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Kevés, de jól kiválasztott szolgáltatással,
még alaposabban kiválasztott piacokon

A vezetö pozíciók foglaltak

Európán belül van a föpiacunk
KÖLTÉG ÉS EÜ ELLÁTÁS HIÁNYA ÁLTAL MOTIVÁLT PIACOK



EU jogszabályrendszere jelenlegi állapotában: nem
fekvöbeteg ellátásban amit nem teljes egészében
térít a biztosító (nem a biztosítónak akar spórólni,
hanem magának)



További EU cél: hivatalos keret a határokon
átnyúló egészségügyi ellátásban /költségtérítés,
engedélyezés, biztonsági és minőségi kérdések,
együttműködés az eü ellátásban, orvosi
technológiában, e-egészségügy, betegekröl
tagállamok közötti információcsere.



Demográfiai helyzet miatt hosszútávon biztosított
kereslet



KELETI (nagytestvér), Dél-Keleti szomszédok

International medical travel news:
Latest news and updates on medical tourism
INDIAN MedicalTravel Association set to join Destination Health 2010 The Indian Medical Travel Association (IMTA) has
announced their plans to attend Destination Health; The Health&Medical Tourism...
SAUDI ARABIA: Medical tourism gathers pace in Saudi Arabia Medical tourism is increasing in Saudi Arabia, says the
Supreme Commission for Tourism and Antiquities (SCTA), in a recent report, Health and medical...
PHILIPPINES: Philippines authorities deplore faith healing tourism The Department of Tourism (DOT), Department of Health
(DOH) and Health and Wellness Alliance of the Philippines (HEAL Philippines) have denied...
TURKEY: Turkey attracting Syrian medical tourists and EU investors in healthcare Following the recent abolishment of visa
requirements between Turkey and Syria, the southern province of Hatay has seen a remarkable increase in the...
* INDIA: India looks to Commonwealth countries for medical and health tourism
It is easy to forget that India is more than just a country offering cut-price surgery. The size and breadth of the medical and health
tourism market...
* CHINA, ISRAEL, USA: Developments in air ambulance services
AirMed Asia, a subsidiary of leading U.S. air ambulance company AirMed International, has entered into a joint venture
agreement with China-based...
* TAIWAN: Taiwan promoting medical tourism in China and the US
The Beauty and Healthcare Tourism Promotion Association of Kaohsiung City will visit Beijing to attend a cross-Taiwan Strait
medical tourism alliance...
* SWITZERLAND: Medical tourists welcome, but not Americans
Zurich University Hospital has stopped treating North American medical tourists from the USA and Canada, fearing milliondollar claims from litigious...
* THAILAND: What’s happening at Bumrungrad International Hospital?
Bangkok's Bumrungrad is often held up as one of the first hospitals in the world to focus on medical tourism. Thailand’s
Bumrungrad International...
* KOREA : Good and bad news for Korean cosmetic surgery tourism
An increasing number of Chinese and Japanese women head to Korea for beauty treatments and cosmetic surgery, encouraged by
a vogue for Korean...
* USA: California medical tourism association formed to promote Baja
Baja California Medical Tourism Association (BCMTA) is a State of California non-profit mutual benefit association. It is the
only association..

Számok és tények a nagyvilágból
Világszinvonal, megfizethető és biztonságos eü ellátás
Indiai kormány: $17 millárdos eü ágazat éves növekedése kb 13 % lesz a következö 5 évben
 150 000 orvosi céllal érkezett turista 2009-ben (Közel-Kelet, Délkelet-Ázsia)
 Nyugati orvos turisták nélkül is fejlödö ágazat →Afro-Ázsia országokból 20 milliárd $ évente,
 csak Nigériaból származó költés kb. 1 milliard $ évente (kezelések: Európában, USA)
 Az árelöny dominanciáját felváltotta a fejlett országokból érkezö turistáknál a biztosító által lefedett
költség aránya, minöségi garancíák és az egyéb infrastruktúra (elérhetöség, plussz szolgáltatások)
= turizmussal kiegészíthetö szolgáltatások , www.health-tourism.india.com india kormány „Kft-je“
 folyamatos, átfogó minöségellenörzési program integrálva
Fülöp-szigetek: 60.000 külföldi beteg (2007) 100.000 (2008) 2015-ig 200.000 külföldi beteg évente
bruttó bevétel:350 millió $ (2006-ban indult program). Eü minisztérium szponzorálja a nemzetközi akk.
 Medical Travel, Wellness, Retirement ázsiai csúcstalálkozó: régión belüli együttmüdködés,
globális eü ellátás- India, Thaiföld, Malájzia, Korea, Singapur, Fülöp-szigetek
 JÖVÖKÉP: gyógyturizmus + eü ellátás + turizmus
Singapur: 571 000 fö (2007) 646 000 fö (2008), 2012-ig 1 000 000 (kísérök nélküli adatok)
SingapurMedicine kormány által létrehozott service: promóció mellett ált. statisztikai adatok,
fertözés ellenörzö statisztikák, kórházi költségek, ellátások online információk
 Patiant International Service (tolmács, kísérönek szolgáltatások, kiegészító orvosi szolgáltatások
mint TCM, wellness központok, kezelés elötti és utáni kapcsolattartás stb.)
www.singaporemedicine.com (kulcsszavak: gyógyszer, gyógyászati technológia, biotechnológia,
kutatási bázisok = kiváló eü infrastruktúra, képzett eü szakemberek, legújabb orvos technika

European Competence-Centers
for Health & Medical Tourism

 Az EU-n belüli egészségpiaci mozgás a szociális biztósításból

finanszírozott összegek 1%-át éri el = 10 mrd Euro
 EU polgárok 90% hazájában kezelteti magát, de 53% igénybe venne más

EU országbeli orvosi ellátást, + 780 000 fö (TK felmérés)
 EU kommisszió felmérése szerint németek 5%, EU polgárok átlag 4% vesz

igénybe határokon átnyúló egészségügyi ellátást EU-n belül
 JÖVÖ: a 2. egészségpiac (1. egészégpiac a betegségek gyógyítása, orvosi

normál ellátás), ahol az egészégmegörzés áll a középpontban; prevenció
miatt az eü-nek is pozitív hozzáadott értéket jelent és sokkal jobb image
van. (német lakosság 50% már igénybe vett komplementer orvoslást, nök
80%, férfiak 60% érdekli az ajánlat – 60 milliárd Euro forgalom/év

EU felmérési eredmények
TK német biztosító társaság biztosítottainak válasza

Motiváció külföldi kezelés döntésekor:
14 % jobb körülmények
13 % alacsonyabb költség
7 % új beavatkozási módszerek
6 % iskola medicina által nem elismert módszer

Kezelések fajtái:
24 % gyógyászati kezelések
24 % gyógykúra
11 % fogorvos

Elégedettség a külföldi kezeléseknél
Szolgáltatók (gyógykúra) bövízésére javasolt országok

5 % akik kritikát gyakoroltak
95% elégedett ill. nagyon elégedett
96 % nem rosszabb mint a hazai ellátás

Spanyolország – sok nyugdíjas 2. otthona
Franciaország, Svájc – tervezett uticélhoz
kiegészítés
Magyarország volt az elsö partner –
ezért nem hiányolták

Sikertörténet: Fogorvos turizmus
ebben jegyzik Magyarországot
Statisztikában nem elkülönített
információ
Siker kizárólag szakmai tudásnak
és példaértékü marketingakcióknak
köszönhetö (web, call center, helyi
Képviseletek, viszonylag ismeretlen
piaci területröl vendégforgalom)
Állami támogatás nélkül nemzetközi
hírnév
Szinten maradáshoz – komoly országmarketing kell. Rohamosan tör elöre
a konkurencia (a mi nevünkkel!!!)

Tanulságok a dentálturizmus sikeréböl

Orvosi kompetenciára alapozza a szolgáltatást
Hosszútávon felépített szolgáltatói alapokra épült, a visszatérö és továbbajánló
vendég volt a siker kulcsa-30-20 éve még nem hirdettek külföldön fogorvosok
Utóbbi 25-10 év profi marketing munka – online, helyi képviseletek, extra service,
majdnem 24 órás elérhetöség, reklamáció management, hosszabb garancia –
nemzetközi partnerorvos hálózat, helyi bejegyzésü közvetítö cégek és call centerek =
TELJESKÖRÜ ELLÁTÁS = BIZTONSÁG
+ versenyképes ÁR, nagy gyakorlat és jó képzés, magas szinvonalú alapanyagok
VENDÈG: 2-3x érkezik, több (5) napra inkább elö és utószezonban, általában nem
egyedül, csak orvosi kezelésre min. 2500-3000 Eurot költ
Töretlen siker folytatásaként a hatékony összefogásra van szükség a marketing
területén - konkurrencia már sok piacunkat gyengíti

Hogyan csinálja a konkurencia?
Sajnos jobban és hatékonyabban
Török EÜ Turisztikai Fejlesztési Tanács - Turkish Healthcare Tourism Development Council
EÜ Idegenforgalmi Bizottság / Taik / DEIK Külföldi Gazdasági Kapcsolatok Tanácsa
Healthcare Tourism Committee / TAIK / DEIK Foreign Economic Relations Council
Ciprusi Egészségügyi Szolgáltató Promotiós Szervezet - non-profit szervezet, 2006 alakult a ciprus
Chamber of Commerce and Industry (CCCI) kezdeményezésére (www.cyhealthservices.com,
www.cyprus4health.com)
Ennek fő céljai a következők: Segítségnyújtás kapcsolatépítésben különböző szakmai szervezetek
és / vagy kormányzati szervekkel célkitűzések előmozdítására érdekében; együttműködés
ösztönzése a tagok között, Részvétel nemzetközi és hazai szakmai forumokon; Ciprusi kormány
által támogatottésa nemzetközi akkreditációs szabványok akkreditációs testületek által jóváhagyott
szerződések megszerzése, a weblapon tájékoztatás Ciprusról mint egészségügyi úticélról, ugyanitt
megtekinthetö a tagok listája, szolgáltatások, szervezetek, a képesítések és a személyzet tagjai ill. az
árlisták
Chamber of Commerce and Tourism of Medicine által létrejött szövetség képviseli a tagjainak
érdekeit és támogatja az orvosi turizmus, gyógyturizmus ágazatot Lengyelországban ill. külföldön.

Van keresnivalónk a „sunrise“ iparágban?
Egészségügyi turizmus, mint a magyar turizmus kitörési pontja?
NEM - kijózanító, de ez a realitás
Legalábbis nem az eddig megszokott formában ill. csak komoly állami akarattal
min 5-10 évre biztosított folyamatos marketing összeggel támogatva maradhatunk
egyaltalan versenyben, amiben eddig is bizonyiíottunk.
IGEN – ha ezek a feltételek gyakorlattá válnak
Ez a turizmusnál is érzékenyebb terület és semmi hibalehetöségnek nem ad helyet.
Kivánsaglista: a már meglévö egészségturizmust legalább olyan profi szinten müvelni,
mint a fogászati területeten már bizonyitott szolgáltatok
A gyógyfürdökhöz (természetes gyógyforrások) kapcsolódó gyógyászat és orvos /
medical turzimust együtt bizonyos piacokon más-más hangsúllyal, de együtt
promótálni.
Legsikeresebb ázsiai desztinációk koncepciója is ugyanez.

Hitelességre, megbízhatóságra épül – kommunikáció és összefogás
Konkurencia nem házon belül keresendö

Egyik hiányossága ill. nehézsége az orvosi turizmusnak, hogy sok játékos összpontosít a fejlesztésre,
az üzlet előmozdítása, ahelyett hogy a piac fejlesztésén i ugyanolyan intenzitással is fáradoznanak
Például, hogy bövítsék az orvos turizmus által´naos elfogadását, növeljék annak vonzerejét, és
növeljék a népszerűségét.
“come to me - I am better and cheaper”
Ez zavart okoz, bizalmatlanságot, és nem növekszik ill. fejlödik ettöl a piac.
Piac „kultiválása“: gyógy/orvosturizmus koncepciójának vonzóbbá tétele szükséges újabb piacok/
célcsoportok eléréséhez; hirtelen túl sokan lettek – piac nem nött ugyanilyen arányban

Piaci eszközök, szabályozások
Jól müködö rendszer – Nem szabad túlszabályozni!
Minösítési rendszerek:


Kb. 40 különbözö nemzetközi tanusítvány (ISQua - International Society for Quality in



Csak az adott célpiac által elismert tanusítvány ajánlott. Minden jól müködö
nemzetközi példa igazolja: „márkaként“ ismert és nemzetközi hálózattal
rendelkezö minöségbiztosítás (pl. kormányok is támogatják Dubai, Fülöp-Sz.)



Legpraktikusabb megoldás: legnagyobb közvetítö cégek (több piac) visszajelzései
alapján történö értékelési rendszer bevezetése



Reklamációs hotline – gyors reagálási lehetöség, Cél: BOTRÁNYMENTES
szolgáltatás



„Szükség van több jogszabályra, szabályozásra és szabványokra?

Health Care)

Ellentétben a hisztériát keltökkel, akik szeretnek mondani valamit (de nincs sok
mondanivalójuk), az egészségügyi turizmus nem igényel kiegészítő jogszabályt,
rendeletet vagy szabványokat.“ Vezércikk, 2010 február

Idegen nyelvü orvosképzés
Magyarország sikertörténete
Kihasználatlan lehetöségek „tengere“ –
Építsünk hidat:
4000 orvostan hallgatóból 1300 külföldi
45 országból
1989 óta pl. 3400 német diák végzett – ennyi német
orvos már tudhatna a gyógyvizeinkröl marketing
kiadások nélkül
Jelenleg 450 német diák, 120 arab-öböl országaiból,
skandináv …. tanul. (Ezek csak a budapesti
orvostudományi egyetem számai.)
Debrecen- Hajdúszoboszló, Pécs –Harkány, Szeged
– Szeged és más alföldi gyógyfürdök
***India marketingeszközként használja: minden 10.
orvos külföldön dolgozik (5% USA) = orvos elvándorlás
pozitív kiaknázása
Duty free, export adó kezdvezmény, vízum külön elbírálás
Állami támogatás nemzetközi minösítések megszerzéséhez,
promócióhoz, közvetitö portálok üzemletéséhez kapcsolattartáshoz

Van VILÁGCSODÁNK és a
sok szomszég ebben az esetben
szerencsés, de
(Orvos) Szakmailag hiteles információval kell
kommunikálni
Orvosi kutatásokra alapítványt létrehozni
OEP részéröl – motivációs eszközök bevezetése
szükséges a folyamatos orvosi dokumentációk
publikálására
Gyógyfürdöhelyek és gyógyfürdök minösítési
rendszerét újragondolni (mai európai normák
szerint)
Turisztikai infrastruktúrát kell fejleszteni és nem
medencéket építeni
Nyelvi és szamkai képzést javítani/ösztönözni (EU
pályázatok)
Statisztikai adatállományok szükségesek a
lobbitevékenységhez (számok nélkül nehéz)
MT ZRt hozott anyagból tud PR feladatot ellátni
(termékfejlesztés más feladat)

Bízva a happy end-ben

Köszönöm figyelmüket!
Mezösi Csilla
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