
5 NAJLEPSZYCH DESTYNACJI DLA
TURYSTYKI MEDYCZNEJ

Czy kiedykolwiek myślałeś o podróży do innego kraju na operację?
Branża turystyki medycznej ostatnimi czasy bardzo się bowiem
rozwinęła i jak szacuje spółka McKinsey & Company, do 2012 roku
roczne obroty w tym przemyśle mogą wynosić nawet do 100 mld
dolarów. Które kraje są najpopularniejszymi destynacjami dla
turystyki medycznej? Tourism-Review.pl prezentuje poniżej pięć

wiodących ośrodków medycznych, które wybrał Hotel Resort Insider.

Panama
Panama oferuje stosunkowo niskie koszty opieki medycznej, a operacje są tam o wiele bardziej
przystępne, niż np. w USA. W porównaniu do kraju z Ameryki Północnej, w Panamie ceny zabiegów
są o 40-70% niższe. Pomimo jednak tego, że Panama pod tym względem jest droższa, niż wiele
krajów z Azji Południowo-Wschodniej, to warto zauważyć, że kraj ten wydaje się być miejscem
całkowicie bezpiecznym, a pomoc medyczna udzielana jest tam przez wielu specjalistów z USA.
Warto także zaznaczyć, że oficjalną walutą Panamy jest dolar amerykański.

 

Brazylia
Brazylia jest popularnym miejscem zwłaszcza dla operacji kosmetycznych. Tamtejszy przemysł
medyczny zaczął wzbudzać zainteresowanie zagranicznych turystów głównie za sprawą Ivo Pitanguy.
Ten słynny brazylijski chirurg plastyczny zdołał na tyle wesprzeć lokalną turystykę medyczną, że
biorąc pod uwagę ilość wykonanych operacji plastycznych, Brazylia zajmuje drugie, po USA miejsce
na świecie. Kraj ten liczy zatem na spory napływ gotówki oraz to, że w krótkim okresie czasu
Brazylia stanie się światowym centrum turystyki medycznej. Warto przy tym zauważyć, że liczba
szpitali w Brazylii jest większa, niż w jakimkolwiek innym kraju, z wyjątkiem USA.

 

Malezja
Przemysł medyczny w Malezji odnotował ostatnio znaczny wzrost. Liczba zagranicznych turystów
wzrosła z 75 000 w roku 2001, do 297 000 w 2006. Główną tego przyczyną jest wysoka jakość
oferowanych w Malezji zaawansowanych usług medycznych. W kraju tym można wykonać wiele
zabiegów medycznych lub stomatologicznych po znacznie niższych cenach, niż w USA. Inwestorzy z
branży medycznej i turyści są przyciągani do Malezji atrakcyjnymi cenami i stabilnością polityczną
kraju.

 



Kostaryka
Kostaryka została uznana za popularne centrum medyczne w dużej mierze ze względu na wysoką
jakość i niezbyt wymagające stawki. Innym powodem dużej popularności Kostaryki jest fakt, że
turyści np. z USA mogą tam dotrzeć w ciągu niespełna 10 godzin. Jeden z ostatnich raportów
pokazuje, że w samym 2006 roku Kostarykę odwiedziło ponad 150 tys. zagranicznych turystów w
celu poszukiwania zaawansowanych usług medycznych.

 

Indie
Turystyka medyczna w Indiach słynie z wysokiej jakości i niskich kosztów, a przynajmniej tak wynika
z ankiety przeprowadzonej przez National Center for Policy Analysis. Większość indyjskich szpitali
jest certyfikowana przez Joint Commission International i wykorzystuje zaawansowane technologie
oraz zatrudnia wykwalifikowanych lekarzy. Indyjski sektor turystyki medycznej odnotował znaczący
wzrost przyjeżdżających, z 150 tys. w roku 2002, do ponad 500 tys. w 2006.

 

Dostarczone przez Tourism Review.pl, dostawcy aktualności turystycznych dla światowej
społeczności związanej z branżą turystyczną. Odwiedź www.tourism-review.pl
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