Φνξέαο 3 €2000 

9 
Δθηχπσζε εηδηθνχ θπιιαδίνπ γηα πξνβνιή ζηνπο ηνπξίζηεο 

πνπ είλαη ήδε ζηελ Κχπξν 
Κχπξνο ΚΟΣ/Φνξέαο 1 €2000 

10 
Δθηχπσζε εηδηθνχ θπιιαδίνπ κε απνδέθηεο ηνλ θαηάινγν ηνπ 

ΚΟΣ Λνλδίλνπ (Αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θιπ) 
«Why to Cyprus for Health Tourism» 

Ζ.Β ΚΟΣ/Φνξέαο 2 €3000 
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ΓΡΑΔΗ 

Β. Έληππε Γηαθήκηζε 
ΥΧΡΑ/ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΦΟΡΔΑ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΒΑΘΜΟ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΣΟ 

1 

Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζε έληππα ηνπ εμσηεξηθνχ, 
πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο γηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο, γπλαηθεία, 
έληππα δεκαξρείσλ (Ννξβεγία), Φαξκαθείσλ (Γεξκαλία) 

θιπ. Όπσο αλαθέξεηαη ζην παξαδνηεν 3. Οη δηαθεκηζηηθέο 
εηαηξίεο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηηο εηζεγήζεηο ησλ tour 

operators θαη medical facilitators 

Υψξεο ηφρνη ΚΟΣ 2 €30000 

2 
In-Flight πεξηνδηθά θπξίσο ησλ Κππξηαθψλ Αεξνγξακκψλ 

θαζψο θαη video clip ζην in-flight entertainment. Δπίζεο ζηα 
in-flight magazines άιισλ εηαηξηψλ Ζ.Β 

Κχπξνο/Ζ.Β  1 €15000 

3 
Καηαρψξεζε ζηα πεξηνδηθά ησλ μελνδνρείσλ ζηελ Κχπξν 
θαζψο θαη ζηηο αγγιφθσλεο εθεκεξίδεο ζηελ Κχπξν. ΚΟΣ 

(generic) Ννζειεπηήξηα (services) 
Κχπξνο ΚΟΣ/Ννζειεπηήξηα 1 €10000 

4 
Καηαρψξεζε ζηηο θππξηαθέο εθεκεξίδεο Ζ.Β γηα ηελ 

παξνηθία 
Ζ/Β ΚΟΣ/Ννζειεπηήξηα 1 €5000 

5 Γηαθήκηζε ζην ΡΗΚ ζην πξφγξακκα απνδήκσλ ΖΒ ΚΟΣ 1 €5000 
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ΓΡΑΔΗ 

Γ. Ζιεθηξνληθή Πξνβνιή 
ΥΧΡΑ/ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΦΟΡΔΑ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΒΑΘΜΟ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΣΟ 

1 
Γηαθήκηζε ζε εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο 

ηνπξηζκνχ πγείαο  
H.B/ 

Γεξκαλία/θαλδηλαβία 
ΚΟΣ/Φνξέαο 

Τγείαο/Ννζειεπηήξηα 
1 €20000 

2 
Δλεκέξσζε θαη ζπληήξεζε ηεο ειεθηξνληθήο πχιεο 

ηνπ Φνξέα θαη αλαβάζκηζε κε πιεξνθνξηαθφ θαη 
θσηνγξαθηθφ πιηθφ 

Κχπξνο Φνξέαο 1 €3000 

      

3 

Γηαθεκηζηηθά banners ζε ειεθηξνληθά πεξηνδηθά φπσο 
www.cosmeticsurgeryanswers.co.uk θαη 

www.elixirnews.com γηα ζεξαπείεο anti-aging θαζψο 
θαη άιιεο ηζηνζειίδεο γηα ηνπξηζκφ πγείαο. 

Ζ.Β 

ΚΟΣ/ηδησηηθά 
Ννζειεπηήξηα θαη 

Medical Facilitators 
ηεο Κχπξνπ 

1 €40000 

4 
Αμηνιφγεζε φισλ ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ ελδηαθέξνπλ 

ηελ Κχπξν 
Γηεζλψο Φνξέαο 1  

5 
Γεκηνπξγία θαηαιφγσλ ειεθηξνληθψλ ζπλδξνκεηψλ κε 

ζπρλέο ελεκεξψζεηο 
Αγνξέο ηφρνη Φνξέαο 1  

http://www.cosmeticsurgeryanswers.co.uk/
http://www.elixirnews.com/
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ΓΡΑΔΗ 

Γ. Τπνζηεξηθηηθέο Δλέξγεηεο Μάξθεηηλγθ 
ΥΧΡΑ/ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΦΟΡΔΑ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΒΑΘΜΟ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΣΟ 

1 
Γεκηνπξγία Δπηηξνπήο Marketing. Δηνηκαζία 

marketing Plan 
Κχπξνο Φνξέαο 1  

2 
Γεκηνπξγία Data Bank. πιινγή θαη αμηνιφγεζε 

ζηνηρείσλ απφ ην Φνξέα 
Κχπξνο ΚΟΣ-Φνξέαο 1  

3 
Γεκηνπξγία mailing list γηα direct marketing 

δηεζλψο.  
Όιεο νη ρψξεο ΚΟΣ 1  

4 

Γέζκε θηλήηξσλ γηα tour operators θαη facilitators 
φπσο γίλεηαη θαη ζηηο άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ γηα 
ζρεδηαζκφ θαη πξνβνιή ηαηξηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ 

παθέησλ 

Όιεο νη ρψξεο ΚΟΣ 1 €40000 

5 

Δθπαηδεπηηθφ εηήζην ζεκηλάξην γηα ηα κέιε ηνπ 
Φνξέα θαη ιεηηνπξγνχο γξαθείσλ ΚΟΣ εμσηεξηθνχ 

θαη εκπνξηθψλ αληηπξνζψπσλ Πξεζβεηψλ γηα 
ελεκέξσζε θαη πξνψζεζε πξνβνιήο 

Κχπξνο θαη φια ηα 
γξαθεία ηνπ ΚΟΣ 

εμσηεξηθνχ θαη 
εκπνξηθψλ 
απνζηνιψλ 

ΚΟΣ/Φνξέαο/Τπ. 
Δκπνξίνπ/Τπ. Τγείαο, 

Δπαγγεικαηηθνί χλδεζκνη 
2 €12000 

6 
Γηνξγάλσζε workshop-πξνβνιήο ζηελ Κχπξν κε 

μέλεο ζπκκεηνρέο 
Κχπξνο ΚΟΣ/Φνξέαο 1 €20000 

7 

Direct Marketing - απεπζείαο επαθή θαη 
επηθνηλσλία κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα 

ελεκέξσζε θαη βνήζεηα ζηε ιήςε απφθαζεο. 
Μέζσ internet, ηειεθσληθψο θαη direct mailing. 

ηνρεπκέλεο 
Αγνξέο 

Facilitators/Μέιε ηνπ 
Φνξέα 

1  

8 
Relationship Marketing κέζσ εληχπσλ, δηαθήκηζεο, 

(direct contact) ησλ μέλσλ πνπ θαηνηθνχλ ζηελ 
Κχπξν ή έρνπλ δεχηεξε θαηνηθία. 

Κχπξνο ΚΟΣ/Φνξέαο 1 €5000 

9 
πγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη desk research γηα 
ελίζρπζε ηνπ Data Bank απφ ΚΟΣ εμσηεξηθνχ. 

ηνρεπκέλεο 
Αγνξέο 

ΚΟΣ 1  
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ΓΡΑΔΗ 

Δ. Δθζέζεηο, εκηλάξηα, Workshops, 
πλέδξηα, Fam trips 

ΥΧΡΑ/ΠΔΡΗΟΥΖ 
ΦΟΡΔΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
ΒΑΘΜΟ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
ΚΟΣΟ 

1 

Γηνξγάλσζε ηνπ πξψηνπ εηήζηνπ workshop 
πξνβνιήο κε μέλεο ζπκκεηνρέο CYMEDITOUR 

(tour operators, facilitators, δεκνζηνγξάθνη) 
Ννέκβξηνο 2010 

Κχπξνο 
ΚΟΣ/Φνξέαο/ Τπνπξγείν 

Τγείαο 
1 €8000 

2 
Central and Eastern europe Medical Tourism 

and Healthcare summit,  
www.globalengage.co.uk  

Zagreb Croatia ΚΟΣ/Φνξέαο 1 €1000 

3 
πκκεηνρή ζηελ έθζεζε Destination Health – 

Απξίιηνο-2011 (UK Medical Tourism Exhibition) 
Λνλδίλν 

ΚΟΣ/Φνξέαο/Τπνπξγείν 
Τγείαο 

1 €5000 

4 Manchester Roadshow Απξίιηνο-2011 Manchester 

KOT/Φνξέαο/ Τπνπξγείν 
Τγείαο/ 

Facilitators/Αζθαιηζηηθέο/Tour 
operators/Παξνηθία 

2 €10000 

5 WTM – 8-11-11-2010 H.B Φνξέαο/Πεξίπηεξν ΚΟΣ 3 €750 

6 ΗΣΒ Berlin Μάξηηνο-2011 Γεξκαλία Φνξέαο/Πεξίπηεξν ΚΟΣ 3 €750 

7 
2nd Moscow Medical and Health Tourism 

Congress Μάξηηνο 2011 
Μφζρα Φνξέαο/ΚΟΣ/Τπ. Τγείαο 1 €1000 

8 
Dubai Tourism Exhibition θαη Cyprus Road 

Show  - Μάηνο 2011 
Δκηξάηα ΚΟΣ/Φνξέαο 3 €5000 

9 
World Health Tourism Congress 2011 

 
Αλακέλεηαη 

ΚΟΣ/Φνξέαο/Δπίζεκε 
Απνζηνιή/ Τπνπξγείν Τγείαο 

3 €2000 

10 
Έθζεζε γηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο Senior – 20-

22-10 2010 ηνθρφικε 
ηνθρφικε Φνξέαο/ΚΟΣ/Πεξίπηεξν ΚΟΣ 1 €2000 

11 
Έθζεζε γηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο Seniorit 20-

21-11 2010 – Διζίλθη 
Φηλιαλδία ΚΟΣ/Φνξέαο 1 €2000 

12 
Παξνπζίαζε ζηε Ννξβεγία ζε δεκαξρεία, 
Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο, Tour operators – 

Οθηψβξηνο 2010 (Best Agers) 
Ννξβεγία ΚΟΣ/Φνξέαο 1 €2000 

http://www.globalengage.co.uk/
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13 
European Medical Travel Conference and 

Exhibition Breakfast Presentation – Βελεηία 5-
8-5-2010 (20 άηνκα) 

Ηηαιία 
ΚΟΣ/Φνξέαο/Medi 

Facilitators/ Τπνπξγείν Τγείαο 
1 €11000 

 

ΓΡΑΔΗ 
Ε. Γεκφζηεο ρέζεηο, Δπηθνηλσλία, 

Δλεκεξσηηθά ηαμίδηα δεκνζηνγξάθσλ, 
Facilitators, αζθαιηζηψλ, tour operators 

ΥΧΡΑ/ΠΔΡΗΟΥΖ 
ΦΟΡΔΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
ΒΑΘΜΟ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 
ΚΟΣΟ 

1 

Έθδνζε ελεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζηα Αγγιηθά, 
Γεξκαληθά θαη νπεδηθά θαη απνζηνιή ζην 

εμσηεξηθφ θαη ηνλ θππξηαθφ αγγιφθσλν ηχπν. 
Έληππν θαη ειεθηξνληθφ. 

Κχπξνο/Ζ.Β/Γεξκαλία/ 
θαλδηλαβία 

ΚΟΣ 1 €2000 

2 

Δηήζηα δηνξγάλσζε fam trip γηα 
δεκνζηνγξάθνπο απφ Αγγιία, παξνηθία, 

Γεξκαλία, θαλδηλαβία, Αξαβηθέο ρψξεο ζε 
ζπλδπαζκφ κε ην εηήζην workshop ηνπξηζκνχ  

πγείαο ζηελ Κχπξν 

Κχπξνο 
ΚΟΣ/Φνξέαο/ Τπνπξγείν 

Τγείαο 
1 €12000 

3 
Πξνβνιή ηνπξηζκνχ πγείαο κέζα απφ 

εμεηδηθεπκέλα θαλάιηα (infomercials) ζε 
ζεκαηηθά δνξπθνξηθά θαλάιηα 

Κχπξνο ΚΟΣ/Φνξέαο 2 €10000 

4 

Γεκηνπξγία θαηαιφγσλ δεκνζηνγξάθσλ , 
facilitators, αζθαιηζηηθψλ, tour operators γηα 

emailing κε ζπρλέο ελεκεξψζεηο γηα ηηο 
εμειίμεηο γχξσ απφ ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο. 

Κχπξνο ΚΟΣ/Φνξέαο 1  
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ΓΡΑΔΗ 

Ζ. Branding  
ΥΧΡΑ/ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΦΟΡΔΑ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΒΑΘΜΟ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΣΟ 

1 

 

Γεκηνπξγία εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο (Branding 

ηνπξηζκνχ πγείαο) 

Κχπξνο ΚΟΣ/Φνξέαο 2 €40000 
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ηξαηεγηθή Δζηίαζεο (Υψξεο ηφρνη) 
Καζνξηζκφο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα παξέρεη ε Κχπξνο 

θαη νη ρψξεο αγνξέο πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί – πξνβιεζεί ν ηνπξηζκφο πγείαο 

 

Πιαίζην Γξαζηεξηνπνίεζεο 

 

Πξνηεηλφκελεο Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο πνπ 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κέξνο  παθέηνπ 

ηνπξηζκνχ πγείαο 

Υψξα Γξαζηεξηνπνίεζεο (ΚΟΣ/Φνξέα) θαη 

πξνέιεπζεο  ηνπξηζηψλ πγείαο 

ηνρεπκέλνη απνδέθηεο κέηξσλ πξνβνιήο 

θαη δεκνζηφηεηαο. 

Γπλεηηθνί ζπλεξγάηεο/αγνξαζηέο 

ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ πγείαο 

Πξνιεπηηθέο/Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο 

(Medical Spa/Wellness) 

Γεξκαλία 

Διβεηία 

Αξαβηθέο Υψξεο 

θαλδηλαβία 

Απζηξία 

Tour Operators 

Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο 

Οδνληηαηξηθέο Θεξαπείεο θαη  

Θεξαπείεο αηζζεηηθήο θχζεο δνληηψλ 

ΖΒ 

Βφξεηεο Υψξεο 

Αξαβηθέο Υψξεο 

Ηηαιία 

Tour Operators,  

Facilitators 

Αηζζεηηθή θαη Δπαλνξζσηηθή Υεηξνπξγηθή, 

Σξηρνινγία, ζεξαπείεο αηζζεηηθήο θχζεο 

ειαθξηάο κνξθήο 

Ζ.Β 

Αξαβηθέο Υψξεο 

Ζ.Β - Παξνηθία 

Tour Operators, Facilitators 

Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

Μηθξνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κηαο κέξαο 

Π.ρ: νθζαικνινγία, νπξνινγία, θήιε, 

σηνξηλνιαξηγθνινγηθά 

νπεδία 

Ζ.Β 

Αξαβηθέο Υψξεο 

Ζ.Β - παξνηθία 

 

Tour Operators 

Facilitators 

Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 
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Αηκνδηάιπζε, αηκνθάζαξζε 

 
Όιεο νη ρψξεο κε λεθξνπαζείο/παξνηθίεο Tour operators, travel agents, facilitators 

Θεξαπείεο Γνληκφηεηαο 
IVF 

Βφξεηεο Υψξεο 
Ηηαιία 
Ηζξαήι 

Αξαβηθέο ρψξεο 

Facilitators 

Απνθαηάζηαζε 
Φπζηνζεξαπεία  

Θαιαζζνζεξαπεία 
Medical Spa 

H.B 
Βφξεηεο Υψξεο 

Γεξκαλία 
Απζηξία 
Διβεηία 

Facilitators 
Tour Operators 

Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

Άζζκα 
Κιηκαηνινγηθέο Θεξαπείεο 

Βφξεηεο Υψξεο 
Γεξκαλία 
Διβεηία 
Απζηξία 

Ζ.Β 

Tour Operators 

Facilitators 

Γεξκαηνινγηθέο Παζήζεηο 

(Φσξίαζε) 

Βφξεηεο Υψξεο (νπεδία, Ννξβεγία, Γαλία, 
Φηλιαλδία, Ηζιαλδία) 

Tour Operators 

Οιηζηηθή Ηαηξηθή 
Όιεο νη εηδηθφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

νιηζηηθή ηαηξηθή. 
Μεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο, λφζνη θαη παζήζεηο 

Γηαβήηεο, ππεξιηπηδαηκία, κεηαβνιηθφ 
ζχλδξνκν 

Γεξκαλία 
Βφξεηεο Υψξεο 

Ζ.Β 
Όιεο νη ρψξεο 

(50% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ είλαη άλσ 
ησλ 40) www.med.uic.gr 

 
 

Tour operators 

Facilitators 

Γεκαξρεία (Ννξβεγία) 

http://www.med.uic.gr/
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Φξνληίδα Ζιηθησκέλσλ 
νπεδία 

Ννξβεγία 
Φηλιαλδία 

Tour Operators, Γεκαξρεία, Σξάπεδα 
αλαπηχμεσο Ννξβεγίαο 

Ρεπκαηηθέο Παζήζεηο 

νπεδία 
Ννξβεγία, 
Φηλιαλδία 
Γεξκαλία 

Tour Operators 

Φσην-ζεξαπεία 
Γηα θαηάζιηςε 

(Sad syndrome) 

Βφξεηεο Υψξεο ηδηαίηεξα Γαλία 
Tour operators, 

Αζθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο 
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Γξάζεηο αλάπηπμεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο πξνψζεζεο ππεξεζηψλ θαη δηαρείξηζεο ηαμηδησηψλ 

πγείαο 

 
ΓΡΑΔΗ 

Α. Αλάπηπμε Τπνδνκήο 
ΥΧΡΑ/ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΦΟΡΔΑ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΒΑΘΜΟ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΚΟΣΟ 

1 

Έξεπλα θαη κειέηε γηα δεκηνπξγία θηλήηξσλ κε 
ζθνπφ ηε ίδξπζε λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ ζηα 
κεγέζε θαη πξφηππα ηνπ εμσηεξηθνχ. Σα θίλεηξα 

έρνπλ ζηφρν θπξίσο ηελ ζπγρψλεπζε κηθξψλ 
κνλάδσλ, ηεο ηάμεο  ησλ 20 κε 40 θαη 50 θιίλεο ζε 

λνζνθνκεία/θιηληθέο κεηαμχ 100 θαη 200 θιηλψλ. 

Κχπξνο Τπνπξγείν Τγείαο  2 20000 

2 

Roadshow – παξνπζηάζεηο έξγσλ θαη επελδπηηθψλ 
επθαηξηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο κε ζθνπφ ηελ 

πξνζέιθπζε πηζαλψλ επελδπηψλ θαη επελδπηηθψλ 
ηακείσλ απφ Κχπξν θαη εμσηεξηθφ. 

Κχπξνο/Δπξψπε Τπ. Τγείαο/Φνξέαο/CIPA 1 10000 

3 

Πξνψζεζε ζρεδίνπ θηλήηξσλ γηα δηεζλή δηαπίζηεπζε 
γηα ηα ηδησηηθά λνζειεπηήξηα. Δμαγγειία ζρεδίνπ 

θηλήηξσλ γηα επηβξάβεπζε ηεο δηαπίζηεπζεο. 
Πξνψζεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο δηαπίζηεπζεο ζηα 

ηδησηηθά λνζειεπηήξηα. 

Κχπξνο 
Τπ. Τγείαο, ΚΟΣ, Φνξέαο, 

ΠΗ 
1 3,000,000 

4 
Γηαθξαηηθέο ζπκβάζεηο κε ζπζηήκαηα πγείαο άιισλ 

ρσξψλ 
Υψξεο ζηφρνη Τπνπξγείν Τγείαο 2 5000 

5 

Δηήζηνο έιεγρνο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηαμηδησηψλ 

πγείαο: θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, δεκηνπξγία 

εξσηεκαηνινγίνπ,  αλάιπζε απνηειεζκάησλ θαη 

παξνπζίαζε/ελεκεξσζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη 

εκπιεθφκελνπο θνξείο. Ζ ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ πξνβνιήο. 

Κχπξνο Φνξέαο 1 5000 
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6 Πξνψζεζε ηεο Κχπξνπ ζαλ Ηαηξηθφο Πξννξηζκφο Δπξψπε  CIPA/ΚΟΣ/Τπ.Τγείαο   

7 

Roadshow – θνπφο είλαη ε πξνζέιθπζε Γηεζλψλ 
εηαηξεηψλ Γηαρείξηζεο Ννζειεπηηθψλ Μνλάδσλ ψζηε 
ε Κχπξνο λα πξνσζεζεί σο πηζαλφο ρψξνο 
επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

Κχπξνο ΚΟΣ/Τπ. Τγείαο 1 10000 

8 

Γεκηνπξγία θηλήηξσλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 
«Medical Facilitators» φπνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη 
ζηνλ ηνκέα ηνπξηζκνχ πγείαο  φπσο γίλεηαη θαη ζηηο 

άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ γηα ζρεδηαζκφ θαη πξνβνιή 
παθέησλ ηνπξζηκνχ πγεηαο. 

Κχπξνο 
ΚΟΣ/Φνξέαο, Tour 
operators, Medical 

Facilitators-Coordinators 
1 40000 

9 

Γεκηνπξγία θξηηεξίσλ γηα ηελ αδεηνδφηεζε 
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ απφ ηνπξηζηηθφ ηνκέα 

(ηαμηδησηηθά γξαθεία, μελνδνρεία θιπ) ζηνλ ηνκέα 
ηνπξηζκνχ  πγείαο. 

Κχπξνο ΚΟΣ/Τπ. Τγείαο/Φνξέαο 1 2000 

10 

Μειέηε αλάπηπμεο πνιενδνκηθψλ θηλήηξσλ  
(ζπληειεζηή δφκεζεο, αιιαγή ρξήζεο) ζε ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα πνπ επηζπκνχλ ηελ αλαβάζκηζε ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπο έηζη ψζηε λα πξνζειθχζνπλ  

ηνπξηζκφ πγείαο. 

Κχπξνο 
ΚΟΣ/Τπ. 

Δζσηεξηθψλ/Πνιενδνκία 
2 30000 

11 

Πξνψζεζε λνκνζεζίαο ψζηε ηα νδνληηαηξεία 
κεκνλσκέλα ή θαη ζπιινγηθά λα κπνξνχλ λα 

πξνβιεζνχλ κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε ηαμηδησηψλ 
πγείαο απφ ην εμσηεξηθφ.  

Κχπξνο Τπ. Τγείαο/ ΠΟ 1  

12 

Γεκηνπξγία θαηεγνξίαο πνιενδνκηθήο άδεηαο  ρψξσλ 
καθξνρξφληαο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ (assisted 

living)  ζηα πιαίζηα δηεζλψλ πξνηχπσλ νχησο ψζηε 
λα δίλεηαη ε επθαηξία νη επελδπηέο λα δεκηνπξγνχλ 

έξγα κε ζθνπφ πξνζέιθπζε ηαμηδησηψλ πγείαο 
ηξίηεο ειηθίαο. 

Κχπξνο ΚΟΣ/ Πνιενδνκία 2  
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13 

Δπίζπεπζε αλαζεψξεζεο λνκνζεζίαο γηα 
δεκηνπξγία θαηεγνξίαο boutique hotels 

εμεηδηθεπκέλσλ γηα ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζε 
ηαμηδηψηεο πγείαο βάζεη ησλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ 

Κχπξνο ΚΟΣ/ΠΑΤΞΔ 1  

14 

Αλάπηπμε δηαιφγνπ κεηαμχ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 
Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε δηαζθάιηζε 

Δπξσπατθψλ θνλδπιίσλ γηα έξγα ζηνλ ηνκέα ηεο 
πγείαο. 

Κχπξνο 
Τπ. Τγείαο/Γξαθείν 
Πξνγξακκαηηζκνχ 

1  

15 

Γηκηνπξγία νκάδαο παξαθνινχζεζεο πινπνίεζεο 
ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Τγείαο ιφγσ ηνπ φηη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνχ επηζπκνχλ ηε 
ζπλεξγαζία κε ηδησηηθέο λνζειεπηηθέο κνλάδεο νη 
νπνίεο είλαη ειεγρφκελεο θάησ απφ ην ζχζηεκα 

πγείαο  

Κχπξνο  Τπ. Τγείαο/ΚΟΣ  1  

16 

Αμηνιφγεζε ησλ Γεκφζησλ Ννζειεπηεξίσλ ζηηο 
παξαιηαθέο πφιεηο γηα ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζε ηαμηδηψηεο πγείαο αζθαιηζκέλνπο απφ  
Γεκφζηνπο αζθαιηζηηθνχο επξσπατθνχο 

νξγαληζκνχο πνπ επηζπκνχλ ζπλεξγαζία κφλν κε 
Γεκφζηα ηδξχκαηα. 

Κχπξνο Τπ. Τγείαο 1 20000 

17 

Μειέηε εηζαγσγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ (minimum 
standards) γηα ηηο λνζειεπηηθέο κνλάδεο ζηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα πνπ δελ έρνπλ Γηαπίζηεπζε γηα 

πξνζέιθπζε ηαμηδησηψλ Τγείαο. 

Κχπξνο Τπ. Τγείαο 
1 30000 

18 
Γεκηνπξγία ambassadors κε ζηφρν ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε παξαγφλησλ ηνπ εμσηεξηθνχ 
(αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, λνζνθνκεία,) 

Κχπξνο ΚΟΣ 
1 5000 

19 
ρέδην εκπινθήο μελαγψλ ζηα παθέηα ηνπξηζκνχ 

πγείαο ζε ζπλεξγαζία κε λνζειεπηηθέο κνλάδεο θαη 
medical facilitators. 

Κχπξνο ΚΟΣ 
1 5000 

20  
Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πχιεο ελεκέξσζεο θαη 

ζπληνληζκνχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ κε 
Κχπξνο ΚΟΣ/Φνξέαο 

1 5000 
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δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζαλ παξαηεξεηήξην. 

21 
Παξνπζηάζεηο έξγσλ θαη επελδπηηθψλ επθαηξηψλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 
Κχπξνο 

Τπ.Τγείαο, ΚΟΣ, Φνξέαο 

Πξνψζεζεο, 

Τπ.Δκπνξίνπ, χλδεζκνο 

Πξνψζεζεο Δπελδχζεσλ 

(CIPA) 

1 20000 

22 

 
Aμηνπνίεζε θιίκαηνο γηα ζεξαπεία άζζκαηνο 
 (Αμηνπνίεζε αλαηνξίνπ ζηελ Κππεξνχληα θαη 
άιισλ πξνζεγκέλσλ επελδχζεσλ) 

 

Κχπξνο 

ΚΟΣ, Τπ.Τγείαο, Κνηλνηηθφ 

πκβνχιην Κππεξνχληαο, 

Δηαηξεία „Κχπεξηο‟ 
2  

23 

Αλάπηπμε ππεξεζηψλ εμεηδηθεπκέλσλ 
κεηαθξαζηηθψλ ζπζηεκάησλ ή ππεξεζηψλ 

κεηάθξαζεο γηα ηαμηδηψηεο πγείαο θαη ζπλνδεχνληα 
άηνκα 

Κχπξνο 
PIO, Παγθχπξηνο Ηαηξηθφο 

χιινγνο, Φνξέαο Τγείαο 2  

24 Αλάπηπμε, πξνψζεζε θσηνζεξαπεπηηθνχ ηνπξηζκνχ 
Κχπξνο 

ΠΑΤΞΔ, ΣΔΚ, ΚΟΣ, 

Τπ.Τγείαο, ΔΒΔ 

Λεπθσζίαο, 

Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία 

1  

25 

Μεηαηξνπή (κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο) μελνδνρεηαθψλ 
θαηαιπκάησλ γηα λα είλαη ζε ζέζε λα θηινμελήζνπλ 

ηαμηδηψηεο πγείαο γηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θππξηαθνχ 
θσηφο 

 

ΠΑΤΞΔ, ΣΔΚ, ΚΟΣ, 

Τπ.Τγείαο, ΔΒΔ,  

Λεπθσζίαο, 

Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία 

2  

26 
 

Δπίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζηελ εμαζθάιηζε ησλ 
απαηηνχκελσλ αδεηψλ γηα επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

 
Πνιενδνκία, Παγθχπξηνο 

Ηαηξηθφο χιινγνο, 

χλδεζκνο Ννζειεπηψλ 

1  
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Σνπξηζκνχ Τγείαο. θαη Μαηψλ Κχπξνπ 

27 
Πηζηνπνίεζε Κέληξσλ Δπεμίαο κε έκθαζε ηελ 

αλάπηπμε ησλ medical spa 
Κχπξνο 

KOT/Cyprus Spa 

Association 1 25000 

28 

Έθδνζε (ζπκβνπιεπηηθνχ/θαζνδεγεηηθνχ) 
εγρεηξηδίνπ κε ειάρηζηα θξηηήξηα αλάπηπμεο, 

ιεηηνπξγίαο θαη πξνψζεζεο ελφο medical spa ζηελ 
Κχπξν 

Κχπξνο 
Cyprus Spa Association, 

ΚΟΣ 1 8000 

29 

Αλάπηπμε δηαιφγνπ κεηαμχ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ 
θαη Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε δηαζθάιηζε 

Δπξσπατθψλ θνλδπιίσλ αιιά θαη ρακειφηνθσλ 
δαλείσλ γηα έξγα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη 

πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο . 

Κχπξνο 
ΚΟΣ/Τπ. Δκπνξίνπ/Γξ. 

Πξνγξακκαηηζκνχ 1  

 
30 

πκπεξίιεςε ηεο πνιενδνκίαο ζηηο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο ηεο «Μνλνζπξηδηθήο Πξφζβαζεο». 

Σελ ζπκπεξίιεςε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ αζρνινχληαη κε  έξγα ηνπξζηκνχ πγείαο κέζα 

ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ 

ππνζηήξημε απφ ηηο ππεξεζίεο «κνλνζπξηδηθήο 

πξφζβαζεο» 

Δπίζεο ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη βηνκεραλίαο 

κπνξεί λα  πξνσζήζεη ηνλ ηνπξηζκνχ πγείαο  

δίλνληαο ηα απαξαίηεηα θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή ζε 

εμεηδηθεπκέλεο εθζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνπξηζκφ 

πγείαο. 

 

Κχπξνο 
Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη 

βηνκεραλίαο 1  
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