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 Turismul medical 

este practica de a 

călători în afara ţării 

natale pentru a primi 

asistenţă medicală de 

calitate la preţuri 

accesibile. 

Pentru cetăţenii Uniunii Europene, se pot 

realiza reduceri de până la 40%. 



 preţurile mai mici practicate 

de alte ţări decât cea de 

origine; 

 planul de tratament aplicat de 

către un reputat medic dintr-

un spital aflat peste graniţele 

ţării natale; 

 renumele unei anumite unităţi 

medicale şi reuşitele în 

tratarea anumitor tipuri de 

afecţiuni; 

mixul dintre avantajele 

medicinei dintr-o ţară anume 

şi partea turistică. 
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Potenţial foarte mare, axat pe două paliere:  
 Staţiunile balneoclimaterice  

 Serviciile de sănătate de vârf: 

 Clinici private, dotate cu aparatură de ultimă oră şi servicii 

de cazare similare celor unui hotel de patru stele; 

 Spitalele de stat – CARDIOLOGIE, CHIRURGIE 

„Staţiunile balneoclimaterice au fost lăsate în paragină şi nu mai atrag la fel de mulţi turişti 
ca înainte, din varii motive. Deşi ele au tradiţie, lipsa medicilor şi dezvoltarea urbanistică au 
anihilat din importanţa lor pentru sănătate… cu toate că România deţine o treime din 
resursele naturale din Europa. Avem o comoară pe care nu o punem în valoare“.  





Domenii cu potenţial: 

 BALNEOFIZIOTERAPIA 

 ÎNGRIJIREA PERSOANELOR VÂRSTNICE  

(ar putea atrage nu doar pacienţi, ci şi aparţinători) 

Mangalia, Eforie, Otopeni, Băile Herculane, Băile Felix 



Piaţa globală: 20-35 miliarde USD 

   7.000.000 pacienţi  

Lider mondial: 

 ASIA – rata de expansiune: 26%: 

    Insulele Filipine  

    India 

    Tailanda  

    Malaezia  

    Singapore 
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Destinaţii europene consacrate:  

ROMANI

A! 

Studiu pe 1000 pacienţi din Marea Britanie Treatment Abroad  
- Intuition Communication Ltd 2012 



Piaţa turismului medical în România:  

           250 milioane EUR  

PONDEREA ocupată de: 

 MEDICINA DENTARĂ 

 CHIRURGIA ESTETICĂ 

„Piaţa turismului medical din România s-
ar putea dubla în 2014. Mai precis, 
specialiştii se aşteaptă ca ea să ajungă 
la 500 de milioane de dolari şi 500.000 
de turişti”.  

Răzvan Nacea, manager companie de 
turism medical 

Există investitori, în special 
din Turcia, care au sesizat 
oportunitatea de a oferi 
astfel de servicii în România. 



Domenii preferate:  

Studiu pe 1000 pacienţi din Marea Britanie Treatment Abroad  
- Intuition Communication Ltd 2012 



Factorii luaţi în calcul (preţul nu este pe 

primul loc):  

Studiu pe 1000 pacienţi din Marea Britanie Treatment Abroad  
- Intuition Communication Ltd 2012 



 Nimeni nu cunoaşte cu precizie dimensiunea pieţei de 
turism medical la nivel naţional, regional sau mondial – 
aprecierile sunt realizate pe date inexacte sau mărite 
intenţionat – informaţia provine din mediul privat. 

5 mituri:  

1. Creşterea exponenţială a pieţei. 
Există o creştere certă, dar nu exponenţială; există domenii 
în care turismul medical este în scădere – fapt care 
depinde strict de politica naţională de sănătate. 

2. Globalizarea serviciilor medicale. 
Prima alegere a pacientului va fi întotdeauna să se trateze 
acasă, atunci când este posibil. 

Treatment Abroad - Intuition Communication Ltd 2012 

3. Reţele naţionale sau regionale de turism 
medical. 

Nu sunt cheia succesului; principalii lideri de piaţă sunt 
spitalele mari din ţările dezvoltate, care nu colaborează, ci 
se concurează unele pe altele. 

4. Acreditările internaţionale. 
Pacienţii nu cunosc valoarea acestor acreditări, astfel încât 
nu le folosesc pentru a opta în alegerea destinaţiei 
medicale. 

5. Facilităţile şi tehnologia sunt suficiente. Aceste elemente, luate singular, nu sunt suficiente pentru 
a atrage pacienţii externi; personalul medical de calitate şi 
serviciile sunt cele care îi atrag pe pacienţi. 



 Începând cu 25 octombrie 2013, orice 

stat membru UE în care pacientul este asigurat 

este obligat să ramburseze o parte din 

costurile de tratament, cu condiţia ca acesta să 

fie prevăzut printre serviciile de sănătate 

rambursabile în legislaţia naţională – cetăţenii 

străini îşi pot deconta până la 60% din costul 

lucrărilor, atunci când revin în ţara de 

provenienţă; situaţie valabilă şi pentru cetăţenii 

români care optează pentru tratamente 

medicale în străinătate. 

Rolul Caselor Naţionale de Asigurări de 

Sănătate:  



Perspective:  

• Cerere crescută din partea consumatorilor 
individuali; 

• Costuri în creştere pentru servicii pentru sănătate 
pentru persoane şi guverne care deja se 
confruntă cu mari dificultăţi financiare; 

• Cetăţenii unora dintre economiile dezvoltate, mai 
ales pensionarii din perioada exploziei 
demografice, vor avea acces mai greu la unele 
tipuri de tratament din ţările lor de origine;  

• Speranţa de viaţă continuă să crească şi 
societăţile îmbătrânesc; 

• Recunoaşterea sporită a calităţii tratamentelor 
disponibile în spitalele bine clasate şi în alte 
centre de pe mai multe pieţe emergente; 

• Posibilitatea reducerii timpului de aşteptare 
înainte de o procedură şi rolul Internetului în 
oferirea de informaţii despre servicii pentru 
sănătate peste hotare. 

PE TERMEN SCURT: 

• Planurile de asigurări de sănătate oferite de 
angajatori vor intensifica turismul medical local 
pe unele pieţe.  

PE TERMEN MEDIU: 

Dezvoltarea 
turismului medical 

internaţional 



Controverse:  Călătoriile pentru proceduri care ar putea să nu fie 
disponibile (sau chiar legale) în ţările de origine ale 

pacienţilor: 

 turismul de reproducere, când familiile caută 
tratamente pentru fertilitate în străinătate; 

 turismul pentru mame-surogat, când familiile 
caută o persoană străină să poarte sarcina; 

 turismul de transplant, când pacienţii fac 
transplanturi de organe în ţări în care cetăţenilor 
străini le e permis să le cumpere; 

 turismul de avort, când femeile din ţări în care 
legislaţia e restrictivă merg în alte circumscripţii 
teritoriale pentru avort; 

 turismul de schimbare de sex, când oamenii 
caută acest tip de operaţie chirurgicală în alte 
locuri – de obicei la preţ redus, deoarece 
intervenţia chirurgicală nu este inclusă în 
asigurarea de sănătate;  

 tratamentele cu celule stem, când pacienţii vor 
să aibă acces la aceste proceduri relativ noi, 
unde sunt legale şi disponibile. 
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DESTINAŢII PRINCIPALE IN EUROPA: 

 UNGARIA 

 POLONIA 

 ROMANIA 

 BULGARIA 

LIDERI MONDIALI: 

 ŢĂRILE ASIATICE 

 AMERICA DE SUD 
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PACIENŢI DIN: 

 MAREA BRITANIE 

 ITALIA 

 FRANŢA 

 SUA 

 AUSTRIA 

 UNGARIA 

Tarife cu până la 70% mai reduse decât 

în celelalte ţări din Europa. 



 Romania a devenit destinatie pentru turismul dentar – preţuri cu 
până la 70% mai mici 

 Cele mai cerute interventii: 

 Implantul dentar 
Coroanele ceramice pe suport de zirconiu 
Albire dentară 
Obturaţii de canal 

 25% din pacienţii unui cabinet  stomatologic din România – români 
plecaţi în străinătate 

 15% din pacienţii unui cabinet  stomatologic din România –  cetăţeni 
străini 

 60% - pacienţi români 

„Nu avem statistici privind numărul stomatologilor 
din Capitală care tratează pacienţi străini, dar 
preţurile sunt aceleaşi pentru pacienţii noştri şi 
pentru cei din afară. Nu avem voie să punem tarif 
diferenţiat”. 

(Dr. Alexandru Brezoescu, Preşedinte CMDB) 





SOCIETATEA ROMANA 
DE REABILITARE 

GENERALA SI ORO-
MAXILO-FACIALA 

PRESEDINTE: Prof.Univ.Dr. Norina 
Consuela Forna 





SCOP: 

Art. 5 „SOCIETATEA ROMANA DE REABILITARE GENERALA  SI 
ORALA” are ca scop in general crearea unui cadru de specialitate  
care să reunească in rindurile sale pe baza vointei libere a fiecarui 
candidat, medici specialisti in domeniul   medicinei generale si 
medicinei dentare , de specialitati conexe, cadre didactice, 
studenti, angajati ai Ministerului Sanatatii sau a  altor ministere, 
precum si cadre medicale cu libera practica, iar in special 
desfasurarea de activitati de educatie medicala a specialistilor si 
societatii civile si sa contribuie la imbunatatirea starii de sanatate a 
populatiei, eficientei si eficacitatii serviciilor oferite de asistenta 
medicala genrala si orala oferind o viziune integrativa abordarii 
terapeutice si optimizarea conducerii acestora. 



Art.6 Pentru realizarea scopului sau, Asociatia are ca 
OBIECTIVE:  

 Promovarea concepţiei integrative în formarea specialiştilor in domeniul 
medicine generale si al  reabilitarii orale;  

 Stimularea cercetării pe specialităţi in vederea individualizarii traiectoriilor ce 
guverneaza derularea activitatii practice in domeniul reabilitarii generale si 
orale  orale, segment complet si complex al terapiei patologiei organismului 
uman ; 

 Contribuţia la perfecţionarea continuă în vederea dobândirii cunoştinţelor în 
domeniul reabilitarii generale si orale ce reprezinta un sistem  integrat, în 
strânsă relaţie cu organismul uman  realizind cu acesta  un  tot unitar; 

 Contribuie la o permanentă ameliorare a sănătăţii generale si  orale pe plan 
mondial, realizând o promovare în lumea întreagă a realizărilor ştiinţifice şi 
practice, promovând realizarea unei prevenţii individuale şi colective; 

  Contribuie la crearea cadrului optim de derulare a turismului medico-dentar si 
promovarea acestuia 



Art.6 Pentru realizarea scopului sau, Asociatia are ca 
OBIECTIVE:  

 Realizarea de granturi de cercetare cu profund impact practic si economic intr-
un domeniu complex; 

 Realizarea de cursuri de formare profesională în scopul creşterii calităţii actului 
medical; 

 Realizarea de conferinţe, seminarii, târguri şi alte activităţi adiacente acestora; 
 Editează publicaţii, cataloage sau periodice pentru imagine sau promoţional; 
 Încheie parteneriate – acorduri de cooperare, cu structuri similare din ţară şi 

străinătate.  





1. International Congress of Oral Implantologists 

2. Asociatia Dentara Europeana pentru Educatie 

3. Asociatia Medicala Romana 





1. Societatea Internationala de Reabilitare Orala,Laussane, 
Elvetia 

2. Asociatia Europeana de Protetica 

3. International Congress of Oral Implantologists 

4. Asociatia Medicala Romana 

5. Asociatia Sindromului Metabolic 



2011-2013 











TELEMEDICINA –  
Metodă de avangardă în sistemul 

de învăţare a reabilitării orale 



TELEMEDICINA ÎN 
ROMÂNIA 

Sisteme performante; România 
este printre ţările cele mai 
avansate în conectarea la 

distanţă pe sistemul de urgenţă 



IASI, 
UMF „Grigore T. 

Popa”, 
Facultatea de 

Medicină Dentară 











 5 simulatoare computerizate 3D 

DENTSIM 







APLICANT: 

PARTENER 1: PARTENER 2: PARTENER 3: PARTENER 4: 



Dezvoltarea ideii de proiect a fost realizată de către PP  în 
colaborare cu P1, P2, P3, P4, P5,  având ca PUNCTE DE 
PLECARE: 

Necesitatea de modernizare curriculară şi de 
flexibilizare a programelor de studii universitare în 

învăţământul superior medical dentar; 

Nevoia de îmbunătăţire a calităţii şi 
managementului instituţional prin crearea unui 

sistem eficient de management al calităţii.  

Lipsa metodelor interactive de învăţare la nivelul 
curriculei universitare, constatată în urma 

analizei aprofundate a planurilor de studii. 



 Creşterea relevanţei şi compatibilităţii programelor 
de studii universitare de licenţă în raport cu cerinţele 
pieţei muncii şi cu schimbările induse de societatea 
cunoaşterii prin dezvoltarea de noi curricule şi ameliorarea 
cadrului intern de asigurare a calităţii în instituţii de 
învăţământ superior de medicină dentară la nivel 
multiregional. 



ASIGURAREA UNEI PREGATIRI PERFORMANTE 
IN URGENTELE MEDICO-DENTARE 



MODALITATI CONCRETE DE  
CRESTERE A CALITATII 
TURISMULUI MEDICAL DENTAR: 

Linii de finantare 
destinate 

turismului medico-
dentar,respectiv 

promovarii 
acestuia 

Organizarea 
de 

manifestari 
stiintifice de 

profil 






