Sağlık Turizmi / Ülkeler

KÖRFEZ ÜLKELERİ
KUVEYT

GSYİH (Milyon $ )
181.017

KBGSYİH ( )
70.861

Büyüme Oranı (%)
2,30 %

Nüfus
4.100.000

Yüzölçümü ( km2)
17.818

Başkent
Kuveyt City

Kuveyt, resmi adıyla Kuveyt Devleti, Arabistan yarımadasının
kuzeydoğusunda Basra körfezi kıyısında bulunan bir ülkedir. Kuveyt’in
toplam nüfusu aldığı yoğun göç ile birlikte 4 milyonu aşmıştır. Nüfus %
31.1 Kuveytliler, % 27.9 diğer Araplar ve % 37.8 oranında Asyalılardan
oluşmaktadır. Ülkenin resmi dili Arapça olmasına rağmen, İngilizce
de yaygın olarak konuşulmaktadır. Ülkenin çoğunluğu Müslümandır
ancak
% 17.3 oranında Hristiyan nüfusa da sahiptir. Ülke nüfusunun
yaş aralıklarına göre dağılımına bakıldığından 0-24 yaş arası genç nüfus
toplam nüfusun % 40.7’sini, 25-64 yaş arası yetişkin grup % 57’sini ve 65
yaş ve üzeri yaşlı nüfus ise % 2.2’sini oluşturmaktadır. Ülkede doğum
oranı kadın başına 2.53 çocuktur. Dünya Sağlık Örgütü 2010 verilerine
göre Kuveyt’te yıllık kişi başına sağlık harcaması 1.133 $ ve gayrisafi yurtiçi hasıladan sağlığa
ayrılan pay ise % 2.6’dır.
Kuveyt’in ilk modern sağlık sistemi kurma girişimi yurt dışından getirilen doktorlar tarafından
1911 yılında erkekler için büyük bir hastane ve 1919 yılında kadınlar için küçük bir hastane
kurulmasıyla başladı. 1950’lerde devlet, bütün topluma ücretsiz sağlık hizmeti götüren kapsamlı
bir sağlık sistemini uygulamaya başladı. Bugün de Kuveyt tüm vatandaşlarına sağlık hizmetlerini
ücretsiz olarak sunmaktadır. Sağlık harcamaları tamamen devletin yıllık bütçeleriyle karşılanır,
fertlerden herhangi bir vergi veya prim toplanması söz konusu değildir. Kuveytliler tıbbi
hizmetleri devlet hastaneleri ve kliniklerden ücretsiz olarak alabilirler.
Kuveyt zenginlik temelli yaklaşımın bir parçası olarak, sağlık hizmetlerinin sunumunda kamu
sektörünün egemen olduğu bir rol üstlenmiştir. Bu tarz bir politika kamu sağlık harcamalarında
artışı da beraberinde getirmiştir. Özel sağlık harcamaları devlet harcamalarının %10’u kadar
olmaktadır.
Ülkede 72 adet birinci düzey sağlık merkezi vardır. Bu merkezlerde verilen hizmetler genel
pratisyen hizmetleri veya aile sağlığı klinikleri, diyabet klinikleri, diş klinikleri, koruyucu
klinikler, hemşirelik bakım ve hizmetlerini içermektedir. Ayrıca okul sağlık hizmetleri, ambulans
hizmetleri de verilmektedir.
SATURK Yayınıdır. Tüm telif hakları saklıdır.
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İkinci düzey sağlık hizmetleri her bölgedeki genel hastaneler vasıtasıyla sunulur. Bu hastaneler
bir sağlık merkezi ve dispanser içermektedir.
Üçüncü düzey sağlık hizmetleri 13 adet ihtisaslaşmış hastane tarafından sunulmaktadır. Ruh
sağlığı hizmetleri, 480 yataklı psikiyatri hastanesi odaklı olarak sunulmaktadır. Psikiyatri
hizmetleri klinikler, hapishaneler, engelli okulları ve çeşitli merkezler tarafından da verilmektedir.
Kuveyt’in sağlık turizmi kapsamında diğer ülkelere en fazla uluslararası hasta yolladığı branş
başlıca karaciğer nakli olmak üzere, organ naklidir. Türkiye ise başarıyla gerçekleştirmekte
olduğu öncü ve yüksek teknolojili nakil operasyonlarıyla artık bu branşta söz sahibi ülkeler
arasındadır. Dolayısıyla ülkemizin hedef Körfez ülkeleri arasında yer alan Kuveyt’ten bu işlemler
için gelecekte daha fazla uluslararası hasta çekmesi beklenmektedir.
2014 yılında Kuveyt’ten toplam 1.360 uluslararası hasta sağlık hizmeti almak için ülkemize
gelmişlerdir. Bu hastaların 400’ü sağlık turizminde ülkemize tedavi olmak için gelirlerken, 960’ı
turistin sağlığı kapsamında ülkemizde sağlık hizmetleri almışlardır. Kuveyt’ten ülkemize gelen
uluslararası hastaların büyük çoğunluğu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları branşında sağlık hizmeti
almışlardır, ardından en fazla hizmet alınan branşlar ise Dahiliye ve Göz Hastalıkları branşlarıdır.
Bu hastaların sağlık hizmetlerini aldıkları illerin başında İstanbul gelmektedir. İstanbul’un
ardından ise sırasıyla Bursa ve Aydın illeri gelmektedir. Kuveytli uluslararası hastaların 2014
yılında ülkemizde sağlık hizmetlerini almak için en fazla tercih ettikleri aylar ise yoğunlukla
Ağustos ayı olmakla beraber sırasıyla Eylül ve Haziran aylarıdır. 2014 yılında ülkemize Kuveyt’ten
gelerek sağlık hizmeti alan uluslararası hastaların dağılımlarına ilişkin grafikler aşağıdaki gibidir:
Genel Cerrahi
Diş Tedavi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Göz Hastalıkları
Dahiliye
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
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