Sağlık Turizmi / Ülkeler

GÜNEY AMERİKA
MEKSİKA
GSYİH (Milyon $ )
1.258.544

KBGSYİH ( )
10.630
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Nüfus
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Yüzölçümü ( km2)
1.964.375

Başkent
Mexico City

Meksika coğrafi boyutları açısından dünyanın en büyük ülkelerinden
biridir. Aynı zamanda ana dili İspanyolca olan ülkeler arasında ise nüfusu
en kalabalık olan ülkedir. Son 10 yıldır en hızlı gelişen sağlık turizmi
destinasyonlarından biridir ve özellikle ABD vatandaşlarının öncelikli
tercih ettikleri ülkelerin başında gelmektedir. Obezite cerrahisi, kök hücre
tedavileri, ortopedik cerrahiler, kozmetik cerrahi ve dental klinikler öne
çıkan sağlık hizmeti sunum merkezleri olarak göze çarpmaktadır.
Bölgesel yakınlık nedeniyle ABD ile Meksika arasında sınırı oluşturan California, Arizona ve New
Mexico’da yaşayan insanlar için öncelikli diş tedavi merkezleri ABD sınırına yakın büyük illerde
yerleşmiş Meksika Ağız-Diş Sağlığı Merkezleridir. Diş tedavilerinde fiyatlar ABD fiyatlarının
%30-35’i civarındadır. Diğer cerrahi işlemler için Meksika fiyatları ABD ile kıyaslandığında %50
civarıdır.
Meksika tercihinin temel nedenleri ulaşım kolaylığı, düşük fiyat, ileri teknoloji ve yapılanmış tatil
merkezleridir. Mexico City, Monterey, Tijana ve Cancun gibi büyük şehirlerde yerleşik büyük
hastaneler ABD örneklerinde olduğu gibi teknolojik olarak iyi donanımlıdır. Bu hastanelerde
İngilizce konuşulmaktadır ve hekim kadrosunun önemli bir kısmı ABD eğitim kurumlarında
uzmanlıklarını almışlardır.
Meksika’ya doğru olan sağlık turizmi akımı özellikle Meksika sınırındaki eyaletlerde diş
hekimliği hizmet sunumunu ciddi olarak etkilemiş ve ABD tarafında birçok diş sağlığı merkezi
kapanmıştır. Özellikle Amerikan sağlık sisteminde politik olarak yaşanan sorunların yansımaları
ülke dışına daha fazla hasta çıkışına neden olmaktadır. Bu durum en çok Meksika lehine sınır
aşırı hasta trafiği ile sonuçlanmaktadır. Ancak son zamanlarda Amerikan diş hekimleri tarafından
Meksika’da yapılan işlemler için sık karşılaşılan ciddi enfeksiyon ve uygun olmayan malzeme ile
kalitesiz işçilik açısından uyarılar yapılmaktadır.
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Grafik.1. Meksika Sağlık sistemi kaliteli, kapsayıcı ve maliyet etkin çözümler üretebiliyor mu? SGI (Sustainable Governance Indicators) (1 en kötü 10 en iyi puan)
SATURK Yayınıdır. Tüm telif hakları saklıdır.
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Avantajlar:
En önemli avantajların başında hemen hemen tüm hekimlerin iyi derecede İngilizce konuşuyor
olması ve yine hekimlerin önemli bir kısmının ABD eğitim kurumlarından mezun olmuş
olmaları gelmektedir. Ayrıca Meksika tarafında çalışan hekimlerin çoğu Amerikan Board
Sertifikasyonuna sahiptir. Yüksek teknoloji ve düşük fiyatlar diğer önemli avantajlarıdır. Ayrıca
Pfizer, Roche ve Bristol-Myers gibi ilaç üreten firmaların FDA onaylı tedavi amaçlı ilaçlarının
Meksika tarafında %60 kadar ucuz olması yine önemli bir avantajdır.
Diğer önemli avantajı ise Meksika nüfusundan daha fazla ABD nüfusu 3 saatten daha kısa bir
uçuş süresi ile Meksika’da yerleşik tedavi olabilecekleri sağlık merkezlerine ulaşabilmektedirler.
Beraberinde sunulan tatil imkanları ve mükemmelleşmiş konaklama tesisleri ile tedavi sonrası
dönemde hasta ve yakınları için Meksika önemli bir turistik mekandır.
Washington kökenli bir sivil toplum örgütünün yaptığı araştırmada Meksika’da tedavi gören
ABD vatandaşlarının %90’ı aldıkları hizmetin iyi ya da mükemmel olduğunu vurgulamışlardır.
Tıbbi açıdan önemli bir avantaj ise özellikle yakın eyaletlerden Meksika’ya geçip tedavi olmuş
hastaların tedavi sonrası takipleri sağlık hizmeti sunan kurumlar tarafından ABD içinde organize
edilebilmektedir.

Dezavantajları:
En önemli dezavantajları JCI akredite kuruluş sayısının yetersizliği ve akredite olmamış
kurumlardaki hizmet kalitesinin ABD ile kıyaslandığında çok yetersiz olmasıdır. Hekimler
arasında İngilizce konuşma oranı yüksek iken özellikle destek personelde yetersiz İngilizce bilgisi
tıbbi müdahale sonrası dönemde iletişim hatalarına neden olabilmektedir.
Özellikle bazı büyük şehirlerde rastlanan sokak suçları gruplar harici geziler de sıkıntı
oluşturabilmektedir.
Sağlık hizmeti alanların olası beklenmeyen komplikasyonlarda yasal korunmanın yetersiz olması
ve malpraktis yasası yetersizlikleri iyi bir sağlık turizmi destinasyonu olmaya çalışan Meksika
için önemli bir eksikliktir.
Hastanelere yakın bölgelerde olmasa da tedavi öncesi veya sonrasında ziyaret edilebilecek
tatil yöreleri ile turistik bölgelerde malarya ve sivrisineklerle bulaşan diğer hastalıklar tehdit
oluşturmaktadır. Kırsal bölgelere ve şehir merkezlerinden uzaklara gidildikçe dizanteri ve diyare
sınır aşan hastalar için özellikle iyileşme süreçlerinde önemli sorun oluşturabilir.
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