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Rozwój i potencjał rynku turystyki medycznej w
Polsce i na świecie.
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Turystyka medyczna rozwija się we wszystkich kierunkach
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Popularne kraje w turystyce medycznej
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Rozwój rynku turystyki medycznej
na świecie
Wartość światowego rynku turystyki medycznej szacuje się na 188 mld USD rocznie.
W prognozach, niektóre rynki krajów rozwijających się gospodarczo spodziewają się 20% wzrostu

Najpopularniejsze destynacje:
- Tajlandia -W 2011 roku rynek turystyki medycznej w Tajlandii osiągnął ok. 3,1 mld USD
- Malezja - W porównaniu z rokiem 2003 rynek medyczny wzmocnił się 8-krotnie (liczba pacjentów z zagranicy w
okresie 2003-2011 wzrastała średnio o 23,6% rocznie). Rynek szacowany jest na 590 mln USD.
- Indie - W okresie 2009-2011 liczba turystów medycznych w indyjskich klinikach wzrosła o 30%. Rynek szacowany na
ok 2,2 mld USD
- Turcja – Rynek turystyki medycznej w Turcji rośnie 32% rocznie w latach 2010-2014. Turcja stawia sobie za cel
osiągnięcie 1mln pacjentów w roku 2016 z przychodami sięgającymi 10mld USD.
- Singapur – Rynek wart ok. 1,6 mld USD
- Korea Do roku 2020 rząd Korei Poludniowej przewiduje 1 milion medycznych turystów rocznie
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Fortis Healthcare, 2009 estimated, Novasans, Somchai Pinyopornpanich,2013, RNOCS, tourism-review.com, Jeremy Laurence – Reuters – 2011

Liczba pacjentów wyjeżdżających z USA za granicę w
celach leczniczych, 2005-2012

Source: Helbe M. Bull World Health Organ. 2011;89:68-72
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(Materiały ze szkolenia dla uczestników projektu, listopad2012)
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USA- analiza sytuacji i potencjału rynku

Potencjał rynku USA
• Ponad 40 milonów Amerykanów nie posiada
ubezpieczenia zdrowotnego
• Ponad 120 milonów Amerykanów nie
posiada ubezpieczenia
• 39% jest gotowych wyjechać zagranicę na
planowaną procedurę medyczną jeżeli
pozwoli im to zaoszczędzić 50% kosztów przy
porównywalnej jakości procedur
• 1,6 milona pacjentów wyjechało poza USA w
roku 2012 w poszukiwaniu opieki medycznej
• 80% to urodzeni w latach 1946 – 1964
(powód główny: brak ubezpieczenia)

Przyczyny wyjazdów pacjentów z USA
• Rosnące koszty ubezpieczeń
• Zwiększone dopłaty do procedur mimo
wykupionego ubezpieczenia
• Rosnąca świadomość społeczna
• Brak refundacji procedur dentystycznych
• Rosnąca jakość ochrony zdrowia w innych
krajach
• Niższe koszty opieki zagranicą

Sources: Patients beyond borders, 2010, Deloittle Center for Health
Solution;
UC San Diego Health System, WMTC, 2012
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Turystyka medyczna – Europa

Najbardziej popularne procedury medyczne:
42%
32%
9%
4%
4%

- chirurgia plastyczna
- stomatologia
- leczenie otyłości,
- leczenie niepłodności
- operacje ortopedyczne

1045 respondentów,
50% pacjentów z Wielkiej Brytanii

Najbardziej popularne kierunki:
• Belgia - 16%
• Węgry - 15%
• Polska - 10%
• Czechy - 9%
• Turcja - 9%
• Hiszpania - 7%

83% pacjentów podało, iż wybrało leczenie za granicą z powodu niższych cen
9/10 pacjentów deklarowało, że wyjechałoby na leczenie ponownie
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źródło: Treatment abroad, UK , in 2012
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Rynek turystyki medycznej w Polsce
•

W 2011 roku odwiedziło Polskę 320 tys. zagranicznych pacjentów, a wartość rynku usług turystyki medycznej
szacowana była na 780 mln zł
Polish Association of Medical Tourism

•

W 2012 r. Rynek w Polsce turystyki medycznej osiągnął 600 tys pacjentów i 247 mln USD obrotu.
PMR 2013

•

Wzrost rynku szacuje się na ponad 15% rocznie. Polska może się stać w Europie jednym z trzech najbardziej
perspektywicznych kierunków dla zagranicznych pacjentów.
raport Grail Research,
2009

•

Dyrektywa transgraniczna 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 roku dot. dostepu do
leczenia dla pacjentow EU stwarza wielka szanse dla polskich szpitali na wpływ dodatkowych środków nawet w
kwocie 5 mld zł rocznie za leczenie zagranicznych pacjentow.Budzet NFZ to ok 60mld
Polska Federacja Szpitali, 2013

•

3-letni projekt systemowy Ministerstwa Gospodarki, realizowany w ramach działania Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych". Wartość projektu
wynosi 4 mln zł, wdrażany w latach 2012- 2015.
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Branzowy program promocji turystyki medycznej

• Jeden z 15 wybranych sektorow przez Ministerstwo Gospodarki
• Okres trwania - 36 miesięcy (do marca 2015)
• Rynki: Dania, Szwecja, Norwegia, Niemcy, Rosja, Wielka Brytania, USA.
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Konsorcjum realizujace program promocji
turystyki medycznej
•

Europejskie Centrum Przedsiębiorczości (EuCP)
– firma doradcza od 2003 roku
– wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw, organizacji
pozarządowych i regionów w procesie integracji z UE
– doradztwo finansowe, strategiczne, pozyskiwanie zewnętrznych
źródeł finansowania

•

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ)
– agencja rządowa
– promocja gospodarcza Polski na rynkach międzynarodowych
– zwiększanie napływu inwestycji zagranicznych do Polski
– organizacja misji gospodarczych, targów, kongresów

•

AMEDS Centrum
– Multidyscyplinarny NZOZ
– świadczenie usług medycznych dla pacjentów z Polski i z zagranicy
– doświadczenie w organizacji pobytów w Polsce dla ponad 1000 pacjentów
z całego świata zdobyte poprzez Medical Travel Europe
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W jakich krajach promujemy polskie
placówki

© Andreas Haertle-Fotolia.com
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12

Medical Travel Partner

13

Dzialania zewnętrzne:





Międzynarodowe targi turystyki medycznej
Ogłoszenia w prasie zagranicznej
Materiały promocyjne (katalogi, opracowania)
Konferencje prasowe
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Działania wewnętrzne:
Wizyty studyjne w Polskich placówkach
- Dziennikarzy
- podmiotów biznesowych
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Uczestnicy projektu:
szpitale,
specjalistyczne kliniki,

sanatoria,
ośrodki wellness i spa
 pośrednicy w turystyce
medycznej.
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Innowacyjne technologie i
najnowocześniejsze procedury medyczne
• Kardiochirurgia, chirurgia naczyniowa - najnowocześniejsze metody leczenia
• Nieinwazyjne metody leczenia nowotworów organów miękkich
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Szpitale i kliniki specjalistyczne - między innymi:
 Ortopedia
 Kardiologia
 Medycyna estetyczna

 Ginekologia
 Neurochirurgia
 Okulistyka
 Dermatologia
 Diagnostyka
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Nowoczesne kliniki dentystyczne,

 Najlepsze
wyposażenie

 materiały najwyższej
jakości
 Wszystkie zabiegi –
bez bólu
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Sanatoria
Unikalne metody leczenia z
wykorzystaniem zasobów
naturalnych:
 Lecznicze wody mineralne
 Borowiny,
Tężnie solankowe
 Lecznicze własności
mikroklimatu
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Ośrodki wellnes i spa oferujące:
 Możliwości regeneracji ciała i umysłu
 Rehabilitację
 Zabiegi chirurgii plastycznej i medycyny
estetycznej
 Wiele innych zabiegów upiększających i
relaksacyjnych, dostosowanych do indywidualnych
potrzeb pacjentów
 Warunki do uprawiania sportu i rekreacji

Medical Travel Partner
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JAK ZDOBYĆ PACJENTA ZAGRANICZNEGO
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Przygotować unikalną ofertę medyczną/pakiet
Zdefiniować docelowego pacjenta i kraj
Opracować plan promocyjny
Dostosować narzędzia promocyjne
Stworzyć dział koordynacji pacjenta zagranicznego
albo korzystać z usług pośredników medycznych
Zapewnić najwyższą jakość obsługi PRZED/W trakcie/PO

Medical Travel Partner
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Pakiet turystyki
medycznej

Pakiet turystyczny

Pakiet medyczny

Transport;
Zakwaterowanie;
Wyżywienie;
Wycieczki
fakultatywne;
• Zwiedzanie z
przewodnikiem;
• Mapy, przewodniki,
informatory ect.

• Konsultacja przed
zabiegowa;
• Badania
diagnostyczne;
• Zabieg/operacja/usł
uga
• Pobyt w
klinice/szpitalu
(usługa noclegowa,
żywieniowa,
pielęgnacja);
• Leki, środki
opatrunkowe;
• Materiały
informacyjnoedukacyjne.

•
•
•
•

Komponenty
fakultatywne
• Zakupy;
• Usługi SPA &
Wellness;
• Usługi fryzjerskie;
• Usługi kosmetyczne;
• Usługi szewskie;
• Uprawianie sportów
(golf, tenis, pływanie
żaglówką).

•
•
•

•

•
•
źródło : dr Jolanta Rab-Przybyłowicz, badania własne Instytut Turystyki
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Pakiet dla osoby
towarzyszącej
Zwiedzanie winnic;
Kasyno;
Uprawianie sportów
(nurkowanie, surfing,
penetracja jaskiń, loty
balonem, loty
helikopterem);
Atrakcje lokalne
(polowania, safari,
skoki na bungee, rejsy
statkiem, wydmy,
skanseny, zoo,
oceanaria, parki
tematyczne, parki
rozrywki ect);
Koncerty, wydarzenia
kulturalne, eventy,
wystawy;
Przejażdżka na
quadach, słoniach,
koniach, wielbłądach,
ect.
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Rynek turystyki medycznej w Polsce – profile
przyjeżdżających
Niemcy

Najczęściej prywatni przedsiębiorcy, emeryci i
renciści.
Wyjazdy często łączą z wizytą u rodziny i przyjaciół.
Energiczni, wymagający, bardzo dociekliwi – nieco
przeczuleni na punkcie punktualności. Oczekują
szybkiej i sprawnej obsługi
Główna grupa wiekowa 50-70 lat
66 % udział kobiet

Pracownicy handlu i usług, pracownicy fizyczni.
Brytyjczycy

Bardzo otwarci, odważni, niezwykle ufni, nie boją
się podróżować „w nieznane”. Oszczędni,
wykazują dużą wrażliwość na zmiany cen
wynikających z wahań kursu
walut. Nigdy nie okazują bezpośrednio
niezadowolenia z usługi. Zainteresowani
dziedzictwem kulturowym regionu.
W 2012 r. wśród turystów, którzy przybyli do
Polski w celach medycznych najliczniejszą grupą
byli Brytyjczycy
57 dolarów – tyle średnio wydawał Brytyjczyk na
cele zdrowotne w ciągu dnia.
Główna grupa wiekowa 18-40 lat;
68 % udział kobiet

Duńczycy

Mieszkańcy aglomeracji miejskich,
pracownicy niewykwalifikowani,
słabo znający języki obce, emeryci.
Wymagają znajomości języka
duńskiego oraz kompleksowej
obsługi, wysokiej jakości usług przy
niezbyt wygórowanej cenie.
Główna grupa wiekowa 50-70 i
więcej
48 % udział kobiet

Norwegowie

Przedsiębiorcy (często związani biznesowo
z regionem), mało komunikatywni,
zdyscyplinowani, zwracają uwagę na jakość usług
i standardy europejskie.
Główna grupa wiekowa 18-30 oraz 70 i więcej
60 % udział kobiet

źródło : dr Jolanta Rab-Przybyłowicz, badania własne Instytut Turystyki
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Rynek turystyki medycznej w Polsce – wydatki
przyjeżdżających

430/ 1460
Euro

140/ 431
Euro

56/ 292
Euro

• Przeciętne wydatki turystów medycznych na
usługi medyczne: * stomatologia, laser
studio/implantologia, chirurgia plastyczna,
okulistyka.
• Przeciętne wydatki turystów medycznych z
wyłączeniem usług medycznych
(dzień/pobyt).*

• Przeciętne wydatki turystów w Polsce
w roku 2010 (dzień/pobyt).**

* Źródło: Badania własne dr Rab Przybyłowicz- przeprowadzone wśród 387 zagranicznych turystów medycznych w 2010 r.
** Źródło: Instytut Turystyki www.intur.com.pl
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OBSŁUGA PACJENTA ZAGRANICZNEGO

Obsługa PRZED Przyjazdem

Leczenie

Obsługa PO leczeniu

Medical Travel Partner

26

Przygotowanie placówek do obsługi pacjenta
zagranicznego
Przed

Leczenie

Po

• Korespondencja
z pacjentem

• TProfesjonalne przygotowanie placówki
dostosowane dla gości zagranicznych

• Dokumentacja medyczna w języku
angielskim

• Darmowa konsultacja

• Napisy w języku angielskim
lub indywidualny opiekun

• Pełne badania
na CD lub pendrive

• Personel anglojęzyczny

• Korespondencja
z pacjentem

• Ustalenie indywidualnego planu i
terminu leczenia
• Stworzenie pakietów promocyjnych
• Oferowanie pakietów dodatkowych dla
osób towarzyszących (medycyna
estetyczna, turystyka itp.)

• Rezerwacja biletów lotniczych
• Rezerwacja hotelu

• Przeszkolenie personelu w specjalnym
traktowaniu indywidualnie wszelkich
próśb i rozwiązywanie nawet błahych
problemów
• Indywidualne menu

• Funkcja AMBASADORÓW
• Facebook/ fora internetowe
• Oferty promocyjne w przyszłości

• Wprowadzenie i analiza ankiet
satysfakcji pacjentów
• Referencje pacjentów (teksty
i nagrania)
• Profesjonalna strona internetowa

© 2014 Akademia Zarządzania Jakością w Służbie Zdrowia
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Przykładowa oferta
- 20% zniżka na bilety lotnicze
- 24/7 opieka koordynatora
- Darmowy polski telefon
komórkowy podczas pobytu
- Transfer w cenie

© 2014 Akademia Zarządzania Jakością w Służbie Zdrowia
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„The best way to predict the future is start to create it”

KONTAKT:
Magdalena Rutkowska
CEO / Managing Partner
+48 602 638 564
m.rutkowska@medicaltravelpartner.com
www.medicaltravelpartner.com

