Sağlık Turizmi / Ülkeler

KITA AVRUPASI
RUSYA

GSYİH (Milyon $ )
1.861.000

KBGSYİH ( )
24.590

Büyüme Oranı (%)
0,6 %

Nüfus
142.300.000

Yüzölçümü ( km2)
17.075.400

Başkent
Moskova

Rusya Türkiye’nin kuzeyinde çok geniş bir yüzölçümüne sahip ve yaklaşık
142.5 milyon nüfusa ev sahipliği yapan bir ülkedir. Bu nüfusun % 80’inini
Ruslar ve geriye kalan %20’lik kısmı 190’dan fazla ırk oluşturmaktadır.
Nüfusun yaş aralıklarına göre dağılımına bakıldığında 0-24 yaş arası genç
nüfus toplam nüfusun % 27.1’ini, yetişkin nüfus % 59.6’sını ve 65 yaş üzeri
yaşlı nüfus % 13.3’ünü oluşturmaktadır. Rusya’da doğurganlık oranı ise
kadın başına 1.61 çocuktur. Rusya’nın resmi dili olan Rusça’nın yanı sıra Tatarca, Çuvaşça gibi
diller resmi olmasa da ülkenin farklı bölgelerinde konuşulmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 2010
verilerine göre ülkede yıllık kişi başı sağlık harcaması 1.277 $’dır ve gayrisafi yurtiçi hasıladan
sağlığa ayrılan pay da % 6.5’tir.
Çok köklü bir sağlık sistemine sahip olan Rusya Federasyonu’nun, 1990’lı yıllara kadar yatak
sayısı, sağlık insan gücü sayısı gibi ölçütlerde dünyanın en iyi ülkelerinden biri olmasına rağmen,
ülke rejiminin bu tarihte değişimiyle sağlık sistemi de hızla bozulmaya ve bunun sonucu olarak
halkın sağlık durumu belirgin bir şekilde kötüleşmeye başlamıştır. 1991’den sonraki yeniden
yapılanma çalışmalarına rağmen, SSCB’nin mirası hâlâ açıkça görülmektedir. Sağlık insan gücü
ve sağlık hizmeti veren kuruluş sayıları oldukça fazladır.
Rusya Federasyonu’nda yabancı uyruklular da sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.
Yabancı uyruklulara acil sağlık hizmetleri ücretsiz verilirken, diğer sağlık hizmetleri ücret karşılığı
verilmektedir. Daha önce merkezi olan sağlık hizmeti yönetimi Rusya Federasyonu kurulduktan
sonra birbirinden ayrı federal, bölgesel ve yerel sağlık hizmetleri denen üç sistem yerleştirilerek
yönetilmeye başlanmıştır. Federal düzeydeki Sağlık Bakanlığı’nın görevi merkezi politikanın
yapısını oluşturmak ve alınan kararların bölgelere intikalini sağlamaktır. Ancak bölgesel güçlerin
gelişmesi ile bakanlık emirlerine fazla uyulmamaktadır. Bölgesel yönetimler oldukça özerk
olarak işlemektedir. Bölgesel seviyede oldukça uzmanlaşmış tıbbi kuruluşlar bulunmaktadır.
Bu yönetimler; genel hastaneler, çocuk hastaneleri, bulaşıcı hastalıklar için uzmanlaşmış tıbbi
kurumlar, akıl hastaneleri ayrıca bunlara ilaveten dispanserlerin yaklaşık 1/4’ü ve teşhise yönelik
merkezlerin %70’ini idare etmektedir.
Hedef ülkelerimiz arasında yer alan Rusya’dan daha çok termal sağlık turizmi, alternatif tıp ve
yaşlanma karşıtı tedavi talepleriyle vatandaşlar sağlık turizmi kapsamında seyahat etmektedirler.
Son zamanlara kadar Rus uluslararası hastalar bu amaçlarla Almanya’ya seyahat etmeyi
tercih ederlerken, şimdilerde en gözde sağlık turizmi destinasyonları bir Balkan ülkesi olan
Macaristan’dır. Türkiye ise bahsi geçen iki ülkeye kıyasla çok daha ılıman bir iklime sahip olması
ve zaten Ruslar’ın bir turizm destinasyonu olarak yoğunlukla tercih ettikleri bir ülke olması
sebebiyle, termal tesis ve tedavi hizmetlerinde altyapıyı sağlamlaştırıp, hizmet sunumunda
belirlenen standartları yakaladığında hedef ülke konumundaki Rusya’nın taleplerine karşılık
verecek duruma gelerek, Rusya’dan sağlık turizmi kapsamında gelen uluslararası hasta sayısında
önemli bir artış yakalayabilir.
SATURK Yayınıdır. Tüm telif hakları saklıdır.

Sağlık Turizmi / Ülkeler

Rusya genel olarak yurt dışına yapılan turistik seyahatlerde küresel çapta büyük paya sahiptir.
Son zamanlarda sağlık turizmi kapsamında yapılan seyahatler de Ruslar için popüler bir hale
gelmektedir. 2013 yılında Rusya’dan yaklaşık 300.000 kişi sağlık turizmi kapsamında yurt dışına
çıkmış ve 1.1 milyar $ harcama yapmışlardır. 2014 yılında ise bu rakamların %25 oranında
arttığı tahmin edilmektedir. Rusya vatandaşlarının yurt dışında sağlık hizmeti almayı tercih
etmelerinin en büyük sebebi ülkede birçok üst uzmanlık alanında yüksek kalitede sağlık hizmeti
verilememesidir. Bu yüzden de sağlık turizminde bir varış noktası değil de vatandaşlarının çıkış
noktası konumundadır. Yurt dışında başlıca faydalandıkları sağlık hizmetleri incelendiğinde ise
Kanser Tedavisi, Ağız ve Diş Cerrahisi, Tüp Bebek ve taşıyıcı annelik tedavisi, kök hücre tedavisi
ve termal tedaviler kapsamında balneoterapi ilk sıradadır. Sağlık turizmi kapsamında Rus
uluslararası hastalar Türkiye’yi en fazla kalp damar hastalıkları ve kozmetik cerrahi için tercih
etmektedirler.
2014 yılında ülkemize Rusya’dan toplam 48.607 uluslararası hasta gelmiştir. Bu uluslararası
hastaların 44.919’u turistin sağlığı, geriye kalan 3.688’i ise sağlık turizmi kapsamında ülkemizdeki
hastanelerden sağlık hizmet almışlardır. Rusyalı uluslararası hastalar ülkemizde en fazla Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları branşında hizmet almışlardır. En fazla tercih edilen diğer branşlar ise
sırasıyla Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi ve Travmatoloji branşlarıdır. Rusya’dan gelen
uluslararası hastaların yarısından fazlası yaz ayları olan Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında
ülkemizde sağlık hizmeti almıştır. Bu üç aydaki uluslararası hasta sayısı toplam Rusyalı
uluslararası hasta sayısının neredeyse %60’ını oluşturmaktadır. Rusyalı uluslararası hastaların
en çok tercih ettikleri şehir 39.961 uluslararası hasta ile Antalya şehri olurken; Antalya, İstanbul
ve Muğla illerine gelen toplam hasta sayısı 45.590’dır. Ülkemizde sağlık hizmeti almış olan Rus
vatandaşlarına ait 2014 yılı özet grafikleri aşağıda olduğu gibidir;
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Tıbbi Onkoloji
Diş Tedavi
Göz Hastalıkları
Genel Cerrahi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Dahiliye
Ortopedi ve Travmatoloji
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
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