Sağlık Turizmi / Ülkeler

GÜNEY AMERİKA
KOLOMBİYA

GSYİH (Milyon $ )
381.822

KBGSYİH ( )
8.098

Büyüme Oranı (%)
4,70 %

Nüfus
47.151.000

Yüzölçümü ( km2)
1.141.748

Başkent
Bogota

Amerika’nın kuzeybatısında yer alan ve Güney Amerika’nın dördüncü
büyük devletidir. Güney Amerika’da iki büyük okyanusa kıyısı olan tek
ülke Kolombiya’dır. 47.151.000 olan ülke nüfusu dört etnik gruptan
meydana gelmiştir. Nüfusun % 7’sini Kızılderililer, % 5’ini siyahiler, %
20’sini beyazlar, geri kalan kısmını ise melezler meydana getirir. Resmi
dil, İspanyolcadır. Ama Kızılderililere ve siyahlara ait dillerin
kelimeleriyle zenginleşmiş ve değişmiştir. Ülkede ilköğretimin 5 yılı
mecburi ve ücretsizdir. Güney Amerika’da okur-yazar oranı en yüksek
olan ülkelerden biridir. Halkın % 80’i okuma yazma bilmektedir. 22
üniversitesi vardır.
Genel olarak Güney Amerika, ABD ve Avrupa’da sürekli olarak artmakta olan sağlık giderleri
nedeniyle sağlık turistleri için giderek daha da gözde bir destinasyon konumuna gelmektedir.
Bundan dolayı Kolombiya’ya da bu ülkelerden gelen hasta sayısında artış olmaktadır. Bu durum
daha çok kozmetik cerrahi, diş tedavileri gibi hayati tehlikesi olmayan durumlar için geçerlidir.
Çünkü bu tedaviler herhangi bir zaman kısıtlamasına dâhil olmamakta ve maruz kalınabilecek
tüm maliyetlerden muaf olabilmek için uygun bir şekilde planlanabilmektedirler.
SATURK Yayınıdır. Tüm telif hakları saklıdır.

Sağlık Turizmi / Ülkeler

Kolombiya’da medikal turizmin avantajları incelendiğinde; ülkedeki hastaneler uluslararası
düzeyde eğitim görmüş, en yüksek standartları karşılayabilen doktorlarıyla en üst seviyede hizmet
vermektedir. Bunun yanısıra, Kolombiya’daki hastanelerdeki neredeyse tüm sağlık ve yardımcı
sağlık personeli İngilizce konuşabilmektedir ki bu da sağlık turistleri için büyük bir kolaylık
oluşturmaktadır. Bir medikal turistin Kolombiya’da bir medikal işlemden sonra ödeyeceği ücret
ABD’de ya da diğer gelişmiş Avrupa ülkelerinde ödeyeceklerinin yalnızca bir parçası kadardır.
Örnek verecek olursa bir plastik cerrahi işlemi Kolombiya’da yaklaşık 6.000$ tutarken; bu rakam
gelişmiş ülkelerde 15.000$’ı bulabilmektedir, bu da Kolombiya’daki rakamın yaklaşık 2.5 katıdır.
Kolombiya’nın bir diğer önemli avantajı ise Amerika’da yaşamakta olan Hispanik nüfustur. Bu
nüfusun büyük bir kısmının Güney Amerika’daki ülkelerde aile bağlarının olması, böyle bir bağı
olmasa bile kendi kültürüne ait bir ülkede tedavi olabilme imkanı bu nüfusa mensup birçok kişiyi
cezbetmektedir.
Özgün coğrafyası ve zengin bio-farklılığı ile önemli bir turizm destinasyonu olan Kolombiya
bu gücü maalesef yıllarca süren iç karışıklıklar nedeniyle kullanamamıştır. Bölgenin en önemli
ekonomi dergilerinden biri olan “America Economica” dergisine göre; Kolombiya, Latin Amerika
ülkeleri arasında en iyi sağlık hizmetleri alt yapısına sahiptir. Sağlık turizmi odaklı hizmet sunan
yaklaşık 50 sağlık tesisi vardır ve bunlardan 3 tanesi JCI akreditedir.
Özellikle Latin Amerika ülkelerine olan yakın uçuş mesafesinde olması en büyük avantajıdır. Bir
çok ülkede olduğu gibi özellikle JCI akredite hastanelerde ABD eğitimli hekimler çalışmaktadır.
Sağlık hizmetleri sunum tesisleri haricinde geleneksel turizm açısından da önemli bir ülkedir.
Ancak bölgesel rakipleri olan Kosta Rika ve Brezilya kadar iyi organize olmuş bir sağlık turizmi
sektörüne sahip değildir.

Fiyat Karşılaştırması:
Kolombiya’da tedaviler ABD ortalaması ile karşılaştırıldığında yaklaşık %40-60 civarında daha
uygun fiyata alınabilmektedir.

İşlem

ABD Fiyatı

Kolombiya fiyatı

Kalp bypass

$80.000

$35.000

Diz Protesi

$43.500

$14,900

Meme Büyültme/Küçültme

$14.500

$3.000

Rinoplasti

$7.500

$2.900

Abdominoplasti

$7.000

$3.800

Yurtdışı tedavisi için planlama yaparken göz önüne alınması gereken bir diğer faktör yolculuk
maliyetidir. Kolombiya’ya çoğu Avrupa ülkesinden direk uçuş olmadığından ABD aktarmalı
yolculuk planı yapılmalıdır. ABD’den Kolombiya’ya uçuşlar sezona göre değişiklik göstermekle
beraber 500-600 USD civarındadır. Konaklama fiyatları gelişmiş ülkelere kıyasla dört yıldızlı
sayılabilecek konforlu otellerde iki kişi için gecelik 150 USD ve günlük yaşam giderleri kişi başı
50 USD civarındadır.
H. Ömer TONTUŞ

