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Az orvosi turizmus stra-
tégiai fejlesztése kulcs-
szerepet játszhat az 
egészségügyi szakembe-
rek migrációjának meg-
állításában, a hazai 
egészségügy pótlólagos 
forrásainak, illetve a 
szükséges mértékű bér-
kompenzációnak az elő-
teremtésében.
Napi Gazdaság

Magyarország kivételes piaci helyze-
tet teremthet magának az egészség-
ügy, az egészséggazdaság és az egész-
ségipar fejlesztésének előtérbe helye-
zésével, a megfelelő stratégiai irány-
vonalak meghatározásával, illetve kü-
lönböző területeken történő szakmai 
integrációjuk ütemezett megvalósítá-
sával. E rendkívül aktuális téma tár-
gyalását érdemes az ide tartozó fogal-
mak tisztázásával kezdenünk.
Orvosi turizmus: "A páciensek orvosi 
szolgáltatás igénybevétele céljából tör-
ténő utazása, vagy szervezett utazta-
tása annak érdekében, hogy jobb mi-
nőségű és ár-érték arányú ellátásban 
részesüljenek, mint amelyeket hazá-
jukban biztosítanak számukra. A pá-
ciens azért utazik tehát a kiválasztott 
célországokba orvosi ellátásért, mert az 
utazás időtartamától és árától függően 
ez a megoldás kifi zetődőbb és az elér-
hető egészségügyi szolgáltatások mi-
nőségileg is többet nyújtanak.” (Forrás: 
Medical Tourism Association)
Egészségturizmus: az egyén vagy a 
csoport egészségi állapotának javí-
tása vagy (az alapvetően jó) egészsé-
gi állapotának fenntartása érdekében 
szervezett utazás vagy utaztatás. Az 
Egészségtudományi Fogalomtár kis-
sé részletesebb defi níciója szerint: „Az 
egészséggel kapcsolatos olyan szándé-
kos mobilitás összefoglaló kifejezése, 
ahol a helyváltoztatás célja a gyógyulás 
(gyógykezelés), a rehabilitáció, vagy az 
egészségfejlesztés (wellness, rekreáció), 
s ehhez – különböző mértékben – tu-
risztikai szolgáltatás is társul.”
A fenti definíciók alapján tehát az 
egészségügyi vagy orvosi turizmus az 
egészségturizmus fontos részét képe-
zi. Fontos ugyanakkor kiemelnünk, 
hogy a beteg (az egyén) számára érté-
ket teremtő ellátási folyamatok áram-
lásának megvalósítása, azaz az egész-
ségügyi probléma felmerülésétől a le-
hetőség szerint egészséges állapot el-
érésig, vagy az állapot javításáig veze-
tő út minimális – elsősorban időbeli 
– veszteséggel járó lépéseinek precíz 
“kimérése” a Magyarországot orvosi, 
egészségmegőrzési desztinációs céllal 
választók egyéni döntéseinek motiváci-
ójára is jelentős hatást gyakorol. Az or-
vosi turizmus fejlesztése szempontjából 
ezért annak meghatározása is kulcskér-
dés, hogy egy adott térség lakói vajon 
miért utaznak akár több ezer kilomé-
tert is, hogy orvosi kezelést vegyenek 
igénybe egy másik országban.

KITÖRÉSI PONTOK
A legfőbb szempontok: jó minőségű ellá-
tás, az otthoninál kedvezőbb áron; azon-
nali hozzáférés várólista nélkül; inno-
vatív kezelések (alapja: tudás, technika, 
technológia), amelyek lehet, hogy otthon 
nem elérhetőek; egyszerűbb jogszabályi 
környezet (például a mesterséges meg-
termékenyítés esetén). Hazánk célállo-
másként történő kiválasztását – külö-
nösen a Magyarországon leggyakrab-

ban igénybe vett fogászati és plasztikai 
sebészeti beavatkozások esetén – egy-
előre leginkább a fejlett nyugati világhoz 
képest kedvezőbb ár befolyásolja. De az 
egyre olcsóbb szolgáltatási árak, mint 
ahogy a világ bármely iparágában, előbb-
utóbb itt is szédült árversenyt okozhat-
nak, amely e téren kivívott előnyünket 
rendkívül gyorsan elsorvaszthatja. Ér-
demes tehát már ma felkészülni a piac 

elvárásaira, és a területet a beteg, illet-
ve az egyén számára értéket jelentő fo-
lyamatok mentén fejlesztenünk, hiszen 
a globális orvosi turizmusban érdekel-
tek 72 százaléka számára a magasabb 
minőségű ellátási színvonal (fejlettebb 
technológia+gyorsabb hozzáférés) a leg-
főbb kiválasztási szempont.
Magyarországon az egészségügyi turiz-
mus szervezett formában történő meg-
jelenése az osztrák vendégek nyugat-ma-
gyarországi fogorvosi ellátásához köt-
hető – ebben a területi közelség mellett 
természetesen leginkább a kedvező ár 
volt a meghatározó. A nagyszámú német 
és svájci vendéget fogadó gyógyszállók 
környékén így igen rövid idő alatt egyre 
több fogorvosi praxis kezdte meg sike-
res működését. A diszkont légitársaság-
ok megjelenésével Budapestre is egy-
re több – kezdetben angol és ír, majd 
olasz, francia és holland – „fogturis-
ta” érkezett. Hazánk keleti részének 
egészségügyi intézményeibe, egyete-
mi klinikáira Oroszországból, Ukraj-
nából és Romániából jönnek a legtöb-
ben, hogy a legkülönfélébb diagnosz-
tikai és terápiás lehetőségeket vegyék 
igénybe az otthoninál jobb minőségben 
és alacsonyabb áron. A közeljövő igen 

nagy perspektívát kínáló küldő terüle-
teit adhatják az arab, az afrikai, a skan-
dináv és a szerb piacok, illetve nagyobb 
egészségügyi beavatkozások – és meg-
felelően szervezett kiszolgálás – esetén 
az Egyesült Államok lakossága is egy-
re növekvő számban veheti igénybe ha-
zánk kiválóan képzett szakembereinek 
gyógyítói munkáját. Az orvosszakmai 
területeket tekintve, egyelőre az immár 
komoly hagyományokra visszatekintő 
fogászat (implantológia, szájsebészet), 
valamint az esztétikai sebészet, az anti-
ageing, a szemészet, szemsebészet, az 
ortopédsebészet, a mozgásszervi reha-
bilitáció, a szívsebészet, a meddőségi ke-
zelés (IVF), az obesitas (elhízás) kezelé-
se, a korai gyermekrehabilitáció, az on-
kológia, továbbá számos diagnosztikai 
eljárás és a szűrővizsgálatok a legkere-
settebbek. A közeljövőben a bőrgyógy-
ászat, az angiológia (érgyógyászat), az 
urológia, a nőgyógyászat, a légúti meg-
betegedések kezelése, a gyermek-száj-
sebészet lehet ígéretes, amelyeket a jól 
fölszerelt magánkórházak és megfelelő 
szabályozás mellett a közkórházak VIP-
kórtermei is kiszolgálhatnak.

STRATÉGIAI CÉLTERÜLET
A WHO (World Health Organization) 
2022-re datált prognózisa alapján a 
turizmus és az egészségügy együtt 
lesz a világ vezető gazdasági ágaza-
ta, amelyet a globális orvosi turizmus 
2008-as 60 milliárd amerikai dollár 
értékének 2012-es százmilliárd dol-
lárra növekedése is alátámaszt. Nagy 
küldő területek jelenleg: Észak-Ame-
rika és Nyugat-Európa, a jövőben pe-
dig a Közel-Kelet és Oroszország. Leg-
keresettebb desztinációk: Ázsiában 
India, Malajzia, � aiföld és Szinga-
púr, az amerikai kontinensen Brazí-
lia, Panama, Costa Rica és Kuba; Eu-
rópában Bulgária, Horvátország, Len-
gyelország, Litvánia, Törökország  és 
− ha fejlesztjük a területet − Magyar-
ország.
A hazai orvosi turizmus tekintetében az 
adott intézményekre vonatkozó pontos 
küldő, illetve desztinációs célú adatok-
kal egyelőre nem rendelkezünk, ezért 
az aggregált, makrogazdasági léptékű 

elemzés is várat még magára. A sta-
tisztikai adatgyűjtés megoldása, a ke-
letkezett adatok és a belőlük származó 
következtetések analitikája, valamint 
az operatív lépések meghatározása te-
hát fontos és sürgető feladat, hogy or-
szágos stratégiával, tudatosan reagál-
hassunk a piac változásaira, a jövőben 
pedig jobban használjuk ki a nemzet-
közi orvosi turizmus piacának növe-

kedéséből adódó lehetőségeket. Fon-
tos hangsúlyoznunk, hogy a külföld-
ről érkező betegek kezelése a meglévő 
kapacitások átcsoportosításával, a ha-
zai lakosság ellátásának sérülése nél-
kül valósítható meg, miközben a glo-
bális orvosi turizmus piacából minden 
tizedszázaléknyi részesedésnövekedés 
jelentős, akár milliárdos nagyságren-
dű pótlólagos forrás bevonását is biz-
tosíthatja a szektornak.

A SIKER KULCSA 
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS
Mivel a kereslet adott, kínálatunk pedig 
ennek megfelelően alakítható, a siker 
kulcsa az egészségügyi és a turisztikai 
szakmák szoros, gördülékeny együtt-
működése. Ehhez szükség van egymás 
gondolatainak, szaknyelvének megér-
tésére és a kölcsönös bizalomra. Ennek 
érdekében az egészségügyért és turiz-
musért felelős szervezeteknek is össze 

kell hangolniuk tevékenységeiket, illet-
ve meg kell valósítani az alulról építke-
ző összefogást, például orvosi turizmus 
klaszterek kialakításával. Az egészség-
ügyi és turisztikai szervezeteknek ösz-
szehangolt, stratégiai alapokon nyugvó 
promóciós tevékenységet kell végezni-
ük a célpiacokon, amelyben a gyógy- és 
orvosi turizmus promóciója egymást 
erősítő elemként jelenik meg. A terü-
letek közötti átjárhatóságot, a gyors in-
formációáramlás infrastrukturális esz-
közeit és értékorientált folyamatait biz-
tosítani kell, hogy a rendelkezésre álló 
erőforrások szinergikus hatásai is meg-
jelenhessenek a rendszerben.
A szükséges strukturális és stratégiai 
lépések mellett arról sem szabad meg-
feledkeznünk: ahhoz, hogy az orvosi 
turizmus kapcsán hazánkba érkező be-
tegek újra társadalmuk értékes tagja-
ivá válhassanak, a betegségek gyógyí-
tásával foglalkozó hazai szakemberek-
nek meg kell ismerniük a gondozói és 
turisztikai célú speciális igényeket, a 
tünetek, és a látogatás egyéb − példá-
ul turisztikai − céljainak a megfelelő 
mélységű kezeléséhez, illetve kiszol-

gálásához kapcsolódó személyes elvá-
rásokat is. Az orvosok, nővérek, ápo-
lók és turisztikai szakemberek össze-
hangolt, a vendég és/vagy beteg szá-
mára közvetlenül értéket teremtő te-
vékenységeinek folyamatos tökélete-
sítése − a rendszeres szakmai és kom-
munikációs továbbképzések segítségé-
vel − a beteg személyes életvitelének 
minőségét, illetve az egészséges tár-

sadalomba való integrálódásának esé-
lyeit is javítják, ezzel pedig érdemi ha-
tást gyakorolhatnak a globális egész-
ségpiacon új kihívások elé néző Ma-
gyarország versenyhelyzetének javu-
lásához is.
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Kiaknázásra váró tartalékok 
az egészségügyi turizmusban

A közeljövő nagy pers-
pektívát kínáló küldő te-
rületeit adhatják az arab, 
az afrikai, a skandináv és 
a szerb piacok, illetve az 
Egyesült Államok.
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