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ДО
ОТНОСНО: КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
Уважаеми

,

С настоящето писмо Ви каним да участвате в Национална конференция по
здравен туризъм, която ще се състои на 26 и 27.06.2014 г. в София, с
домакинството на Столична община и подкрепата на Министерство на
икономиката и енергетиката, Министрество на здравеопазването, Министерство
на околната среда и водите, Медицински университет София, ВМА, Български
лекарски съюз и други институции.
Целите на конференцията са:
ДА СЕ ОБЕДИНЯТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ДИСКУСИЯ ЗА
БОГАТИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА БЪЛГАРИЯ КАТО ЕВРОПЕЙСКА ДЕСТИНАЦИЯ
ЗА МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ.
ДА СЕ ПОКАЖЕ ПОТЕНЦИАЛЪТ НА ГЕОГРАФСКОТО РАЗПОЛОЖЕНИЕ,
ПРИРОДНИТЕ И.............РЕСУРСИ, ХРАНЕНЕ, ЕТЕРИКА И ВОДИ И ......
Идеята ни се основава на Европейската директива за
трансгранично здравно обслужване, която дава правото на пациенти от
държавите, членуващи в Европейския съюз, да ползват медицински
услуги в чужбина. Съчетаването на медицинския туризъм с възможностите за
рехабилитация и СПА процедури може да донесе добавена стойност в
туристическия сектор. Разгръщането на тази ниша се крие в комбинираните
възможности за културен, образователен, приключенски, селски, екологичен и
религиозен туризъм заради историческото ни и природно наследство. Със своите
над 600 използваеми водоизточника на лечебни минерални води, страната ни
има реален шанс да се нареди сред лидерите в Европа.
Предимството ни като дестинация за здравен туризъм е много доброто
съотношение между атрактивни цени и високо качество на медицинската и
терапевтична дейност. (Българските услуги в сферата на здравеопазването са
финансово значително по-достъпни, отколкото в Западна Европа; широк спектър от
възможности за лечение в България, конкурентни цени, доказаните професионалисти,
добрата материална база и отличните възможности за възстановяване на здравето ще
убедят желаещите да предпочетат България за лечение, разкрасяване и
възстановяване.

Тук трябва да бъде добавена и обществено-чувствителната тема за
тревожната статистика: за изтичането на медицински кадри зад граница.
Конференцията ще бъде 2-дневна, с панелни дискусии и с организирана
територия за демонстрации.
Програмата ще се осъществи в два модула:
Първи модул

 Здравен туризъм;
 Стойност +. Туристически продукти;
 Минерални води – история и наука;
 Инвестиции – публично-частно партньорство, правна рамка;
 Добри практики;
 Балнео- и уелнес услуги;
 Презентации на общините с ресурс за развитие на здравен туризъм;
 География на преживяванията/ Атракции;
 Чисти храни; Вино; Билки.
Втори модул
 Лечение, възстановяване и рехабилитация на граждани от ЕС и трети
държави в България;
 Правна рамка/ Директива на ЕС за трансграничното здравеопазване;
 Научно–практическа дискусия в 2 панела.
За участието Ви молим да попълните приложената заявка-договор и да ни
я изпратите на електронна поща health_tourism@abv.bg
С уважение
Весела Цолова
Директор НМГ и
Програмата БЪЛГАРИЯ ВИ ОЧАКВА
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