A gyógyturizmus Magyarországon
Magyarország a gyógyturizmus területén nagy hagyományokkal, kimagasló feltételekkel és
nemzetközileg elismert referenciákkal rendelkezik a rendelkezésre álló természeti kincseknek
és örökségnek köszönhetően.
Természeti erőforrásaink – lefedve a kezelések teljes spektrumát – komplex terápiákat tesznek
lehetővé elsősorban a mozgásszervi és egyes nőgyógyászati betgségcsoportokban. A magyar
gyógyvízra alapozva:
• 13 “gyógyhelynek” minősített településünk van (Balf, Bük, Kékestető, Lillafüred,
Balatonfüred, Debrecen, Eger, Gyula, Hajdúszoboszló, Harkány, Hévíz, Parád,
Zalakaros),
• 385 településen működik termál, illetve gyógyvizű fürdő,
• 66 minősített gyógyfürdő működik,
• 54 gyógy-szálloda (14.240 férőhellyel), 89 wellness-szálloda (13.219 férőhellyel)
működik,
• Ezen felül, egyéb létesítmények, mint például gyógybarlangok, gyógyiszaplelőhelyek
és mofetták(szárazfürdő) garantálják a rekreáció és orvosi kezelések sikerességét.
A felüdülésre (rekreációra) vágyók a gyógyüdülőhelyek és exkluzív wellness hotelek széles
választékában élvezhetik a dinamikusan bővülő wellness lehetőségeket.
A gyógyturizmus fentiekben taglalt természeti erőforrásokra alapozott tradicionális ágai
mellett Magyarország porfesszionális orvosi szolgáltatásokat is nyújt, mivel hazánk jelentős
nemzetközi ismertséget szerzett a magas színvonalú egészségügyi ellátás terén olyan kiváló
tudósoknak köszönhetően, mint például Semmelweis vagy Szentgyörgyi. Ezen felül, a
technikai felszereltség, az alkalmazott módszerek, valamint az orvosképzés tekintetében
hazánk Európa egyik piacvezetőjeként pozícionálja magát. Az innovatív rehabilitáció
területén Magyarország számára az egész világon ismertséget és elismerést hozott a Pető
Intézet.
Magyarországon az egészségügyi szolgáltatásokra épülő turizmus szerepe folyamatosan
növekszik: a fogászati turizmusban a magyar fogorvosok az EU-ban a piacvezetőnek
számítanak, egyre több külföldi számára is szolgáltatást nyújtva. A küldő országok köre is
kiszélesedett: habár a betegek túlnyomó többsége az Egyesült Királyságból, Írországból,
Dániából, Németországból és Svájcból érkezik, ám egyre gyakoribbak az olasz, holland, orosz
illetve a tengerentúli páciensek is. A legfőbb húzóerő a hazánk által garantált kiemelkedően jó
ár-érték arány, ami azt jelenti, hogy a nyugat-európai árak feléért vagy harmadáért biztosítja
az egészségügyi szolgáltatások ugyanazon minőségét.
Magyarországon a speciális technológiát igénylő fogászati, esztétikai sebészeti, valamint
szemészeti beavatkozások terén a magánszolgáltatók vannak túlsúlyban, ugyanakkor a
rehabilitációs kezeléseket, az ízületi sebészeti, szemészeti ellátást (szemlencse- és szemfenék
műtéteket), a daganatos megbetegedésekben, ill. autoimmun betegségekben szenvedő betegek
kezelését, valamint a mesterséges megtermékenyítést többnyire a közfinanszírozott
intézmények nyújtják.
A legközkedveltebb szolgáltatások a külföldi betegek körében a szemészeti, gerincsebészeti
és nőgyógyászati beavatkozások. A vázizomzat vagy a kötőszövet megbetegedéseiben

szenvedő páciensek leggyakrabban olyan állandó kezelésen vesznek részt, mint pl. gyógyvíz
alapú rehabilitáció.
A betegek jelentős része – elsősorban a mozgás-szervi megbetegedésben szenvedők –
hozzátartozóval érkeznek, bővítve ezáltal nem csupán az egészségügyi, hanem a szabadidős
turizmust is. Mi több, ezáltal a MICE (meeting, incentive, congress, exhibition) és az üzleti
turizmus szerepe is fokozódik.
Mindezeket egybevetve a magyar gyógyturizmus sajátossága, hogy széles spektrumú
szolgáltatást nyújt a rekreációs és wellness szolgáltatásoktól a gyógyvíz alapú rehabilitáción
át a legkorszerűbb eljárásokra alapozott orvosi kezelésekig, és komplex csomagot alkot,
amely kiegészül a magas színvonalú szabadidős turizmussal.

Együttműködési lehetőségek
Magyarország a turizmus területén az alábbi egészségügyi együttműködési lehetőségeket
tudja ajánlani:
• A gyógyvízre alapozott élményfürdőkben, gyógyszállodákban családi és csoportos
csomagok ajánlhatók, beleértve a modern orvosi fitnessen és rehabilitáción alapuló
rekreációt is.
• Magyarországon igen jó ár-értékarányú a korszerű fogászat és esztétikai sebészet,
ezekhez a szolgáltatásokhoz kiemelkedő minőségű hotelszolgáltatás és ellátás/utazásszervezés társul.
• Az egyetemi klinikák, országos intézetek a speciális megbetegedések korszerű
terápiáját tudják biztosítani az európai ár töredékéért, nagyszerű elhelyezési
körülmények mellett.

