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  خالصه

پژوهش حاضر با هدف کلی واکاوي راهکار هاي بین المللی توسعه گردشگریسالمت در سطح ایران و استان اردبیل به 

 صورت گرفته است و به دنبال بیان) کتابخانه اي(شیوه مروري 
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. ساکنانکشورهایمقصدوبیمارانمراجعهکنندهازکشورهایخارجی،گردشگریسالمتوپزشکیدرایرانواردبیلومواردیازاینقبیلمیباشد
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  مقدمه .1

. ابتدا باید به روشن کردن مفهوم گردشگري پزشکی پرداخت و این مفهوم را روشن ساخت

. معنا و تعریف میشودپزشکیهای درمانمفهوم،گردشگریپزشکیعملمسافرتفردفراترازجامعهخودبرایدریافتترین وسیعدر

  ].1[پزشکیاشارهدارد های درمانمختلفبرایکشورهایهرچنددراکثرموارداینعبارتبهسفربه

و18درقرناز دیرباز یعنی ) غیرضروريپزشکیهای مراقبتمثال،سفربهکشوریدیگربرایعنوان به(گردشگریپزشکی

آب تاازکردند میآبمعدنیسفرهای چشمه،مردمبه19

درمانگکمترتوسعهیافته،مردمهمیشهبرایرسیدنبهکشورهایبهبودسالمتخوداستفادهکنندودرمجامعدوردستوبرایای عنوانوسیله بهآن

. اند کردهباپزشکان،سفرها اه

یا کهدرکشورخودبادردسترسنیستیاخیلیگراناستوای جراحیپزشکیوهای مراقبتامروزه،مردمبرایبهدستآوردن

  .]2[دکنن میانتظارطوالنیدارد،بهبسیاریازکشورهایخارجیسفرزمان

. ازخدماتسالمتکشورهایدیگر،برایاقشارمرفهکشورهایدرحالتوسعه،پدیدهجدیدینیستمندی منظوربهره بهمسافرت

-برایاینطبقهاجتماعی،استفادهازخدماتسالمتخارجی

-ویااینکهازکیفیتپایینیبرخورداراستشود میبهدلیالینکهاینخدماتدرکشورشانارائهن

  .آناناستقسمتیازالگویمصرفیکاالهاوخدماتسالمت

. اخیر،امتیازسفربهکشورهایدیگربرایبرخورداریازخدماتسالمت،دردسترساقشارمتوسطجامعههمقرارگرفتهاستهای سالدر

نیزدراینمیااند شدهکهدراینبازارجدیدواردای توسعهکشورهایتوسعهیافتهنیستند؛بلکهکشورهایدرحالالزامًاکشورهایمقصداینسفرها،

. شود میجدیدیهممشاهدهنسبتًاعالوهبراین،پدیده. نقراردارند

. کنند میبرخورداریازخدماتسالمتبهکشورهایدرحالتوسعهسفرمنظور بهدراینپدیدهجدید،مردمکشورهایتوسعهیافته

-جدیدبیماراندرپاسخبهظهورگردشگریپزشکیالمللی بیناینحرکت

. ستبهوجودآمدها–اند برگزیدهاینکشورهاهای دولتبلکهها بیمارستانراهبردبازاریابیجدیدیکهنهتنها

درکشورتایلندومالزیاینتوسعهبعدازبحرانمالیآسیادرسال. اند دادهدرجنوبشرقآسیاکشورهایمالزیسنگاپوروتایلنداینراهبردراتوسعه

. بهاوجخودرسید1997

های نرخ،المللی هایبین مسافرتبهداشتیدرکشورهایصنعتی،افزایشسهولتهای مراقبتسرسامآورهای هزینهترکیبیازعواملمختلف،نظیر

سریعتکنولوژیپزشکیواستانداردهایمراقبتدربیشترکشورهاازیکطرفواینترنتازطرفدیگر،های پیشرفتدیالرزدراقتصادجهانی،مطلوبتب

) پزشکی(اینمقالهگذریمیکند مختصر برگردشگریسالمت.]3[منجربهافزایشاخیردرعمومیتیافتنگردشگریپزشکیشدهاست

  درسطح جهان،خاورمیانه،کشورایرانواستاناردبیل

  وضرورتتحقیقمسئلهبیان. 2

  تعریفگردشگریسالمت2. 1

مختلفپزشکی،گردشگریومدیریت،تعاریفمختلفداشتهودارد،چنانهای حوزهگردشگریسالمتازنظربسیاریازمحققینوصاحبنظران

. کنند میهمدرتعریفاصطالحویادرادبیاتمربوطهاستفادهجای بهرا»پزشکی«و»درمانی«یا»الفاظسالمت«چهحتیبرخی

کهاغلبدطلبد میجریانجابجاییازپیرامونبهمرکزاستچراکهامکاناتویژهپزشکیوبهداشتیرامعموالًمعالجه،سالمتدرگردشگریبهداشتی

. رکشورهایپیشرفتهموجوداست

  .]4[جریانسفرازمرکزبهپیرامونرادرپیداشتهباشد بسا چهالبتهگاهیدرماننیازمندیکمحیطآرام،پاکیزهوزیبااستکه



  :چنینتعریفکردهاست،گردشگریسالمترا2سازمانجهانیجهانگردياما 

-معدنیهای آباستفادهازخدماتیکهبهبودیاافزایشسالمتیوافزایشروحیهفردبااستفادهاز

  .]5[گیرد میساعتصورت24ودرمکانیخارجازمحلسکونتبااقامتبیشازشود میآبوهوابامداخالتپزشکیرامنجر

. سفرهاشدهاستباالرفتنسطحدانشمردمدنیاوتوجهبیشتربهبهداشتوسالمتموجبافزایشجذابیتاینگونه

. امروزهایننوعگردشگریدرکشورهاییهمچونیونان،کرواسی،صربستانوغیرهبسیارموردتوجهبودهورواجدارد

کبدي،حساسیتودیگرمشکالتسالمتی،تمایلدارندبهچنینمهای بیماريتنفسی،استخواندرد،پوکیاستخوان،های بیماريمردمبرایدرمان

  ].4[یندنماناطقیمراجعه

ی از ناگونگردشگریسالمت،دارایاقسامگو

  :شوند میذیلتعریفصورت بهکهباشد میگردشگریدرمانی،گردشگریپزشکیوگردشگریتندرستیقبیل

  3گردشگریدرمانی2.2

یعیطباستفادهازمنابعدرمانیمنظور بهمسافرت: 4تعریفگردشگریدرمانی

حتی  یاها بیماري،جهتدرمانبرخی)معدنی،نمک،لجنوغیرههای آب(

  ].6[پزشکیراگردشگریدرمانیگویند گذراندوراننقاهتتحتنظارتومداخلهبرای

  ٥گردشگریپزشکی 2. 3

بدرمانبهبودي،ازجملهعملجراحیانتخابی،درماندندانی،های مراقبتبهدستآوردنباهدفگردشگریپزشکیعملسفربهیککشوردیگر

. اروري،پیوندعضووچکاپپزشکیاست

  .]7[سنتینیستهای درمانگیاهیوداروهایمعدنیوانجامدرمانباهای چشمهاینهمانگردشگریسالمت،کهشاملبازدیداز

اقتصادي،همدرسطوحسیستمیوهمدرسطوحفردیدرکشدهوبهتصویرکشیدهشدهاسای عنوانمسئله معموالًبهگردشگریپزشکی

  .]8[ت

  6گردشگریتندرستی2.4

: تعریفگردشگریتندرستی

قوابدونمداخلهونظارتپزندگیروزمرهوتجدیدهای تنشبرایرهاییاز8آبمعدنیوآبگرمهای چشمهومناطقدارای7سالمتهای دهکدهمسافرتبه

  ]6[9زشکیودرمواردیکهگردشگربیماریجسمیمشخصینداشتهباشدراگردشگریتندرستیگویند

  مبانینظریوپیشینهتحقیق. 3

  تاریخچهگردشگریسالمت3. 1

                                                            
2World Tourism Organization
3Curative Tourism

  )UNWTO(ارائهشدهتوسطسازمانجهانیجهانگردي4
5Medical Tourism
6Wellness Tourism

.سالمتیرابرایبیماراندرمحیطیمنحصربهفردفراهممیآورد-دهکدهسالمت،مرکزیپزشکیاستکهمراقبتهایاولیهوثانویهبهداشتیمفهوم7
8Spas

  )UNWTO(جهانگرديارائهشدهتوسطسازمانجهانی9



. باآرامشوتجدیدقوایجسمیودماغیانسانمالزمبودهاستاالیام قدیمگرمازهای آب

یکبرایمژنتصورت بهگرفتهشده"Spara"بهمعنیچشمهوبا"Espa"کلمهالتینکهریشهبلغاریداردیااز"Spa"کلمهالمللی بیندرزبان

. درآمدهاستبرند میمعدنیوگرمکهجهانگردانبرایاستراحتودرمانبهآنپناههای آبناطقدارای

غنیبراهای هایگل ویژگیوازنوشند میمعدنیهای چشمه،ازآبکنند میگرمآبتنیهای آبکهدرهاست قرنمناطق،گونه ایناستفادهکنندگاناز

. کنند میدآرایشیولجندرمانیاستفادهیمقاص

پوستی،دردهایروماتیسمی،ورممفاصل،خستگیوفرسودگیمفرطجسمهای ناراحتیاسپاهارااغلببیمارانیکهازانواعگونه اینمراجعینبه

. دهند می،تشکیلکشند میگوارشیوتنفسیعذابهای ناراحتیوستونفقراتعالوهبرها مهرهي،نقرس،التهاب

بازیبرایمفرحکردناوقاتگردشگرانایجادشدهای زمینتسهیالتیازقبیلکتابخانه،تماشاخانه،تاالرموسیقیوبرایحداکثرنمودنمطلوبیتسفر،

  .]9[کنند میاجتماعیبهاینمناطقسفرهای سرگرمیاستفادهازانواعقصد بهامروزهمردمنهفقطبرایآبدرمانی،بلکهطوري که به. هاست

  تاریخچهگردشگریپزشکی3.2

. گردشگریپزشکیمفهومیتازهنیست

. اند کرده میاولیه،مردمبااهدافدرمانیمسافرتهای زمانخچهگردشگریپزشکینشاندهندهایناستکهحتیدرتاری

19و18؛همانطورکهدرقرنرفتند میگرمهای آبوها حمامیونانیانومصریانباستانجهتافزایشسالمتخودبه

معدنیهای آبکبدیدریافتکنند،درهای اريبیمخودمانندسل،نقرس،برونشیتیاهای بیماريبهامیداینکهدرمانیبرایها آمریکاییاروپاییانو

  .کردند میوحتیدراماکندورافتادهتجمعها آسایشگاهسالمتو

10تاریخچهگردشگریپزشکیبهاولینموردثبتشده،یعنیزمانیکهزائرانیونانیازمدیترانهبهاپیدوریا

. شفابودهاست،خدای11گفتهشدهکهاینمنطقهکوچک،حرماسکلپیوس. گردد میسفرکردند،باز) کوچکدرخلیجسارونیکای منطقه(

. ]10[مقصداصلیگردشگریپزشکیثبتشدهاستعنوان بهبنابرایندرتاریخچهگردشگریپزشکی،اپیدوریا

. پرداختند میدراینمکانافرادمجربینیزبودندکهبهمعالجهودرمانبیماران

آبمقدسشستکهدرآنجاخودرادرکردند میمراجعههایی زیارتگاهمردمدربریتانیایدورهحاکمیتامپراتوریرومهمبرایمدتدوهزارسال،به

. آرامشوسالمتیبهکناررودنیلمسافرتنمایندباهدفتمایلداشتندکهها ویژهآلمانی بهمیالدینیزثروتمنداناروپاییو18درقرن. شودهند

سیاحتیآنکشورنیزبهرههای جاذبهونکتهمهمایناستکهبیمارانضمندرمانازاند شدهدرحالحاضر،کشورهایزیادیبرتوریسمدرمانیمتمرکز

. گیرند می

استقراردارند،اقامتها بیمارستاناستانداردومطلوبیکهدرمجاورتمراکزدرمانیوهای هتلکهبیمارانمراجعهکننده،درشود میتالشعموماً

  ]11[شوند مند بهرهنمایندوازخدماترفاهیسطحباالوهمچنینمترجمینحاضردربیمارستانیاهتل

  روندهایمعاصرگردشگریپزشکیدرجهان3.3

) مثالعملچشمعنوان به(رایاعمالجراحیبسیاریازاروپائیانوبامردمانآمریکایشمالیب

عملچشمدرانگلستانحدودمثالًدراینخصوص. کنند میبهدلیلهزینهبسیارباالیآندرکشورخود،بهکشورهایدیگرنظیرهندومالزیسفر

). دهبرابرکمتر(دالر450دالراستولیدرهندوستانحدود4500

هزینهآنوحتیدربعضیمواردیکدهمهزینهداخلیدرخارجازمرزهاخدماتپزشکیموردنیازخودرابایکچهارمتوانند میبیمارانایاالتمتحده

. کنند میطوالنیانتظاربرایدریافتخدمات،سفرهای لیستبیمارانکاناداییوانگلیسیبهخاطر]. 4[یندنمادریافت

. ازخدماترادرکشورخودندارندای پارهبرخیازبیمارانامکاندسترسیبه

  ]12[کنند زیباییتجربههای جراحیانتخابیهمچوننیزدوستدارندتاتعطیالتواوقاتفراغترابااعمالجراحیای عده

                                                            
10Epidauria
11Asklepios



  .هند،برزیل،ترکیه،کرهجنوبی،تایلند،چین،مالزي،پروتریکا: ازاند عبارتکشورهایمطرحدرصنعتتوریسمسالمتبهترتیب

100میالدي،بالغبر2012براساساعالمسازمانجهانیجهانگردي،گردشمالیتوریسمسالمتدرجهان،تاپایانسال

  ].13[دارد درصددرکشورهایمختلفجهان12تا10اینروندساالنه،رشدیمعادلمیلیارددالرآمریکابودهکه

  روندهایمعاصرگردشگریپزشکیدرمناطقآسیاوخاورمیانه3. 4

2001سپتامبر11نقاطعطفدرسناریویگردشگریپزشکی،حادثهترین مهمیکیاز

،اکنونبههند،تایلندودیگرککردند میآمریکاسفردوقلوبودکهباعثشدبیمارانخاورمیانهکهبرایگردشگریپزشکیبهاروپاوهای برجحملهبه

1990نقطهعطفدیگردراینزمینه،دراواسطدهه. شورهایآسیاییسفرکنند

درهای بیمهطوالنیانتظارخدماتپزشکیدرخدماتملیدرمانیدرانگلستان،باالرفتنتعدادافرادفاقدهای لیستاتفاقافتادکهبرخیبیمارانبهعلت

یوسالخوردگیدرجوامعیمانندژاپنوتایوان،شروعبهمسافرتبهکشورهایدرحالتوسعهآسدرسیستمدرمانها مراقبتمانیدرآمریکا،کمبود

  ].14[یاییازقبیلهندوتایلندنمودند

  روندهایمعاصرگردشگریسالمتدرایران5. 3

میلیونگردشگربه180میالدیبیشاز2012براساسآماررسمیاعالمشدهازسویسازمانجهانیجهانگردیوبانکجهانی،تاپایانسال

  .مالزي،ترکیه،اردن،امارات،ایران: ازاند عبارتکشورهایاسالمیمطرحدرتوریسمسالمتبهترتیب. اند کردهسفرکشوراسالمی57

،اماتوریسمسالمتکردند میطبیعیایران،بهایرانسفرهای آببسیاردورهموارهگردشگرانواقواممختلفبرایدرمانازهای زماناگرچهاز

]. 13[دارد بهشیوهکنونیتاریخچهکوتاهیدرایران

بهاستانمخصوصاًکشورهایعربیحاشیهخلیجفارسبرایدریافتخدماتبهداشتیوسالمتبهایرانوویژه بهساکنینکشورهایهمسایهدرگذشته

 درحالحاضرعلالصلیمسافرتبیمارانبهایرانمربوطبهکیفیت. کردند میفارسمسافرت

تپیشرفتهوجدید،وجودمپایینداروودرماندرمقایسهبادیگرکشورهایمنطقه،دسترسیبهخدماتسالمتوتجهیزاهای هزینهخدماتسالمت،

متخصصانووجودنیرویمتخصصماهردرحوزهسالمتدرایران،فرهنگوزبانمشابهوکمبودیافقدانتجهیزاتونیرویمتخصصدراغلبکشورهای

  ].12[باشد بدأمی

تازیرنظروتوسطمتخصآیند میایرانیانبسیاریبرایانجاماعمالجراحیزیباییرویصورتوبینیودندانپزشکیخودازاروپاوآمریکابهکشور

. ،موردعملجراحیقرارگیرندنمودند میتقبلباید میازآنچهدرخارجازکشورتر مراتبپایین ایبه هزینهاولکشورباصینتراز

. شوند میدرمانموفقبهبازدیدازوطنودیداربستگاننیزهای هزینهآنهاعالوهبرصرفهجوییدر

یدنماگرفتهوبرایآنبرنامهریزییکیازبازارهایهدفگردشگرکشوردرنظرعنوان بهایننوعازگردشگریراتواند میدرستازهمینرواستکهدولت

]4.[  

میالدي،بیشاز2012براساسآماراعالمشدهازسویمعاونتگردشگریسازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگري،درسال

. اند کردهتوریسمسالمتبهایرانسفرباهدفهزارگردشگر200

ت می،کند میبیشازپنجهزاردالرهزینه،کند میتوریسمسالمتبهایرانسفرباهدفازآنجاییکهبراساساعالموزارتبهداشت،هرگردشگریکه

  ].13[نتیجهگیریکردکهازمحلوروداینتعدادگردشگر،درآمدیبیشازیکمیلیارددالر،واردچرخهاقتصادیایرانشدهاستوان

  :برانگیزهبیمارانخارجیبرایورودبهایرانمؤثرعوامل

  

  :عواملمربوطبهمقصد  :عواملمربوطبهدرمان



  شرایطسیاسیوامنیتی-  هزینهدرمان-

  سهولتسفر-  انتظارزمان-

  عواملجامعهشناختی-  تنوعدرمانی-

  ].15[گردشگريهای جاذبه-  کیفیتخدماتپزشکی-

    تجهیزاتپزشکی-

  

  :اهدافورودگردشگرانسالمتبهایران

ناباروري-1

دندانپزشکی-2

جراحیپالستیک-3

جراحیقلب-4

مرتبطباسرطانهای بیماري-5

جراحیچشم- 6

  )درمانیلجندرمانی،گیاه(شفابخشهای آبگردشگریدر-7

گردشگرانسالمتورودیبهایرانبیشترازکشورهایآذربایجان،عراق،ترکمنستان،افغانستان،کویت،سوریه،لبنان،بحرین،عربستانوت

  .درصددرحوزهتوریسمسالمتداشتهاست25الی20رکیههستندوایرانطییکدههگذشتهپیشرفتیدرحدود

. انشرقی،گیالن،اردبیلوفارستعلقداردتهران،خراسانرضوي،آذربایجهای استانبیشترینپذیرشگردشگرانسالمتبه

آذربایجانشرقیپسازخراسانرضویبیشترینگردشگرانسالمتراطییکسالگذشتهبهخوداختصاصدادهاستکهبیشترینآنهاازجمهوریآذربای

  .جانوکردستانعراقهستند

  :درافزایشگردشگرانسالمتدرایرانمؤثرعوامل

)نستانو ارم افزایشورودگردشگرانازجمهوریآذربایجان(نوساناتنرخارز-1

تسهیلدرصدورروادیدبیماروهمراهان) ت(برقراریویزاي-2

درمانارزاندرمقایسهبادیگرکشورهایمنطقه-3

یتخصصیهمراهباکادرمجربها بیمارستانپزشکانماهرو-4

]13[ارائهجوایزصادراتی-5

  :ایراندرزمینهگردشگریسالمتهای توانمندي

معدنیهای آبآبگرموهای چشمه-1

)12درمانینمکغاردرمانییانمک(گنبدهاینمکی-2

)اکوتوریسم(يگردطبیعت-3

  ]16[یپزشکتوریسم-4

  اقداماتایرانبرایتوسعهگردشگریسالمت3. 6

                                                            
12Halotherapy



. گردد میبر-آغازبرنامهسومعمرانیکشور- ش 1341سابقهبرنامهریزیگردشگریدرکشورمابهحدودسال

87پسازانقالباسالمیدرماده

سازیبرایحضورمؤثردربازارهایجهانیوتبدیلجمهوریاسالمیایرانبازبخشسومبرنامهچهارمتوسعهاقتصادیاجتماعیایراننیز،بهلزومزمینه

درحقیقتبرایاولینباردرسال. ]17[13سالمتوپزشکیمنطقهاشارهشدهاستنیازهایهمرکزرفع

،توریسمدرمانیبهشیوهکنونیموردتوجهوزارتبهداشتقرارگرفتوبهدنباآلندرسال1382

ریزمستقلموردتوجهبیشتریقرارگرفتوبرایتوسعهآنبرنامهرتصو بهسازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگري،تأسیس،پساز1383

  .]13[صورتگرفتهایی ي

. سالمتدرکشورکردهاستهای عنواندهکده بهیهای دهکدهسازمانگردشگریاقدامبهراهاندازی

. هزارهکتاردرحاآلمادهسازیاست650درحالحاضرشهرسالمتشیرازباهمکاریدانشگاهعلومپزشکیدرزمینیبهمساحت

بدونویزاوباهمانشرایطگمرکیکهدرمناطقآزادوجوددارد،ازاتوانند میوگردشگرانخارجیکنند میمناطقآزادپیرویهایویژگیاینمناطقاز

  .]16[مکاناتاینمناطقاستفادهکنند 

  مزایایگردشگریپزشکی .4

ختوسطکشورشان جراحیعملجراحیانتخابیرابرایبیمارانبدونبیمهویاتحتبیمهویابرایبیمارانیکهتواند میسفربهیککشورخارجی

. ،ممکنسازدشود میانتظارطوالنیقراردادههای لیستودحیاتینباشدودرنتیجهدر

  .کنند میارائهها هزینهکاهشمنظور بهدرمانباهدفرابرایکارمندانشانجهتسفرهایی پاداشبیمههای شرکتبرخی

ریکهاغلبتوس،بسیارعالیبود؛نظاند بودهپزشکیدرخارجازکشورهای روشکهدرماندریافتیزمانیکهتحتدهند میبیماراناغلبگزارش

بود درکشورخودشان بستريازتر هاطوالنی بیمارستاندرآنشان بستريکهاند دادهآنهاگزارش. شد تائیدمیطپزشککشورخودشاننیز

بودتر یشخصپرستاریهای مراقبتواینکهماندند یمروزیابیشترباقی10مثال،بیمارانگاهیاوقاتعنوان به

جای بهاختصاصدادهشدهبود،اش يبسترنفرازپرستارانبرایمراقبتازبیماردرطولمدتمثال،برخیازبیماراناظهارداشتندکهیکیادوعنوان به(

  .]18) [یکپرستارجدیددرهرتغییرشیفت

  معایبگردشگریپزشکی. 5

عیبجستجویدرماندریککشورخارجیایناستکهممکناستبیمارنداندکهآیاکارکنانبیمارستان،پزشکوپرستارانانتخابشینتر بزرگ

-المللی بینکمیسیونمشترکداراییکشعبه. یاخیرباشد میمبدأبهکشورده،دراستانداردهاوکیفیتخدماتمشا

-مشتركالمللی بینکمیسیون

ازاستانداردهایتجهیزاتدرایاالتمتحدهمتالمللی بین؛هرچنداستانداردهایکند تائیدمییسراسرجهانراارزیابیوها بیمارستانکهباشد می

  .شود میمرکزفاوتهستند،واینباعثدشواریدرتعیینقابلمقایسهبودنتجهیزاتیک

طوالنیراسفرکیها مسافتهنگامیکهیکشخصبایدویژه بهنگرانکنندهباشد،تواند میازدیدگاهشخصیوفرهنگی،گردشگریپزشکی

. ندوباعملجراحیمواجهشود

  .افزاید یمعالیدریافتکنند،اماممکناستدریکزبانوفرهنگخارجیباشد،کهبهاسترسبرایعملجراحیهای درمانبیمارانممکناست

ازیککشوردیگرپسازعملجراحیباشد،ودرکشورخارجیبمبدأیلزمانطوالنیسفربرایرسیدنبهمقصدوبازگشتبهبهدلتواند میعوارض

. ،باشنددهد یمناشناسکهآنهارادرمعرضخطرسرایتقرارهای يباکتروها یروسویمارانممکناستدرمعرض

پییها درماناستمایلبهارائهممکنمبدأیکمشکالیجادکند،زیراجراحوبیمارستانمحلینیستندوپزشکاندرکشورتواند میپیگیریدرماننیز

                                                            
  ش1383قانونبرنامهچهارمتوسعهاقتصادیاجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمیایران،مهر13



ندارد ،شود می،بیماربههیچوجهقانونیبرایرسیدگیبهمشکالتمعالجهنادرستکهازعملجراحیناشیعالوه به. گیریموردنیازنباشند

]18[.  

  گردشگریسالمتیها چالشمسائلو .6

. حادثهاست،دسترسیآنهابهکمکرسانیپزشکیدرزمانبروزبیماریویاوقوعها یستتورایمنیینتأمعواملینتر مهمیکیاز

  .هستندرایجاستالمللی بیناینقبیلخدماتکمکرسانیدرکشورهاییکهپذیرایبخشمهمیازبازارتوریسم

  :گوید یمازمادهتوریسمتدابیرپیشنهادیدرهمینرابطه3بند 

مشخصیاتعییننمایندواطالعاتمربوطبهاینقبیلخدماتراها یستتورکشورهابایدخدماتدرمانیمناسبدولتییاخصوصیرابرایارائهبه

  .ویانمایندگانآنانقراردهندها یستتوردردسترس

اینخدماتبایدشامالمکاندسترسیواستفادهازخدماتمتنوعدرمانی

بودهوبهنحویباشدکهآنهابتوانندازاینامکاناتوخ)بستریدربیمارستان،درمانسرپایی،تهیهدارو،استفادهخدماتتشخیصی،انتقالپزشکی(

  ]11...)[زبان،استانداردهایدرمانیو(یندنمادماتاستفاده

  شرایطوضوابطمراکزپزشکیپذیرشگردشگریسالمت .7

. کند میترغیبیفیتباکخدماتارائهرابهها سازمانمزایایناشیازکیفیتخدمات،خودعاملدیگریاستکه

. باشد میاثربخشصورت بهمشتریاننیازهایبهبودتواناییسازمانجهتارضاءیفیتباکیکیازاثراتمستقیمارائهخدمات

  ]19[درعرصهخدماتپزشکیازالزاماتاساسیاستالمللی بینبرهمیناساسرعایتاستانداردهایمشخصو

  :ازجمله. مراکزپزشکیپذیرایگردشگرانسالمتدارایشرایطوضوابطیهستندکهرعایتآنهابرایاینمراکزالزموضروریاست

  الفشرایطعمومی

  بنیرویپرسنلی

  جتجهیزاتپزشکی

  دشرایطجغرافیایی

  هشرایطجانبی

  .]20[وضوابطوبسایتمراکزپزشکیپذیرایگردشگر

  

  خالقیمربوطبهساکنانکشورهایمقصدمسائال. 8

  گردشگرانسالمت؛استفادهکنندگانازمنابععمومی8. 1

درمباحثمربوطبهگردشگریسالمتوتأثیرآنبرتخصیصمنابععمومیدرکشورهایمیزبان،تجاربموجودبیانگرآناستکهگردشگریسال

تععمومی،کاهشسهممالیاتوکاهشهای ینزمتهدیدیبرایبودجهعمومیبخشسالمتدرکشورمیزبانباشدودولتازطریقتخصیصتواند میمت

کن میاینصنعتکمکیتوسعهیپذیرندهبیمارانخارجی،بهبخشخصوصیبرایها بیمارستانگمرکیتجهیزاتپزشکیمورداستفادهدریها رفه

ب،وایندرحالیاستکهدربرخیازکشورهامانندکوباکهخودبامشکالتمتعددیدرحوزهسالمتشهروندانخودروبهروهستند،گاهیحتیخدماتد



. گردد مییدولتینیزبهبیمارانکشورهایدیگرارائهاه یمارستان

،ولیدربخشخاند یدهدعمومیآموزشهای هزینهدولتیوبایها دانشگاهدولتیبهبیمارانخارجیپزشکانیهستندکهدرهای یارانهمثالیازتخصیص

. اند شدهصوصیبرایارائهخدماتبهبیمارانخارجیاستخدام

بهدولتمالیاتپرداختکنند،ولیاینهایشان یتفعالوممکناستبرایباشند یماغلبخصوصیباشند یماگرچهمراکزیکهپذیرایگردشگرانسالمت

  ].17[کنند نگرانینیزوجودداردکهفقطبیمارانخارجیرابپذیرندوازارائهخدماتبهافرادمحلیخودداری

  گرایشپزشکانوکادرمتخصصونخبهبهسمتمؤسساتخصوصی 8. 2

. درمانیوحتیبهداشتیدرمعرضانتقادقرارگرفتهاستموجوددرزمینهارائهخدماتهای عدالتی یبگردشگریسالمتبهعلتافزایش

. باشد میاینانتقادهاتشدیدمهاجرتپزشکانونخبگانازبخشعمومیبهسمتمؤسساتخصوصیدرکشورهایمیزبانهای ینهزمیکیاز

باالدربخشخصوصیومراکزپذیرایگردشگرانسالمت،باعثمهاجرتپزشکانونخبگاندرداخلکشورهایتوریستپذیرشدهایها پرداختدرواقع

. ست

واینامرباعثافزایشمحرومیتمناطقروستاییوکنند میینبهعلتاستقراراینمراکزدرشهرهایبزرگ،اغلبپزشکانبهاینشهرهامهاجرتهمچن

. شود میتر کوچکشهرهای

. گردد میدرواقعبهعلتعدموجودقوانینمناسب،دستمزدهایباالدربخشخصوصیباعثانتقالپزشکانازبخشدولتیبهبخشخصوصی

با یم،درحالیکهبیمارانخارجیدارایاولویتگیرند میوانمالیدرانتهایلیستانتظارجهتپیوندعضوقراردرمواردینیزبیمارانداخلیبهعلتعدمت

باشد میبدنشهروندانمحلیجهتارائهبهبیمارانخارجییها بافتوها اندامنکتهحائزاهمیتدیگردراینموردخریدوفروشغیرقانونی. شند

]17[  

  خالقیمربوطبهبیمارانخارجیمسائال.9

نمونهدرمواردبروزخطاهایپزشکی،عدمعنوان بهگردشگرانممکناستتهدیداتیرامتوجهبیمارانخارجینماید،خدماتسالمتبهیارائه

ازمسائلقانونیمواای پارهوجودحمایتقانونیالزمویاضعفقوانینمربوطبهخطاهایپزشکیبرایحمایتازبیمارانخارجی،ممکناستاینبیمارانرابا

. جهنماید

واگیرداروابتالیبیمارانخارهای بیماريمقصدراتهدیدکند،خطرانتقالبعضاًودأمبهمگردشگرانسالمتوهمجامعهتواند میخطردیگریکه

  .جیبهبیماریبومیاست

قابلتوجهدراینبحثاسمسائلبعدازدریافتخدماتسالمتیوبازگشتازکشورمقصدنیزیکیازمبدأعدمامکانپیگیریبیماراندرکشورهای

یکیازدالیلعدمتمایلپزشکاندر . یشتریدارد،اهمیتبشوند میدرموردبیمارانیکهدچارعوارضپسازدرمانویژه مسئلهبهاین. ت

. باشد میبرایارائهخدماتپسازدرمانبهبیماران،مسئولیتعواقبناشیازخدماتارائهشدهتوسطدیگرپزشکاندرسایرکشورهامبدأکشور

بیمهبرایادامهدرمان،درمواردیاستکههای شرکتاعمالشدهتوسطهای یتمحدودیکیدیگرازمشکالتپزشکانبرایارائهخدماتپسازدرمان،

. یازرونددرماندرکشوریدیگرانجامشدهباشدبخش

بوجودنداردازجملهمشکالتدیگرمبدأآنخدمتدرکشورارائهدرمواردیکهامکانویژه بهبیمههای شرکتدرمانیتوسطهای هزینهعدمپوشش

  ].17[آید یحسابم ه

  خالقیگردشگریسالمتدرایرانمسائال.10

فنا؛مانندپیوندعضو،باشند یماخالقیحساسییها جنبهدارندهراکهدربریمسائلایرانازمعدودکشورهاییدرمنطقهخاورمیانهاستکه

. کمکباروریوسقطجنیندرمانیراقانونمندکردهاستهای يور

باعثافزایشتمایلشهروندانسایرکشورهابرایمسافرجوار همایراندرعلومپزشکینسبتبهکشورهایتر طوالنیوجودهمینقوانیندرکنارسابقه

  ]17[تبهایرانودریافتخدماتسالمتموردنظرشدهاست



  گردشگریسالمتدراستاناردبیل .11

. استیباارزشهای یلپتانسوازنظرطبیعیدارایباشد میاستاناردبیلدرشمالغربیکشورایرانواقع

،جایگاهخاصیرادراساند شده میاستفادهها بیماريدوربرایدرمانیها گذشتهخلقتازهای یشگفتیکیازعنوان بهآبمعدنیوگرمکههای چشمه

 توریسمدرمانیبرايمنظور بهتاناردبیل

مهمگردشگریسالمتدربینکشورهایدنیامیها قطبیکیازعنوان تواندبه میشرایطخاصجغرافیاییواسطه بهگردشگرانداراهستند،ایناستان

آبگرمومعدنیهای چشمهطرحگردد،چراکهبرخورداریازمواهبطبیعینظیر

]. 21[باشد ها بیماريبهترینراهدرمانبسیاریازتواند می...) مانندآبگرمبشباجیالر،چشمهمعدنیویالدرق،چشمهقینرچهو(

ومردمبااستفادهابتداییازشود میجوشیدهودرطبیعترهاگونه ایندهنهآبمعدنیدراستاناردبیلودیگرمناطقکشورسالیاندرازاستکهها ده

. برند میآن،کمترینبهرهدرمانیوپزشکیرا

درماناجز بهواینکشورهاشود یمویژهاستفادهدرمانییها درمانگاهوها ینیککلمعدنیباایجادهای آباینقطره قطرهدرکشورهایپیشرفتهاز

120استاناردبیلبهدلیلبرخورداریاز. مراضشهروندانخودساالنهباجذبهزارانگردشگرخارجیارزآوریهنگفتینیزدارند

آبدرمانی یها مجتمعچشمهآبگرموسردمعدنیمجهزبه

. یسالمتدرآنفراهماستباامکاناتطبیعیواقلیممتفاوتدردوسویاستان،منطقهقابلتوجهیبرایگردشگراناستوزمینهرشدوتوسعهگردشگر

؛یئلسویی،اعصاباند یشدهگذار ناموحتیبسیاریازآنهابراساساینخواصباشد میمعدنیدراستاناردبیلدارایخواصخاصدرمانیهای آبهریکاز

  .دارندیدتأکمعدنیاستانهای آبدرمانییرتأثهستندکهبرییها نام... سوئی،قطورسویی،ساریسوو

راها یتقابلکهاستاناردبیلهمهاینشود میبهبودوگردشگریپیشگیرانهتقسیمگردشگریسالمتبهتوریسمدرمانی،توریسمصحتیا

. علمیوعملیدراستفادهازآناقداماساسیصورتنگرفتهاستصورت بهداردولیتاکنون

 مجتمعآبدرمانیشدهاستامااینیها مجتمعمعدنیاستاناردبیلنوسازیوتبدیلبههای آبمکاناتفاق بهاکثرقریبیبًاتقراخیریها سالدرینکهباا

  ].22[هستند بهره یب- وجوددرمانگاهپزشکوامکاناتدرمانی-درمانیهای ینیککلنازداشتها

  گردشگریپزشکیدراستاناردبیل. 12

. باشد میاستاناردبیلبهدلیلهممرزبودنباکشورآذربایجانازسمتشمال،ساالنهپذیرایتعدادقابلتوجهیگردشگرسالمت

 بیماريباالیموجوددرکشورخود،جهتدرمانهای هزینهکمبودپزشکانحاذقواینبیمارانبهدلیلکمبودویافقدانتجهیزاتبیمارستانیکافیوبا

  ].23[آیند میخود،بهاستاناردبیلهای

  یاردبیلها بیمارستان. 13

پردازند یمیاردبیلباداشتنکادرپزشکیمتخصصخود،بهدرماناینگردشگرانها بیمارستان

  .شود میپرداختهها بیمارستانبرخیازاینهای ویژگیدرمقالهحاضربه].23[

  هتلبیمارستانقائم1.13

تخصصیوفوقتخصصیجراحی،داخلی،زنانوزایمانیها بخشتجهیزاتروزدنیاباترین یشرفتهپوینتر مدرنهتلبیمارستانقائماردبیلبا

 CCU ICU،اطفال،نوزادان،

NICU80اینبیمارستان. اولینهتلبیمارستانکشورشروعکردهاستعنوان به،اورژانس،درمانگاه،داروخانهورادیولوژیفعالیتخودرا

. باشد مییخصوصیکشورها نظیرترینبیمارستان یبتختهدرنوعخودیکیاز

مجهزبرایآسایشبیشترهمراهانبیمار،عالوهبرارائهخدماتپزشهای یتسوئوVIPویژهیها بخشالزمبهذکراستاینهتلبیمارستانباداشتن



بزرگیجهتاحیایصنعتتوریسمدجدیویها گامکشورآذربایجانویژه بهکیودرمانیبرایمردممنطقهباجذبوپذیرشبیمارازکشورهایهمسایه

  ].23[رمانیاستاناردبیلبرداشتهاست

  مجتمعتخصصیوفوقتخصصیپزشکاناردبیل 13. 2

مجتمعبزرگپزشکاناردبیلباطراحیزیباومدرن،مقاومدربرابرزلزله،رعایتکاملمبحثبهینهسازیمصرفانرژي،دارایواحدهایپاراکلینی

حدها،آسانسورهایمتعددنفربروبرانکاردبر،سیستمحرارتمرکزیوتهومتفاوت،پارکینگاختصاصیبرایتمامیواهای یپتکی،مطبپزشکاندر

،دارواسکن تی یس،MRIداخلیدارایواحدهایجنبیاعمازنظیر یبپیشرفتهاعالنواطفاءحریقباطراحیمعماریهای یستمسیهمطبوع،دارای

  ].23[باشد می... خانهسونوگرافی،رادیولوژي،آزمایشگاهشنواییوبیناییسنجیوفیزیوتراپیو

  انپزشکانپاستوراردبیلساختم13. 3

ساختمانپزشکانپاستورنخستینساختمانپزشکانشهراردبیالستکهخارجازمحدودهسنتیاستقرارمطبپزشکاندرشهردرحاالحداث

استقبالشهروندانو خصوص بهاخیریها سالباتوجهبهافزایشاستقباالتباعخارجیازخدماتپزشکانومراکزدرمانیاستاناردبیلدر. باشد می

  اتباعجمهوري

وجودچنینمراکزیعالوهبرایجادزمینهخدماترسانیمطلوببرایشهروندان،صنعتتوریسمدرمانیاستاناردبیلرانیزمتحولآذربایجان،

  .کردهوبهتحکیمجایگاهاردبیلدراینعرصهدرمنطقهکمکشایانیخواهدکرد

  :ومزایایساختمانپزشکانپاستوراردبیلها یژگیو

  درماندراستاناردبیلاولینساختمانپزشکاناحداثشدهمطابقبااستانداردهایوزارتبهداشتو-

  لوکسکامالًصورت بهمصالحینتر مرغوببارعایتاصولمهندسیوبابکارگیری-

  دارایواحدهایرادیولوژي،آزمایشگاهوداروخانه-

  )واحدخدماتی32مجموعاً(واحددرهرطبقهمختصجامعهپزشکان4خدماتی؛صورت بهطبقاتاولتاهشتم-

  وبرانکاربرنفربرمجهزبهآسانسورهای-

  مجهزبهآسانسورخودرو) مترمربع924(زیرزمینباپارکینگاختصاصیبرایواحدهادوطبقه-

  دارایفضاومحلمناسببرایپارکخودرویمراجعین-

  ومرکزشهرها بیمارستانموقعیتمناسبجهتدسترسیآسانبه-

  ترددآسانمراجعینبهمحلبدوناتالفوقتدرترافیک-

  ].23[باازسطحشهرمجاورتباپارکساحلیورودخانهبالیقلیچایوداشتنچشماندازیزی-

کهاقبالعمومیاتباعآذریبهمراجعهبهمراکزدرمانیخصوصیبیشتراستوفقطدهد یمنتایجنظرسنجیازاتباعآذرینشان

  ].24[درصدمراجعاتبهمراکزدولتیومابقیبهمراکزنیمهدولتیاست30٫7

  معضالتعمدهگردشگریسالمتدراردبیل .14

فلسفهایجادکارگروهگردشگریسالمتنزدیکیداشتهباشدودروچندانبهاظهاراتمسئوالناستانیوحتیرسد ینمکهبهنظریداتیتأک

چنیها تعرفهضعیتیکهساماندهیمسافرانخارجی،هدایتدرستمسافربهمراکزدرمانی،ایجادمراکزدرمانیدرشهرستانمرزیبیلهسوار،اخذ



شکیونیمهکاپزیها مطبرفتارومدارابامسافرخارجی،ضعفنظارتبرمراکزدرمانیخصوصیویها شاخصهبهتوجهی یبدبرابریازبیمارانآذري،

  .نظرسنجیهمچنانمعضالتعمدهگردشگریسالمتاست،بیشترشکلوفرمشعاریوکلیگوییداردیها طرحرهرهاکردن

. اند بودهاتباعآذریازاردبیلرویژه بههمسایه،گویسبقترادرجذبمسافرانخارجیهای استانودرحالحاضر

تهران،گیالن،آهای استانعباترکاستاناردبیل،دربسیاریازمواقشود میاینکهتبعهآذریازمرزگمرکبیلهسوارواردکشورباوجودکهطوری به

. کند میمقاصددرمانیخودانتخابعنوان بهذربایجانشرقیوآذربایجانغربیرا

دارندیدتأکازسوینهادهایمتولیپذیرفتهنشدهاستبااینوجودبرخیکارشناسانگاه یچهکاهشنسبیمسافرانآذریدرمراکزدرمانیاستانالبته

  .اخیربودهاستیها سالصلیکاهشسفرهایدرمانیطیچنیننگاهیبدونآسیبشناسیدرواقعخودازعوامال

ناشیازسوءتدبیرهای یآشفتگسفرهایدرمانیاگرتادیروزرونقخودرامدیونامکاناتدرمانیاستانوحاذقبودنپزشکانخودبود،امروزدچار

  ].24[مدیرانیکهمعتقدبهنگاهتخصصیبودندشدهاستای یرهجزیها نگاههاو

  لکاهشورودیوخروجیمسافرانخارجیبهاستاناردبی14.1

400

مهآبگرممعدنی،وجودامکاناتپزشکیودرمانیوهای چشمه،وجودالدین یصفکیلومترمرزمشترکباجمهوریآذربایجان،ثبتجهانیبقعهشیخ

  ].25[استاندرگردشگریسالمتاستکهغفلتازآنبهزباناستانخواهدبودهای یتقابلازهمهمناطقنمونهگردشگریازجملهتر م

20اردبیلبهمدتیجهاد دانشگاهدانشجویانیافکار سنجپرسشگرانمرکزپژوهشیبرایجمعآوریاطالعاتبااستقرارکارشناسانو

. متعددیبهعمآلمدیها مصاحبهنفرازمسافرانوگردشگرانآذربایجانی392روزدرگمرکبیلهسوارانجامگرفتوطیآنازدوهزارو

بخشیازنتیجهاینتحقیقنشاندادکهرفعمشکالتدرمانیبا

استوبعدازآنگردشگریبادلیلسفراتباعآذربایجانیبهایرانبودهینتر مهمدرصد49٫4

]. 24[اند گرفتهدرصدعلتدومبودهوتجارتوبازرگانیودیدوبازدیداقوامدرمراتببعدیدالیلسفرقرار34٫5

. پذیراباشدتواند میبااینوجوداردبیلسهماندکیازبیمارانرا

ن مثالگردشگرانتوسطرانندگاعنوان به،باشد مییکیازموانعاصلیناکامیدرتوسعهتوریسمسالمت،ساماندهیگردشگران

. شوند میمختلفهدایتهای استانخودروهایمسافربریبه

دروضعیتفعلیاینرانندگرسد یموبهنظرکنند میبیمارانرابهخارجاستانوبهمقاصددیگرهدایتگیرند میاینرانندگانبهدلیالینکهپورسانت

). 25(گیرند میانهستندکهبرایماندگاریگردشگرسالمتدراستانتصمیم

اینکهاغلبمسافرانخارجیاستاناتباعآذریهستندازرشدمنفیورودیوخروجیمسافرانیانباباستاناردبیلهای یانهپادرعینحالمدیرکلحملونقلو

15درصدیخروجیمسافرانخارجیدرکنارافت11افت. گوید یمدرسالجاری

. درصدیورودیمسافرانخارجیازگمرکبیلهسواردرهشتماههنخستامسالثبتشدهاست

الینمسئلهودرچرخشقابلتوجهیدرآمارهابهافزایشاتباعآذریمراجعهکنندهبهمبااینوجودرئیسدانشگاهعلومپزشکیاستاناردبیلباردکام

18گذشتهمراجعاتبیمارانبستریبارشدسال یککهنسبتبهکند یدمیتأکراکزدرمانی

. امامخمینیاردبیالستیمارستانبVIPدرصدیمواجهاستوعمدهدلیآلنارائهخدماتدرمانیمطلوبوراهاندازیبخش

ازسایرمراکزدرمانینیزاستفادهکنندتوانند میدراینبخشرادارنددرصورتیکهنیازداشتهباشنددرعینحالکهاتباعآذریتمایلبهبستریشدن

.  

دادرکآلمارمراجعهبیمارانازآذربایجانافزایشدهد یمقلبیاستوبررسیپروندهمراجعاتنشانهای بیماريعمدهدلیلمراجعهاتباعآذری

  .]24[رد 

  



  جمعبندیونتیجهگیري. 15

صنعتگردشگري،گردشگریسیها بخشترین مهممتنوعیتشکیلشدهاستکهیکیازیها بخشوسیعداردوازیا دامنهصنعتگردشگری

. المتوگردشگریپزشکیاست

آنومزایاومعایبگردشگریپزشکی،بهروندهاییها شاخهدراینمقالهسعیبرآنبودتاضمنآشناییباماهیتومفهومگردشگریسالمت،شناختزیر

  .موردتحلیلواقعشودایرانواستاناردبیلهای یتقابلمعاصراینصنعتدردنیاوایرانپرداختهو

 جاذبهودارابودنیتباصالحخوددرگردشگریپزشکیازجملههزینهپایین،کیفیتباالیخدماتسالمت،پزشکانهای یتمزایرانباعنایتبه

کمتولیگردشگریپزشکی،فقدانهای زمانطبیعیفراوان،تصمیمداردازاینمزیتاستفادهنماید؛اماعواملیهمچونهماهنگینامناسببینساهای

وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیوسازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگري،فقدانسیستمجامعجمعآوکاریتخصصیدرهای یتهم

یرزگردشگریپزشکیایران،کمبودهای یتقابلریاطالعاتمربوطبهورودگردشگرانپزشکیبهایران،ناکارآمدیسیستماطالعرسانیدرخصوص

  .کیایرانازجایگاهمطلوبیبرخوردارنباشدصنعتموجبشدهاستتاصنعتگردشگریپزشینتوسعه اقانونیبرایخألالزموهای ساخت

بهگردشگریسالمتوگردشگتری یاديبنموجود،درجهتتوسعهگردشگریدرایرانبایدتوجهجدیوهای یلپتانسوها یتقابلوباتوجهبه

  .موردنیازاینبخشتالشکنیمهای یرساختزریپزشکیداشتهباشیموهرچهبیشتردرتوسعه

10مسافرتساالنهنزدیکبه

معدنیبهاهای آبدرمانیهای یتخاصاستفادهازباهدفازآنهایا عمدهگردشگرخارجیبهاستاناردبیلکهبخشمیلیونگردشگرداخلیویکمیلیون

. ،زمینهالزمبرایسرمایهگذاریدرزمینهگردشگریسالمترابیشازپیشدرمنطقهضروریکردهاستکنند مییناستانسفر

درمانهای ینیککلزمینهایجادوتوسعهمسئوالنگردشگریوسالمتاستاناردبیلبایدبااستفادهازتجربهدیگرمناطقمشابهدرکشورهایدیگر،

  .معدنیمنطقهرافراهمکردهوزمینهرشدگردشگریسالمترادرایناستانفراهمآورندهای آبیدر
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