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 خوبي به درمان و بهداشتتوسعه با اقتصاديرشدارتباطامروزه
 كه نيست سالمت بخش تنها جديد رويكردهاي در. است شده روشن

 تجاري هاي مزيت تواند مي خود بلكه برد، مي بهره اقتصادي رشد از
 جديد منابع ايجاد بر عالوه و آورده وجود به كشورها براي را زيادي
 در مهمي نقش ، تكنولوژي و ها ساخت زير توسعه براي مالي

 ي دبيرخانه. (گيرد عهده به پايدار توسعه فرابخشي راهبردهاي
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  سالمتگردشگري 

1مريم رحماني  

 
  :مقدمه 

كوتاه شدن مسافت ها به دليل رشد صنعت حمل و نقل و فناوري اطالعات، موجب شكل گيري بازارهاي جهاني براي خدمات 
شده و كشورهاي صنعتي و در حال توسعه هر يك با تكيه بر مزيت هاي نسبي خويش در رقابت با سايرين سهم خود را در اين بازارها 

رصد اقتصاد جهاني را شامل شده و نقش عمده اي در شكوفايي اقتصاد كشورها دارد، به گونه د 22تجارت خدمات حدود . جستجو مي كنند
  . اشتغال و درآمد ناخالص ملي برخي كشورهاي پيشرفته را به خود اختصاص مي دهد سوماي كه بيش از دو 

هاي جديد تنها بخش سالمت نيست كه از در رويكرد. امروزه ارتباط رشد اقتصادي با توسعه بهداشت و درمان به خوبي روشن شده است
 رشد اقتصادي بهره مي برد، بلكه خود مي تواند مزيت هاي تجاري زيادي را براي كشورها به وجود آورده و عالوه بر ايجاد منابع جديد مالي

)دبيرخانه ي گردشگري سالمت(. براي توسعه زير ساخت ها و تكنولوژي ، نقش مهمي در راهبردهاي فرابخشي توسعه پايدار به عهده گيرد

  
  : ) Wellness(  بستنا  و  سالمت  مفهوم

به هر حال سازمان بهداشت جهاني تعريفي از  1970در سال . تعريف مي شد ي رسالمتي نبود هر گونه بيماواژه ي  سال قبل  30تا 
سازمان بهداشت جهاني واژه . سالمت ارائه داد كه مدل مراقبت سالمت را تحت تاثير قرار داد و نظر ما درباره ي مفهوم سالمت را تغيير داد

رايند انتخاب  و مشاركت فرد در مجموعه اي از منظور از تناسب ف.اجتماعي تعريف كرد –فكري   –ي سالمت را هماهنگي كامل فيزيكي 
انتخاب فرد همان  تناسب . كه  به ترفيع روش هاي بهبود سالمت كه روي سالمت كلي فرد تاثير گذار است مي پردازد مي باشدفعاليت ها 

واژه  .يت از زندگي مي انجامدبا شكل گيري روش زندگي سالم خود آگاه آغاز مي شود و به رضا وبراي ميزان كيفيت زندگي وي مي باشد 
  .ي تناسب به صورت گسترده در گردشگري اروپايي كاربرد دارد

  : عبارتند ازكه مي شود  لشامرا اساسيويژگي   4 تناسب

 يك ديدگاه دائمي كه بر تغييرات مداوم روش زندگي تاكيد مي كند.  
 مسئوليت پذيري شخص در قبال فعاليت هاي خود  
  چه اهميت دارد كيفيت حيات است و نه طول آنآن : كيفي كردن زندگي  
  زنجيره ي سبك زندگي مي انجامد از نظرتصميم گيري هايي كه به بهبود موقعيت فرد.  

  
                                                            

   دانشگاه عالمه طباطبايي –كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي، گرايش بازاريابي    1
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  :به طور كل نقطه ي تالقي تعاريف مختلف ارائه شده در باره ي تناسب را مي توان 

 اهميت سبك زندگي  
 مسئوليت پذيري در قبال سالمت  
 ت كيفيت بخشيدن به زندگيتالش هاي فرد در جه 

   .دانست 

 –تناسب اندام وجود  فكر و روح فرد است كه از خالل   –تعريف نهايي كه مي توان درباره ي تناسب ارائه داد هماهنگي ميان جسم 
        حساسيت محيطي و روابط اجتماعي حاصل   –فعاليت هاي يادگيري   –مديتيشن   –آرامش   –رژيم غذايي مناسب استفاده از
  .مي شود

  
  مدل  گسترده ي  تناسب

  

  :   تناسب و   سالمت  گردشگري تعريف 

       به تعريف ارائه شده توسط تاباچي استاد دانشگاه كرنل اكتفا  تناسب و گردشگري سالمت در مورد شده ئهاارعلي رغم تعاريف متعدد
 .يا هر يك از اعضاي خانواده تان فردي سالم تر مي سازد  مي داندتناسب را هر نوع سفر كه از شما و وي گردشگري سالمت. مي كنيم 

با توجه به كپسر گردشگري سالمت مجموعه اي از روابط و اتفاقات ناشي . گردشگري تناسب زير شاخه اي از گردشگري سالمت مي باشد
وحي اجتماعي از طريق  استفاده از خدمات سالمت فيزيكي ر احياءتثبيت  و   - از تغيير مكان ومحل سكونت ساكنان به منظور ترفيع

گردشگري تناسب را مي توان مجموعه .قابل ذكر است كه گردشگران براي مدت زماني موقت در مقصد به سر مي برند. سالمت مي باشد 
اين گردشگران در  .و بهبود سالمت آنها صورت مي گيرد دانست نگهداري اي از روابط و رخدادها كه از سفر و اقامت گردشگران با هدف 

  )Mueller and Kufmann( .هتل هايي اقامت مي كنند كه  نحوه ي مراقبت هاي شخصي را به آنها مي آموزند

از . آب هاي گرم امروزه مشتريان سالمت و تناسب به دنبال احساس و ظاهر بهتر مي باشند درباره ي مقاصدبا توجه به مطالعات انجام شده 
مديريت هيجان ها و يا استفاده از منابع  -تسكين دردها و ناراحتي ها –كند كردن اثرات كهولت  –اين موارد مي توان به كاهش وزن 

با توجه به آن چه آمد برنامه هاي سالمت و تناسب بايد . خود اشاره كرد طبيعي مانند ويتامين ها و مواد معدني به منظور بهبود سالمت
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 –مشاوره هاي پزشكي  -سبك زندگي سالم پيرامونآموزش هايي  –پاسخگوي تقاضاي مشتريان در جهت بهبود سطح تناسب اندام 

  .تراپي ها باشند -كلي مشكالت شخصي راه حل  تسكين و رفع هيجان ها و افسردگي ها و به طور –داروهاي پيشگيري كننده  -درمان

از آن جا . گذراندن اوقات فراغت مي پردازدوبا حضور در مقاصد آبهاي گرم فرد عالوه بر جستجو ي سالمت وتناسب به تفريح و سرگرمي 
توان ابزاري در جهت گردشگري را مي . فرهنگي در طول تعطيالت خود شركت مي كنند –تفريحي   –كه افراد در فعاليت هاي آموزشي 

  .بهبود تناسب دانست

  )Mueller and Kufmann( سالمت از بعد تقاضانمودار گردشگري 

  

  

  : تاريخچه ي مختصري درباره ي گردشگري تناسب و سالمت

ني را دمع با توجه به آن چه كيم راس در مطالعه ي خود به آن اشاره مي كند اشكال ابتدايي گردشگري سالمت سفر به چشمه هاي گرم و
استفاده از . بر مي گردد اروپا وي همچنين اشاره مي كند كه پيشينه ي اين نوع گردشگري به دوران نئو ليتيك و برنز.  دندشامل مي ش

لئون اين ايده را . چشمه هاي آب گرم و معدني در دوران ميانه به دليل اعتقاد ايشان به قدرت شفابخش آب هاي گرم صورت مي گرفت
هم استفاده از  1800و  1700در سال هاي . به دنياي جديد وارد كرد بود در فلوريدا كه به دنبال يافتن چشمه ي جواني هنگامي 16قرن در

ب هاي تازه و آهم طبقات متوسط شهري به  19در طول قرن . رايج بود در دو سمت آتالنتيك  بادن -آب و رسوبات شهر معدني بادن
راس اشاره مي كند كه دوره ي جديد كيم . ازدحام و آلودگي دنياي صنعتي شهري مي نگريستند ي برايپادزهرهواي كوهستان ها به چشم 

با افتتاح منطقه اي نزديك چشمه ي آب گرم كه بعدها به تفرجگاه تناسب اندام النچا الپور تبديل شد  1939سال  در گردشگري سالمت
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مقصد آب گرم بود كه در آنجا افتتاح  يك گلدن دوور. حركت كرد -سان دياگو-ت شمالايده ي زندگي سالم به سم   1958سال . آغاز شد

مراقبت  –افتتاح شد كه برنامه هاي تناسب  1979مزرعه ي كنييان در سال . روحي موفقي را ارائه مي داد –برنامه هاي فيزيكي و شد 
  .ت تمركز برنامه ها بر رژيم هاي غذايي سالم و تناسب بودبا ظهور روستاهاي سالم 20در اوايل قرن . هاي درماني انجام مي داد

. اتفاق نيفتاد 1980چشمه هاي آب گرم براي بازار گردشگري گسترده تا سال هاي استفاده ازبا توجه به مطالعه ي انجام شده توسط راس 
داد چشمه هاي آب گرم به طور فزاينده اي تع به بعد  از آن تاريخ. اتحاديه ي چشمه هاي آب گرم بين المللي شكل گرفت 1991در سال 

از زمان روم باستان  منطقه ي بت و . ندچشمه هاي آب گرم به مقاصدي براي گردشگران سالمت تبديل شد به تدريج همين.افزايش يافت
كه باعث نمايش آن ها بود ...آركانزاس و –نيو يورك  –همچنين خواص در ماني چشمه هاي ساراتوگا . بادن بادن مقاصد آب گرم بوده اند

و خشك جنوب غرب گردشگران بسياري را كه از مشكالت تنفسي رنج مي بردند  آب و هواي گرم 20و اوايل  19اواخر قرن . بر نقشه شد
 –پاكستان  –با انجام يك جستجوي اينترنتي مي توان مقاصد مختلفي از اين قبيل را يافت كه از آنها مي توان به اتيوپي .كردذب به خود ج

  . اشاره كرد... بلغارستان و  -يمن

  : و تناسب  بازار گردشگري سالمت

گري سالمت و تناسب گسترده است و تالش نا چيزي جهت اندازه گيري سهم بازار آن به طور مجزا انجام گرفته شاز آن جا كه بخش گرد
ميزان تمايل گردشگران به سفر به مناطق داراي  2002در سال  با توجه به مطالعه ي انجام شده .تخمين سهم بازار آن كار دشواري است

آب گرم در مقايسه با دو سال پيش افزايش يافته است چراكه گردشگران سفرهاي غير معمول را براي گذراندن اوقات فراغت خود ترجيح 
 –آموزش سبك زندگي  –زاينده ي مشتريان براي بهبود سطح تناسب فتناسب پاسخگوي تقاضاي  -امروزه برنامه هاي سالمت.مي دهند

استفاده از درمان هاي دارويي شرقي   –حل مشكالت شخصي مانند هيجان و افسردگي  –پيشگيري  –درماني –مشاوره هاي تغذيه اي 
  .ليت چهار فصله مي باشداخيرا يك مطالعه  نشان داد كه گردشگري در تمام طول سال رونق دارد و يك فعا.مي باشند... و
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)Barre and others(  

 اطالعاتي درباره ي مهمانان آب هاي گرم ياكون
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  :بخش بازار تقسيم كرد  4به مي توان را )هتل هاي سوئيس (  گردشگران سالمتبه طور كلي مي توان 

 مهمانان با هدف سالمت  
 استفاده كنندگان از زير ساخت هاي هتل ها  
 مهمانان با اهداف درماني  
 مهمانان با هدف تفريح  

كل مهمانان هتل ها را تشكيل مي دهند به مراقبت ها و اطالعات درماني % 40 مهمانان با هدف سالمت  كه-بخش  4در ميان اين  
ايشان به تنهايي و  3/1 .سال تشكيل مي دهند 48اين بخش را بانوان با متوسط سني  4/3بيش از . دريافت كرده اهميت زيادي مي دادند
  .نده اباقي به همراه همراه خود اقامت داشت

  ادهفاستخرها و سونا است –حمام هاي بخار  –مهمانان را استفاده كنندگان زير ساخت ها كه از خدماتي از قبيل جكوزي  4/1كمتر از 

ايشان از .سال بود 49آنها %80قامت داشتند و متوسط سني آنها مرداني بودند كه به همراه همراه خود ا% 54. مي كردند تشكيل داده بودند 
  .ر هتل اقامت داشتنددروز  6.5تحصيالت بااليي برخوردار بودند و به طور متوسط 

 –كل را تشكيل مي دهند و هدف اصلي ايشان درمان   5/1مهمانان با اهداف درماني كه به مراقبت هاي پزشكي اهميت مي دهند تنها 
ايشان . سال تشكيل مي دادند 53آنها را بانوان مجرد با متوسط سني %  60حدود . قاهت و ارتقا سطح سالمت مي باشدنگذران دوره ي 

  .روز در اين هتل ها اقامت داشتنه اند 10بيش از 

  
آن چه براي ايشان همان طور كه پيشتر آمد امكانات و تسهيالت تناسب در نزد مهمانان تفريحي از اهميت چنداني برخوردار نيست  بلكه 

اين دسته باالترين متوسط سني را . است و هدف آنها تفريح و سرگرمي است% 14سهم ايشان . اهميت دارد وجود استخر در هتل مي باشد
وز ر 9اين افراد را بانوان  تشكيل مي دهند كه به همراه خانواده و يا همراه خود به طور متوسط % 50كمتر از ). سال 58(دارا مي باشند
  )Mueller and Kufmann( .اقامت مي كنند
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  : )سوسيس(در هتل ها  بازار تناسب

  
ممكن ايشان همچنين . در بخش تقاضا بايد اشاره كرد كه مشتريان گردشگري تناسب افرادي هستند كه با هدف پيشگيري سفر مي كنند

ستاره از تسهيالت خدمت  3-5تحقيقات بازار نشان مي دهد كه هتل هاي  .است خدمات مربوط به مهمانان  درماني را هم تقاضا كنند
مراقبت هاي فردي  و گستره اي از برنامه هاي   –رساني درمانياين هتل ها بايد در زمينه هاي اطالعات .  رسان تناسب استفاده مي كنند 

با وجود اين .  بي شك كيفيت خدمات تناسب مزيت رقابتي اين خدمت محسوب مي شود. آرامش بخش تخصص داشته باشندفرهنگي و 
آن چه . كه اين هتل ها هم توانايي خدمت رساني به مهمانان درماني و تناسب را دارا مي باشند به اين دو بخش بايد جداگانه نگريسته شود

مهمانان درماني معمول با هدف درمان بيماري  و گري تناسب هدف پيشگيري از بروز بيماري استقابل توجه است آن است كه در گردش
  .شان سفر مي كنند

بيش از نيمي از اين هتل ها تسهيالتي مانند . اين هتل ها خدمات تناسبي ارائه شده بخش اعظم فعاليت ها را شامل مي شود% 40در  
با توجه به . جكوزي و استخر شنا ارائه مي دهند –خدمات ماساژ و حدود ثلث آنها حمام بخار ورزش هاي مختلف  و   –سوالريوم  –سونا 

هتل آب گرم و هتل تناسب انجام شد دريافته شد كه خدمات تناسب ارائه شده از اهميت باالتري برخوردار است و  300مطالعه اي كه روي 
تغذيه (بسته ي خدمات 4ستاره هر  3-5هتل هاي % 14در اين مطالعه تنها .شتنداين هتل ها اين تسهيالت اهميت چنداني ندا% 11تنها در 

  .را شامل مي شدند) فعاليت هاي فرهنگي  –آرامش  –تحركات فيزيكي  –سالم 
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  تسهيالت ارائه شده توسط هتل هاي تناسب سوئيس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
را آقايان تشكيل داده  3/1گردشگران تناسب را خانم و  3/2در مطالعه ي موردي كه روي هتل هاي سوئيس انجام گرفت در يافته شد كه  

آنها اهل سوئيس و % 90از اين ميان . سال بوده و تقريبا تمام آنها از حداقل يك مدرك دانشگاهي برخوردار بودند 53متوسط سني آنها . اند
با  5/1.قابل ذكر است كه هدف اصلي آنها تفريح بوده است . روز در اين هتل ها اقامت داشتند 8ايشان به طور متوسط . ي بودندباقي آلمان

  .به منظور درمان و يا سپري كردن دوران نقاهت به اين هتل ها مراجعه كردند% 14 وهدف سالمت 
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  خدمات تناسب ارائه شده توسط هتل ها

  
)Mueller and Kufmann(  

 

 فعاليت اجرايي هتل هاي سوئيس

)Mueller and Kufmann(  
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  : ايران  آب هاي گرم  يگردشگربازار

چشمه آب گرم و معدني در كشور وجود دارد كه هر كدام تركيبات، اثرات و استانداردهاي خاص خود را دارند اما  472در حال حاضر بيش از 
بسياري از امراض از طريق استفاده از آب هاي گرم معدني، لجن درماني و موارد ديگر  .صورت نگرفته استاز اين تعداد استفاده مطلوبي 

آماده سازي زيرساخت هاي گردشگري سالمت به . قابل درمان است كه بايد از تمام اين ظرفيت ها به بهترين نحو ممكن بهره مند شد
ازاريابي و ارائه تسهيالت در زمينه توسعه گردشگري درماني به عهده سازمان عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و ب

درصد از گردشگران ورودي به كشور گردشگر سالمت بوده اند و طبق  7تا  4 سال گذشته .ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري است
ن گردشگر خارجي كه وارد مي كنيم، در حوزه گردشگري ميليو 20نفر از  400هزار تا يك ميليون و  700ساله بايد  20سند چشم انداز 

   .سالمت باشند
آب درماني از مواهب الهي در سرزمين ما است كه همه ساله تعداد زيادي توريست را به سوي خود جذب مي كند چنان كه منطقه يي  

  . ساله توريست هاي زيادي را جذب مي كند متر به عنوان بزرگ ترين مركز آب درماني، همه 7200مانند سرعين با زيربنايي بالغ بر 

Magiran.com)(  

  
  

  :مالحظات بازار

 در مقايسه با سال هاي قبل افزايش يافته است چرا كه گردشگران مايلند اوقات فراغت  متمايل گردشگران به سفرهاي آب گر
  .خود را با انجام فعاليت هاي غير معمول بگذرانند

 آموزش سبك زندگي  –تناسب پاسخگوي تقاضاي فزاينده ي مشتريان براي بهبود سطح تناسب  و امروزه برنامه هاي سالمت
درمان هاي شرقي  –حل مشكالت شخصي مانند هيجان و افسردگي  –پيشگيري  –درماني  –مشاوره هاي تغذيه اي  -سالم

  .مي باشند... و
 گردشگري سالمت را يك صنعت ساالنه محسوب كرددر نتيجه مي توان . گردشگري آب گرم در تمام فصول امكان پذير است.  

  :تجارت بين المللي خدمات پزشكي 

اين توافق چند جانبه چارچوبي براي تنظيم روابط . توافق نامه جهاني تجارت خدمات مهم ترين منشور تجارت بين المللي خدمات است
اري در اين زمينه و ناكارآمدي اصول حاكم بر تجارت كاال كشورهاي عضو در زمينه تجارت خدمات بوده و در پاسخ به رشد مبادالت تج

. مي باشند   GATsرخدمات تندرستي و رفاه اجتماعي از جمله خدمات مطرح شده د. براي تعميم به بخش خدمات تدوين شده است
تجارت بين المللي خدمات تندرستي دندانپزشكي، خدمات عمومي و تخصصي پزشكان، زايمان و خدمات تندرستي دندانپزشكي، خدمات 
عمومي و تخصصي پزشكان، زايمان و خدمات مربوطه، پرستاري، فيزيوتراپي، پيراپزشكي، خدمات بيمارستاني، اورژانس پيش بيمارستاني، 
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روش مبادله تجاري اين خدمات بين كشور ها بر اساس واژه . محل و خدمات آزمايشگاههاي پزشكي را شامل مي شود خدمات سالمتي در

  : به شرح ذيل مي باشدGATSشناسي 

 در اين شيوه بدون اينكه كسي از كشور خود خارج شود خدمات فروخته مي شود: تجارت فرامرزي.  
كه به وسيله ارتباط چند رسانه اي خدمات مراقبت هاي پزشكي، مشاوره يا تشخيص ارائه مانند پزشكي از راه دور 

  . مي شود
 مانند درمان بيمار در يك كشور . در اين روش مشتري خدمات را در كشور ديگر دريافت مي نمايد: جابجايي مشتري

  .خارجي و توريزم پزشكي
 ن خود براي كار در يك كشور خارجي مثل مهاجرت خروج خدمت دهنده از وط: جابجايي خدمت دهنده حقيقي

  .پزشكان و پرستاران
 سرمايه گذاري يك بنگاه اقتصادي در بازار خارجي جهت ارائه خدمات مثل حضور تجاري در بخش : حضور تجاري

 . مديريت بيمارستان يا بيمه هاي درماني

  

  
  

  :گردشگري پزشكي

در . يك نوع عمل جراحي در بيمارستان ها يا مراكز پزشكي را گردشگري پزشكي گويند  مسافرت به منظور معالجه بيماري ها يا انجام
  طول چند سال گذشته ، تعداد بيماراني كه براي استفاده از خدمات درماني به بيرون از كشورشان مهاجرت كرده اند به طور

طق داراي جاذبه هاي طبيعي و تاريخي از مدتها قبل با عنوان معالجه بيماران و ارايه خدمات درماني در منا. فزاينده اي زياد شده است  
يا توريسم درماني در بسياري از نقاط جهان مورد توجه قرار گرفته است به طوري كه برخي كشورها همچون آمريكا،  "توريسم پزشكي"

ي در مجاورت آثار باستاني و چشم اندازهاي طبيعي و انگليس، آلمان، ايتاليا، فرانسه، سوئد و حتي امارات متحده عربي با ايجاد امكانات درمان
به كشورهاي توسعه يافته در اين عرصه گردشگري ميتوان به .ه كسب مي كننديا اماكن تاريخي، ساالنه درآمد قابل توجهي از اين را

پايين بودن هزينه هاي پزشكي در . رداشاره ك... كشورهاي هنگ كنگ ،كوبا،مجارستان، هند،مالزي،فليپين ،اردن، ليتواني ،سنگاپور،تايلندو
رشد سريع . كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشورهاي توسعه يافته پتانسيل زيادي را براي توسعه گردشگري پزشكي فراهم آورده است

اقدامات . گردشگري پزشكي كشورهاي توسعه يافته را بر آن كرده است تا سهم خود را ازاين بازار را به هر نحو ممكن طلب كنند 
كشورهاي توسعه يافته براي استفاده از بازار گردشگري پزشكي با وقوف به اين مطلب صورت مي گيرد كه تغيير مجدد روند گردشگري 

  . پزشكي و تبديل شدن دوباره اين كشورها به عنوان مقاصد مناسب گردشگري پزشكي امري دور از انتظار است
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  :گردشگري پزشكي موفقيت كشورهاي در حال توسعه در 

  : گردشگري پزشكي در كشورهاي در حال توسعه به داليلي كه در زير مي آيد رونق بيشتري يافت 
  . جهاني شدن و آزاد سازي تجارت در حوزه خدمات سالمت بستر ساز رشد سريع اين نوع گردشگري گرديد .1 
  . درآمد جديدي باشندبحران مالي آسيا نيز موجب گرديد تا دولتها در صدد كسب منابع  .2

  . تغييرات مطلوب نرخ ارز در اقتصاد جهاني كشورهاي آسيايي را به مقاصد مناسبي براي اين نوع گردشگري تبديل كرد .3
ارتقا و بهبود سريع تجهيزات پزشكي مورد استفاده و سعي بر پر نمودن شكاف ناشي از كمبود تجهيزات و همچنين ارائه خدمات مطابق  .4

  . با استانداردهاي جهاني پزشكي نيز موجب ارتقا كيفيت خدمات اين كشورها گرديد 
  . به قيمت ارائه خدمات در مقاصد گوناگون گرديد ظهوروگسترش اينترنت و پيشرفت فناوري اطالعات موجب سهولت دسترسي.5
. در برخي از كشورها كه به عنوان مقاصد گردشگري نيز شناخته مي شوند خود پديده گردشگري موجب رونق گردشگري سالمت گرديد .6

جذابيت اين مقاصد را افزايش  بازاريابي و تبليغات گسترده اين كشورها مبني بر ارائه خدمات پزشكي در كنار گردشگري و گذران تعطيالت
كشورهاي موفق آسيا يكي از مهمترين . و در طول زمان گردشگري پزشكي خود انگيزه اي جداگانه براي مسافرت به اين مقاصد گرديد

بازار اين امر به معناي اين است كه كشور ما ايران از تواني هاي با لقوه اي براي حضور در . مناطق گردشگري پزشكي بشمار مي آيد
  .گردشگري پزشكي بهره مند مي باشد 

  

   : جذب بيماران بين المللي

اين روش تجاري به دليل عدم نياز به خروج نيروهاي تخصصي از كشور و ايجاد اشتغال غير مستقيم در ساير بخش ها، مانند صنعت 
گردشگري، توسط بسياري از صاحبنظران براي كشورهاي در حال توسعه كه داراي مزيت هاي منطقه اي و فرهنگي، زير ساخت هاي 

دريافت كنندگان خدمات درماني در كشورهاي خارجي اكثراً به يكي از . ب هستند توصيه مي شودكافي و منابع طبيعي و انساني مناس
  : گروههاي ذيل تعلق دارند

كساني كه به جهت عدم دسترسي به خدمات در وطن يا شهرت مراكز درماني خاص براي درمانهاي پيشرفته و نيازمند تكنولوژي باال  -1
  . را شخصاً با حمايت دولت يا از طريق بيمه مي پردازند به خارج سفر مي كنند و هزينه ها

بازنشستگان، مهاجران و شهروندان كشورهاي همجوار كه با انگيزه دريافت خدمات ارزانتر سرپايي يا دندانپزشكي و زيبايي به كشور  -2
  .همسايه با وطن مادري مراجعت مي كنند و هزينه ها را نقداً مي پردازند

ه با هدف استفاده از منابع طبيعي، درمان هاي مكمل و ديگر خدمات توريزم پزشكي به ديگر كشورها سفر كرده يا به گردشگراني ك -3 
  . دليل اضطرار نيازمند درمان مي شوند
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   :جذب بيماران بين الملليعوامل اصلي تأثيرگذار بر موفقيت تجاري كشورها در 

  :سياست ها و مقررات - 1

آزادسازي اقتصادي و . شكل گيري بازار باز خدمات تندرستي در كشورها رابطه مستقيمي با سياست هاي فرابخشي و بخشي دولت ها دارد
همچنين سياست هاي خاص بخش . بهبود روابط سياسي با ساير كشورها و مقررات رواديد از سياست هاي تاثيرگذار فرابخشي مي باشند

زي، پوشش هاي بيمه اي گسترده منطقه اي و يا تكميلي دولتي نيز بر شكل گيري بازار اينگونه خدمات تاثير تندرستي، مانند خصوصي سا
  .دارند

  : ميزان استفاده از علوم و فناوري پيشرفته- 2
تندرستي ساير  ميزان بهره گيري بيمارستان ها از فناوري هاي نوين علت برتري برخي كشورها در استفاده بيشتر و بهتر از بازار خدمات

چرا كه شايع ترين علت براي مسافرت بيماران بين المللي دسترسي به خدمات تخصصي وابسته به تكنولوژي هاي پيشرفته . كشورها است
  . مي باشد

  : هزينه ارائه خدمات تندرستي - 3

ا در دو كشور موجب جذب بيماران به كشور اختالف نسبي هزينه ه. هزينه ارائه خدمات تندرستي، تاثير مستقيمي بر تصميم به درمان دارد
در صورتي كه ارائه خدمات از سطح باالتري برخوردار باشد و هزينه كمتري به دنبال داشته باشد . ديگر با كيفيت مشابه خدمات مي باشد

  . اين امر تشديد خواهد شد

  : نظام بيمه درماني كشور - 4

اب و حضور بيمه هاي خصوصي تحرك و رقابت پذيري بخش خدمات تندرستي را باال گستردگي و تنوع خدمات بيمه اي و آزادي در انتخ
كشوري كه بتواند با سياست هاي خوب خود در چهارچوب نظام و مديريتي قوي، بيمارستان ها و خدمات تندرستي خود را جزء . مي برد

  . مايندپوشش هاي بين المللي بيمه قرار دهد خواهد توانست بيماران بيشتري را جذب ن

  : زير ساخت هاي ارتباطات و حمل و نقل - 5

اطالع . بازار تجارت خدمات تندرستي مانند همه بازارهاي ديگر كاال و خدمات، شديداً تحت تأثير نظام ارتباطات و حمل و نقل مي باشد
در اينجا . رساني و ارائه مشاوره قبل از سفر در جذب بيمار خارجي حائز اهميت است و كيفيت خدمات مسافرت در انتقال بيمار موثر مي باشد

  . رعت، دقت و قيمت شاخص هاي اصلي در ارزيابي ضعف و قوت كشورها مي باشدكيفيت، س

  : وضعيت سالمت كشور -6 

هم هر دو داراي زير بناها و علل مشترك . موفقيت هر كشور در جذب و درمان بيماران خارجي همراهي مستقيم با وضعيت سالمت آن دارد
  . بيماران خارجي موثر است مي باشند و هم باال بودن سطح سالمتي در جلب توجه

  : مناسبات جهاني و منطقه اي - 7

موانع فراواني از جمله مقررات بروكراتيك رواديد، گمرك و اقامت از . تفاهم نامه هاي تجاري دو يا چند جانبه در تقويت مبادله بيمار موثرند
  . اثر چنين تفاهم نامه هايي مي كاهند



١
٥ 

www.tourismscience.ir    علم گردشگري                                                 گردشگري سالمت: مريم رحماني

 
  :تشابه هاي فرهنگي و زباني - 8

زبان و فرهنگ مشترك يكي از مهمترين عوامل در . دريافت درمان در يك كشور بيگانه همواره با استرس هاي مضاعف همراه است
  . كاستن از اين فشارها مي باشد

  : نزديكي جغرافيايي - 9

ه و هزينه هاي مسافرت را نزديكي جغرافيايي ارائه خدمات سرپايي، ارسال اطالعات پزشكي و ويزيت هاي قبل از عمل را تسهيل نمود
  . كاهش مي دهد

  : جاذبه هاي طبيعي و زير ساخت هاي گردشگري -10

كيفيت خدمات گردشگري و هتل داراي حامل موثري در جلب رضايت بيمار . درمان بيماران خارجي پيوند عميقي با صنعت گردشگري دارد
  .ت مشترك در خدمات تندرستي و گردشگري استبه عالوه توريزم پزشكي يكي از موضوعا. و همراهان وي مي باشد

  : بازارهاي جهاني بيماران بين المللي -11

اين . با توجه به تنوع انگيزه هاي بيماران، هر كشوري صرفنظر از ميزان توسعه يافتگي كلي و بخشي مي تواند بازار خدمات تندرستي باشد
چگونگي پوشش خدمات . وقوانين مربوط به درمان در خارج از كشور مي باشد بازار شديداً تحت تاثير ثروت ملي، ساختار نظام تندرستي

آزادي انتخاب پزشك، تنوع بيمه هاي دولتي، خصوصي و تكميلي بين المللي ، نظام پرداخت و وجود يا عدم وجود سيستم ارجاع بر سهولت 
ميليون نفري  245جمعيت . شك بازار عرب پر جاذبه ترين است از ميان بازارهاي جهاني بيماران خارجي، بدون. خروج بيماران اثر مي گذارد

بيمارستانهاي . كشور عرب و فقدان خدمات تخصصي كافي موجب شده ساالنه هزاران بيمار عرب راهي كشورهاي ديگر شوند  17
مان و برخي كشورهاي عرب مثل ضمن اينكه ديگر كشورهاي غربي مانند آل. آمريكايي و انگليسي بيشترين بهره را از اين بازار مي برند

هزار بيمار خارجي را پذيرش كرده اند كه  60فقط بيمارستانهاي آمريكايي حدود  1997در سال . اردن نيز سهم هاي كوچكتري دارند
كشورهاي  نزديك نيمي از آنها از منطقه خاورميانه و عمدتاً كشورهاي عرب بوده اند آمارها متوسط هزينه درمان تخصصي بيمار خارجي در

پيشرفته را بين بيست تا سي هزار دالر نشان مي دهند و اين در حالي است كه فقط از كشور امارات متحده عربي ساالنه شش هزار بيمار به 
  .بيمارستان هاي بين المللي مراجعه مي كنند

  : جايگاه ايران در بازار بين المللي خدمات درماني

فوق تخصصي هزينه هاي به نسبت پايين، برخورداري از منابع طبيعي، نزديكي به بازار عرب  و وجود مراكز متعدد درماني تخصصي و 
. يست پزشكي است رتشابه فرهنگ و گويش با برخي كشورهاي همجوار از جمله مزيت هاي كشور در زمينه جذب بيمار خارجي و تو

جود داشته باشد ، يا حضور رقبا در منطقه تهديد تلقي مي ممكن است موانع و ضعف هايي نيز در بخش هاي درماني و خدمات جنبي و
شود، ليكن به صراحت مي توان گفت سرمايه گذاري براي توسعه صادرات خدمات پزشكي ، بويژه جذب بيماران خارجي از لحاظ اقتصادي 

اني و تعرفه هاي پايين در مقايسه با كشور ما با توجه به برخورداري از شرايط مناسب پزشكي و نيروي انس. باالترين توجيه را داراست
كشورهاي منطقه و غيره و جاذبه هاي طبيعي، مذهبي و فرهنگي مي تواند بخشي از اين بيماران را جذب كند، تاكنون بسياري از بيمارستان 

ي، پزشك و پرستار به كشور با در نظر گرفتن استانداردهاي بين المللي همچون تخت بيمارستان، خدمات درماني، دارو، تجهيزات پزشك
  .عنوان بيمارستانهاي بين المللي شناسايي و براي پذيرش بيماران خارجي معرفي شده اند
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موقعيت استراتژيك و ويژه جغرافيايى، سابقه درخشان و كهن پزشكى و طب ايرانى، وجود پزشكان ماهر و سرشناس در رشته هاى مختلف 

پديده اى به نام توريسم پزشكى امروزه، گردشگرى . به قطب توريسم درمانى منطقه تبديل نمايد و ارزانى خدمات درمانى مى تواند ايران را
تواند به جذب ساالنه  موقعيت ويژه جغرافيايى ايران در منطقه مى. درمانى از رو به رشد ترين بخش هاى صنعت گردشگرى در جهان است 

سابقه درخشان و تاريخى پزشكى و ساير علوم كشور در ميان كشورهاى دنيا آن . مدهزاران نفر توريست بيمار در مراكز درمانى كشور بينجا
را نقطه قوتى براى تحقق جذب توريست بيمار در كشور است پزشكان ايرانى شاغل در داخل و خارج از كشور همواره در كانون توجهات 

ز شهرت و محبوبيت ويژه اى در ميان ساير همكاران خود در خارج از امروزه نيز پزشكان ايرانى ا. اند جوامع علمى و پزشكى دنيا قرار داشته
از اين رو اعتماد گسترده و چشمگير بيماران خارجى به جامعه پزشكان ايرانى نيز از نكات حائز اهميت براى پيشرفت . كشور برخوردارند

ها براى بيماران خارجى به ويژه مسلمانان حوزه  گر جذابيتهاى سياحتى و زيارتى در ايران از دي ويژگى.كشور در اين زمينه به شمار مى رود
اين در حالى است كه هزينه هاى حمل و نقل و ترانسفر جهت سفر به ايران با . خليج فارس جهت مسافرت به ايران محسوب مى شود

هاى قوميتى و دينى مشترك در مرزهاى  شگراي. رود هاى جغرافيايى از ديگر موارد مهم و راهگشا در اين زمينه به شمار مى توجه به نزديكى
هاى كشورهاى همسايه و پراكندگى  كشور با همسايگان، مزاياى عمده سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى حاصل شده از جذب توريست

ن باره به شمار هاى مختلف به ويژه شهرهاى مرزى نيز از ديگر نكات حائز اهميت در اي و وجود گسترده مراكز درمانى مجهز در استان
هاى موفقيت آميز و پرتعداد پيوند اعضا از جمله قلب، كليه ، كبد و  هاى چشمگير ايران در زمينه جراحى امروزه به واسطه پيشرفت. رود مى

كاران مربوطه بنابراين مديران ارشد و دست اندر. هاى جوامع پزشكى دنيا قرار گرفته است قرنيه نام پزشكان ايرانى يك بار ديگر بر سر زبان
هاى جامعه پزشكى كشور ونيز فراهم  هاى معتبر خارجى و ارائه گزارشاتى از توانمندى مندى از اين ويژگى خاص و حضور در رسانه با بهره

هاى چشمگير ديگرى را تحت نظارت هاى  توانند زمينه پيشرفت نمودن امكانات، تجهيزات و خدمات مورد نياز اين گروه از توريست ها مى
. هاى تخصصى درميان خارجى هاست ترين كشور براى انجام درمان ايران در حال حاضر ارزان. دقيق براى كشور و مردم به ارمغان آورند

سپردن اين برنامه به بخش خصوصى و نظارت و حمايت دولت و ساير دستگاههاى مربوطه را از فاكتورهاى مهم براى كسب موفقيت در 
ش كيفيت و قدرت رقابت خدمات پزشكى در كشور به غير از بيماران خارجى، بسيارى از ايرانيان مقيم خارج از كشور افزاي. داند باره مى اين

هاى مختلف از جمله دهان و دندان، قلب، كليه، كبد و موارد مشابه راهى كشور شده و با  هاى اندك براى درمان بيمارى نيز با صرف هزينه
امروزه بسيارى از مردم دنيا به دليل آشنايى علمى و پزشكى . سازند ى و معنوى خاصى را نيز متوجه خود مىكمترين هزينه فوايد ارزنده ماد

  .اى به اين موضوع دارند با اثرات شگفت انگيز آب درمانى توجه ويژه

  :دستاوردهاي جذب بيماران خارجي 

د داشته باشد كه با توجه به ساختار نظام تندرستي و نوع و نحوه جذب فعال بيماران بين المللي تاثيرات بخشي و فرابخشي متنوعي مي توان
اما بهر حال به عنوان نوعي صادرات در بهبود تراز تجاري و ايجاد اشتغال در . ارائه خدمات از لحاظ چگونگي و گستردگي متفاوت مي باشند

نين توسعه ظرفيت هاي ارائه خدمات بين المللي همچ. بخش بهداشت و درمان و خدمات جنبي مانند حمل و نقل و گردشگري موثر است
  )دبيرخانه ي گردشگري سالمت( .به شرط خوداتكايي به ارتقاي كيفيت خدمات درماني كمك مي كند

 

 

 

 

 



١
٧ 

www.tourismscience.ir    علم گردشگري                                                 گردشگري سالمت: مريم رحماني

 
  : منابع

 دبير خانه ي گردشگري سالمت  
 Hansruedi Mueller and Eveline Lanz Kaufmann .Wellness tourism: Market analysis 

of a special health tourism segment and implications for the hotel industry 

 Ken de la Barre, B.com. CGA, BA (Geog.), MA (Community Economic 
Dev.)Suzanne de la Barre. BA (Geog.), MEs, Phd Candidate (Tourism/Community 
Dev.) Malcolm Taggart, BSc (Biochemistry), MA (Interdisciplinary). A feasibility 
Study for a Yukon Health and Wellness Tourism Industry 

 Iran Health Tourism.com 

 Magiran.com 

 Ian Hotel Online 

 


