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• w 2012 do Polski przyjechało
330 tys. pacjentów
zagranicznych, dzięki którym
uzyskano zysk rzędu 900–950
mln zł [Kaźmierczak 2015], w 2013
odnotowano 10% wzrost
wartości rynku turystyki
medycznej [Health... 2014]
• w skali globalnej jego wartość
oszacowano na $50 mld
[Schirmohammadi 2015]
• obsługa pacjentów
zagranicznych stała się sferą
biznesową. KaŜdy z nich
zostawia przeciętnie PLN4,5 tys.
[Sygut 2010]. Stymuluje się popyt
na usługi z zakresu chirurgii
plastycznej, a takŜe zabiegi
stomatologiczne, rehabilitacyjne
i pozostałe

Preferowane usługi medyczne
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Rynki recepcji turystyki medycznej w Polsce
[Lubowiecki-Vikuk & Rab-Przybyłowicz 2015]
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Źródło: opracowanie własne na podst. [POT 2016] z uzup. [Lunt et al. 2014, Rab-Przybyłowicz 2014, Lubowiecki-Vikuk
& Rab-Przybyłowicz 2015).
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Źródło: opracowanie własne na podst. [POT 2016] z uzup. [Lunt et al. 2014, Rab-Przybyłowicz 2014, Lubowiecki-Vikuk &
Rab-Przybyłowicz 2015). Wykonanie mapy zlecono Ł. Sarnowskiemu.

Zmieniający się w szybkim tempie świat
i przemiany w sferze czasu wolnego jak
i warunków funkcjonowania społeczeństwa
powodują wyodrębnione nowe
formy turystyki, które w wielu krajach
nabrały juŜ duŜego znaczenia*.
Konsekwencją duŜego zróŜnicowania turystyki pod względem:
 celu wyjazdu,
 kategorii społecznej uczestników,
 miejsca docelowego,
sposobu realizacji,
 czasu przeznaczonego na pobyt,
 zakresu przestrzennego wyjazdów
czy sposobu ich organizacji
Stwarza niebezpieczeństwo róŜnego interpretowania,
stosowanego w praktyce,
słownictwa turystycznego, co w konsekwencji zaciera realny obraz
wybranej formy turystyki.
Źródło: Turystyka, W. Kurek (red.), Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007, s. 198.

Źródło: J. Rab-Przybyłowicz Produkt turystyki medycznej, wyd. Difin, Warszawa 2014.

W jakim stopniu w skali od 1 (mały) do 6 (bardzo duŜy) miały wpływ na
decyzję o wyborze gabinetu/kliniki następujące czynniki

Pakiet
Pakietturystyki
turystykimedycznej
medycznej

Pakiet
turystyczny

Pakiet
medyczny

Komponenty
fakultatywne
Pakiet dla osoby
towarzyszącej

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

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

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

•Atrakcje lokalne ( rejsy statkiem,
imprezy plenerowe, kuligi ,
polowania, skoki na bungiee,
wydmy, skanseny, zoo, oceanaria,
parki tematyczne, parki rozrywki
ect);
•Koncerty, wydarzenia kulturalne,
eventy, wystawy;
•PrzejaŜdŜka na quadach, koniach,
ect.
•Zwiedzanie winnic;
•Kasyno;
•Uprawianie sportów (nurkowanie,
surfing, penetracja jaskiń, loty
balonem, loty helikopterem);

Źródło: J. Rab-Przybyłowicz
Źródło: J. Rab-Przybyłowicz Produkt turystyki medycznej, wyd. Difin, Warszawa 2014, s. 66.

Cyrkulacja i skutki wpływu pieniądza uzyskanego z turystyki medycznej
na Ŝycie lokalnej społeczności

TENDENCJE W ROZWOJU TURYSTYKI MEDYCZNEJ

Pojawienie się nowych
destynacji na globalnej mapie
turystycznej

Globalne starzenie
i medycznej

Lekarze stają się coraz lepiej
przygotowani do leczenia tak
pacjentów miejscowych jak
i cudzoziemców

Multidyscyplinarość
turystyki

Turystyfikacja opieki
medycznej
Wzrost rezerwacji
bezpośrednio w szpitalu
spowoduje spadek
zainteresowania korzystaniem
z usług pośredników

Pakiety turystyki medycznej
z gwarancją ceny

Oferowanie - pakietów
turystyki medycznej
zapadających w pamięć
(branding emocjonalny)

Rozwój telemedycyny

Wzrost znaczenia narzędzi
internetowych pozwalających
na ocenę pracy lekarzy oraz
skuteczności ich leczenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Z. Bookman, K.R. Bookman, Medical tourism in developing countries, Wyd. Palgrane Macmillian, New York 2007, s. 2728.
Źródło: J. Rab-Przybyłowicz oraz D. Botterill, G. Pennings, T. Mainil, Medical Tourism and Transnational Health Care, Palgrave Macmillan UK, J.Munro
7 Medical Tourism Trends To Watch In 2016, https://www.mtqua.org/2016/02/24/7-medical-tourism-trends-2016/

Piś
Piśmiennictwo:

Źródło: J. Rab-Przybyłowicz Produkt turystyki medycznej, wyd. Difin, Warszawa 2014, s. 195.
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