
Turismul medical 
Contextul international 
 
 Turismul medical este segmentul din turism cu cea mai 

mare crestere la nivel mondial in ultimii 5 ani 
 Dezvoltarea industriei turismului medical se bazeaza pe 

mai multi factori, cum ar fi costul redus al procedurilor 
medicale, timpul scurt de asteptare  si o cerere mare 
pentru interventii chirurgicale cosmetice si  dentare 

 Pacientii care calatoresc in strainatate pot economisi de 
la 30% la 90% pentru o procedura medicala, inclusiv 
cheltuielile de calatorie, in comparatie cu costurile 
medicale din tarile lor de rezidenta. 

 Directiva EU 24/2011 privind asistenta medicala 
transfrontaliera 

 Prin urmare, industria turismului medical se extinde 
rapid si se anticipeaza sa aiba o crestere semnificativa in 
viitorul apropiat. 



Contextul intern 

 In ultimii 10 ani investiile in sectorul medical privat au 
fost semnificative, iar pe piata medicala au fost 
infiintate numeroase clinici si spitale multidisciplinare. 

 Romania are potentialul de a atrage numerosi pacienti 
din tarile vest europene pentru tratamente medicale in 
specializari ca: stomatologie, chirurgie estetica, 
oftalmologie, ortopedie, chirurgie bariatrica. 

 Preturile scazute comparativ cu cele din tarile vest 
europene si calitatea actului medical recunoscuta la 
nivel european a medicilor din Romania, poate 
reprezenta o oprtunitate de dezvoltare a acestui 
segment de turism 

 Tratamente medicale precum implantologie dentara, 
chirurgie estetica, oftalmologie(LASIK), chirurgie 
bariatrica, dermatologie cosmetica sunt efectuate in 
clinicile si spitalele private din Romania la cele mai 
inalte standarde de calitate a actului medical 
beneficiind totodata si de aportul aparaturii de ultima 
generatie. 

 



Impedimente in dezvoltarea turismului 
medical din Romania 

  

 Lipsa unei promovari  constante  a 
destinatiei de turism medical 

 Credibilizarea destinatiei 

 Lipsa unei strategii nationale pentru 
dezvoltarea segmentului de Turism 
Medical 



Oportunitati 
 
 Din data de 25.10.2013 a intrat in vigoare in spatiul UE 

directiva 24/2011/UE privind asistenta medicala 
transfrontaliera. Aceasta directiva prevede ca cetățenii din 
spatiul UE vor avea dreptul de a alege să primească îngrijiri 
în sistemul public de sănătate sau în cel privat, oriunde în 
UE și au dreptul de a li se rambursa costul tratamentului. 
Tot aceasta directiva mai prevede faptul ca rambursarea 
servicilor medicale se va ridica la nivelul costurilor 
tratamentului din țara lor. 

 In acest context, Romania devine o destinatie extrem de 
atractiva atat pentru pacientii din strainatate cat si pentru 
companiile de asigurari, care ar fi nevoite sa deconteze 
sume mult mai mici pentru tratamentele medicale in cazul 
in care persoanele asigurate aleg sa se trateze intr-o tara 
din spatiul UE unde costurile sunt scazute 

 Sunt tari precum Marea Britanie unde exista liste de 
asteptare foarte lungi pentru interventii chirurgicale pentru 
pacientii care sufera de afectiuni care nu pun viata in 
pericol dar care creeaza un disconfort major (protezare de 
sold). 

 In Romania exista spitale private multidisciplinare unde se 
pot efectua proceduri medicale complexe cum ar fi: 
chirurgie cardiovasculara, chirurgie ortopedica, chirurgie 
minim invaziva 
 



CONCLUZII  

 

 Analizand contextul extern si cel intern observam ca 
Romania ar putea profita de pe urma turismului 
medical si ar putea deveni o destinatie pentru multi 
pacienti din strainatate 

 

 Suma medie pe care un pacient din strainatate o 
cheltuie pentru un tratament medical in  
Romania este de 3500 de Euro 

  

 La aceasta suma se adauga cheltuie cu cazarea, 
masa si transportul 

  

 Romania are nevoie de o promovare agresiva a 
turismului medical pe pietele din Vestul Europei, Rusia 
si Orientul Mijlociu. 


