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گرفته به سودآورترین صنعت های انجامبینیبر اساس پیش واهمیت بوده  حائز وارهپدیده گردشگری هم

گری گردش. حوزه گردشگری سالمت از اهمیت باالیی برخوردار است بین ینا درو  خواهد شدمبدل جهان 

منظور دریافت خدمات سالمت که اغلب با سالمت عبارت است از سفر افراد به کشورهای دیگر به

انتظار طوالنی در کشورهای  یهاشود و دلیل انجام این کار فهرستمی همراهاوقات فراغت  نگذراند

در قرن ] 8[. باشدمی توسعهخدمات مراقبت سالمت در کشورهای درحال یافتیافته و هزینه پایین درتوسعه

یافته سفر توسعه به مراکز درمانی کشورهای توسعههجدهم تا بیستم، بیماران ثروتمند از کشورهای درحال

روع توسعه ششدن کرد و کشورهای درحالاما این روند در اواخر قرن بیستم شروع به معکوس ،ردندکمی

جهان در  صنعت این مالی گردشکه یطوربه، دانسالمت کردهمنظور جذب گردشگر به رقابت شدیدی به

و سهم ساالنه ] 1[کند درصد افزایش پیدا می 13که این مقدار ساالنه  هستبیلیون دالر  22نزدیک به 

چهارم و پنجم توسعه ایران  هایدر برنامه ] 0[برآورد شده است. میلیون دالر  233تا  033کشور ایران بین 

ش زایی، رشد کیفی در بخنیز در زمینه بهداشت و درمان، حضور فعال در بازارهای جهانی با اهداف اشتغال

حمایت از رشد اقتصادی  ،درآمد و ارزآوری سالمت کشور، نزدیک شدن به استانداردهای جهانی، کسب

ه اینکه اقتصاد با توجه ب. شده استبه قطب گردشگری سالمت منطقه در نظر گرفته شدنیلدر کشور و تبد

نیز ز طرفی ا و گرددگردشگری سالمت دوچندان می کشور ایران عمدتاً متکی به نفت است، لزوم توجه به

گردشگری فراوان، مراکز درمانی مدرن و به همراه  یهامطبوع، جاذبه وهوایکشور ایران با دارا بودن آب

تقاضای باالی ، کشورهای مسلمان نیروی انسانی متخصص دارای شهرت جهانی، محیط مناسب برای

 های بنیادی، ترمیم ضایعاتهای زیبایی، برتری در زمینه سلولبیماران کشورهای منطقه برای جراحی

 ] 0[. از پتانسیل نسبتاً مناسبی در این زمینه برخوردار است ،ینخاعی و درمان نابارور
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نظام سالمت، سهم پایین بخش بهداشت و  توان گفت که با توجه به محدود بودن بودجهدرمجموع می

زون ای و فشار روزافهای بیمهسالمت، بدهی صندوقهای نظامدرمان از تولید ناخالص داخلی، افزایش هزینه

که فعالیت مراکز  رسدیدرآمدزایی و مستقل شدن، به نظر م ]2[، اهها در راستای کنترل هزینهبه بیمارستان

المللی و در راستای جذب گردشگر سالمت گام مهمی در راستای رونق اقتصاد در سطح بینکشور درمانی 

 های جذبکه ایجاد زیرساخت گرددباید به این مسئله مهم اشاره  ،. همچنینبود سالمت کشور خواهد

تولی عنوان مگردشگر سالمت موضوعی ملی بوده و عالوه بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به

 یدکشوری نیز با یهاارگان و نهادها یرهای مناسب در این سازمان، ساگذاریاصلی و انجام سیاست

و از  کردهتفریحی ایفا و  ونقل، خدمات رفاهیحملبازاریابی، نقش خود را در زمینه خدمات  یدرستبه

ایران در سطح  سالمت گردشگری سیاسی و اجتماعی فرهنگی، ها و موانعرفع چالش درصددطرفی 

 .الملل برآیندبین

 IPD)لملل ابین یمارانب یرشپذبخش  البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که عالوه بر تاسیس

(International Patient Department)) بحث ه بساله ششم توسعه کشور رستان، در قانون برنامه پنجدر بیما

ه یشتری بسرعت ب دگرفته در این راستا بایاست، اما اقدامات انجام شده یبسیار گردشگری سالمت توجه

 توجهم که در این زمینه یی مهمتهدیدهابه شده، بهتر است از طرفی در کنار همه مزایای اشارهو  خود بگیرد

)برای مثال ورود گردشگران سالمتی که از سایر نقاط دنیا  پرداخته شودای جامع در مطالعه استکشور 

یا آندمیک را با خود به همراه آورده و امکان شیوع آن در کشور وجود داشته  بومی یک بیماری خاص

لی خای متفاوت از گیرندگان داشده به گردشگران خارجی تعرفهخدمات ارائه باید یتباشد(. درنها

 خدمات داشته باشد و تحلیل این موضوع با مشورت اقتصاددانان سالمت انجام گیرد.

 .ندارد وجود منافعی تضاد که داشتند اظهار نویسندگان: منافع تضاد

انی دانشگاه علوم پزشکی ایران نهایت تشکر و قدرد سالمت از تمامی اساتید اقتصاد تشکر و قدردانی:
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