( گردشگری سالمت ) در سال 1931

بر اساس تعاریف ارائه شده توسط سازمان جهانی گردشگری ( ،)UNWTOگردشگری
سالمت به مسافرت افراد از محل دائم زندگی خود جهت حفظ ،بهبود یا حصول مجدد سالمت
جسمی و ذهنی فرد به مدتی بيش از  42ساعت و كمتر از یك سال اطالق میشود.

وجود مراكز تشخيصی و درمانی وبيمارستانهای مجهز به تجهيزات وامکانات پيشرفته،
پزشکان زبده ومتخصص ،جراحان و تيمهای درمانی ورزیده ،انجام انواع اعمال جراحی فوق
تخصصی از قبيل جراحيهای قلب و عروق ،مغز واعصاب ،پيون قلب ،كليه ،مغز استخوان،
جراحيهای ترميمی پوست و زیبایی ،انواع خدمات دندانپزشکی و خدمات پيشرفته تشخيصی و
پاراكلينيکی با كيفيت برابر با استانداردهای جهانی و هزینهای به مراتب كمتر از سایر كشورهای
توسعه یافته ،بستر مناسبی را جهت ایجاد و توسعه حوزه توریسم درمانی در كشور فراهم نموده
است .توفيقات چشمگير متخصصين علوم پزشکی كشور در برخی رشتهها نظير كشت سلولهای
بنيادی ،توليد واكسن ،درمانهای ناباروری و ...ایران را جزء كشورهای برتر و صاحب نام دنيا در این
زمينه قرار داده است.

کیفیت باال و ارزانی خدمات بهداشتی و درمانی ایران اصلی ترین دلیل
سفر گردشگران خارجی به ایران است که در کنار پیشرفتهای علمی و پزشکی
جایگاه توریسم درمانی ایران را در منطقه ارتقاء می دهد.

آذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی با وسعت  49660کیلومتر
مربع در شمال غربی ایران قرار داردکه در سال
 1916به صورت استان مستقل درآمد بر اساس
آخرین تقسیمات کشوری دارای  16شهرستان می
باشد.
از شمال با كشورهای جمهوری خود مختار نخجوان و ارمنستان(  531كيلومتر مرز آبی
رودخانه ارس ) ،از غرب به كشورهای تركيه( 244كيلومتر مرز خاكی )و عراق(نزدیك به 422
كيلومتر مرز خاكی ) همسایه است .طول مرز آبی و خاكی این استان با كشورهای همسایه،
مجموعاً  443كيلومتر است.
از لحاظ تعداد نقاط دیدنی ،شاید كمتر استانی در ایران قدرت رقابت با آذربایجان غربی را داشته
باشد .وجود آثار باستانی همچون تخت سليمان ،تپه حسن لو،مسجد جامع وبازار اروميه ،قره كليسا
و  ...با قدمت بسيار طوالنی ،نشان از تمدن كهن این منطقه از كشور عزیزمان دارد.
تاكنون  542كشور دنيا كنوانسيون ميراث جهانی را امضا كردهاند ونزدیك به  022اثر
فرهنگی ،تاریخی و طبيعی در فهرست ميراث جهانی یونسکو به ثبت رسيده است .ایران با تاریخ
عظيم و پشتوانه غنی فرهنگی كه دارد  54اثر را در فهرست یونسکو برای جهانيان ثبت كرده است.
كه  4اثر در استان آذربایجان غربی قرار دارند .این آثار بهترتيب تاریخ ثبت درفهرست یونسکو از
این قرارند :نيایشگاه چغازنبيل شهرستان شوش ،تخت جمشيد ،ميداننقشجهان اصفهان ،تخت
سلیمان تکاب  ،پاسارگاد شيراز ،گنبد سلطانيه زنجان ،ارگ بم و منظر فرهنگی آن ،سنگ نوشته

بيستون كرمانشاه ،مجموعه کلیساهای تاریخی قرهکلیسا ماکو و . ...
مراكز درمانی استان آذربایجانغربی نيز با دارا بودن تجهيزات ،امکانات و متخصصين زبده با
انجام انواع اعمال جراحی فوق تخصصی از قبيل جراحیهای قلب و عروق ،مغز واعصاب ،پيوند
كليه ،مغز استخوان ،قرنيه و  ...آماده پذیرایی از گردشگران خارجی میباشد .در این ميان در طول

سال  5305بالغ بر  1600نفر از اتباع خارجی در بيمارستانهای استان تحت درمان قرار گرفتهاند.
این در حالی است كه هيچگونه تبليغی از سوی این مراكز مبنی بر جذب بيماران خارجی صورت
نگرفته است لذا با توجه به موقعيت جغرافيایی استان و ارتقای دانشگاه علوم پزشکی به تيپ یك،
با ارائه سياستهای مناسب میتوان صنعت گردشگری سالمت را در استان شکوفا نمود.
پيشنهادات معاونت درمان در جهت گسترش صنعت گردشگری سالمت:
.5سامان دهی تعرفه های اتباع خارجی ،در این راستا پيشنهاد ميشود تعرفه خدمات درمانی
اتباع خارجی درمراكز درمانی دولتی همانند مراكز خصوصی برحسب درجه ارزشيابی تعيين و
بصورت گلوبال ارائه گردد.
.4نظام دریافتی كاركنان بر اساس مصوبات طرح نظام نوین ساماندهی گردد.
.3اختصاص حداقل دو اتاق بستری در بيمارستانهای مرزی و بيمارستانهای شهرهای بزرگ برای
توریسم درمانی به شکل VIP
.2اختصاص قسمتی از سایت بيمارستانها به مقوله توریسم درمانی و هتلينگ
.1شناسایی قابليتهای درمانی موجود و قابل ارائه به اتباع خارجی در دانشگاه
.۶معرفی پزشکان متخصص شاخص از طریق بروشور و پمفلت به زبانهای خارجی و همچنين از
طریق سایتها و مبادی مرزی
.۷تدابير ویژه جهت پذیرش بيماران خارجی و ساماندهی اقامت خانواده آنها
.4تسهيل در پذیرش بيماران با حذف مراحل زائد اداری
 .0بکارگيری نيروی انسانی زبده در ارائه خدمات
عملهای زیبایی و جراحیهای تخصصی یکی از عوامل مهم جذب گردشگران
بسیاری در سراسر دنیاست .در سطح کشور رونق جراحیهای زیبایی موجب افزایش

کیفیت این عملها شده است لذا با به روز کردن این رشته دراستان و معرفی متخصصین
زبده در دانشگاه ،میتوان شاهد ورود گردشگران جدیدی به استان شد.

