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  چكيده

ها سالمتي است. در چند سال اخير گردشگري سالمت و پزشكي در تمام اعصار يكي از حقوق اوليه و ثابت همه انسان

بيماران براي حتي بطوريكه  گردد.گذشته بر مي و سابقه آن به اي كسب كرده استدر جهان رشد و گسترش قابل توجه

هاي زمين شناختي، ويژگيكنند. ايران با داشتن دريافت خدمات پزشكي مورد نياز خود به فراتر از مرزهاي ملي سفر مي

ها جهت امكانات و خدمات پزشكي و پزشكان مجرب در اكثر استان و ي چهار فصلگرم و معدني، آب و هوا هايچشمه

استان كرمانشاه در  است. در منطقه گردشگري سالمت و پزشكي هايبهبود حال بيماران داخلي و خارجي يكي از ميزبان

و به  است IPDهايي است و داراي تعدادي مراكز درماني مجهز به زمينه گردشگري سالمت و پزشكي داراي پتانسيل

 -توصيفي حاضرروش تحقيق  سبب موقعيت جغرافيايي با عراق و اقليم كٌرد در زمينه جذب گردشگر سالمت فعاليت دارد.

گيري تحليل و نتيجه  اي و اينترنتي استفاده شده است.جمع آوري اطالعات از طريق منابع كتابخانه در تحليلي است و

تان در حوزه سهاي خود و شهرهاي اطراف، اولويت ادهي به بيماران شهرستانخدماتدهد كه اين استان عالوه بر نشان مي

تري نسبت به توريسم سالمت به جهت هم مرز بودن با كشور عراق است و در زمينه چشمه معدني و آب گرم رتبه پايين

ضعف شديد دفاتر  ر نظيرهاي فعال در حوزه توريسم سالمت دارد و آن به علت عدم آگاهي و مسائل ديگساير استان

  ناشناخته مانده است. ها و تسهيالت گردشگريتبليغاتي گردشگري سالمت، كمبود زيرساخت

  كرمانشاه استان پتانسيل، ،شگري سالمت، گردشگري پزشكيگردگردشگري،  واژگان كليدي:
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  مقدمه

اي يافته به طوريكه از آن به رفته است و اهميت ويژهپديده گردشگري اين اواخر از يك پديده ساده ديد و بازديد فراتر 

هاي شود. در بسياري از كشورها به خصوص كشورهايي كه داراي جاذبهعنوان فعاليتي عظيم اجتماعي و اقتصادي ياد مي

 فراواني از درآمد ملي كشورها ازطبيعي و حتي امكانات و تسهيالت جذب گردشگر هستند و سهم  فرهنگي، تاريخي،

  ).40:1394شود(اميري پريان، محل همين توسعه گردشگري تأمين مي

هاي خارج از محيط عادي و معمول خود به قصد گذراندن شود كه به مكانهاي افرادي اطالق ميگردشگري به كليه فعاليت

  ).11:1395د و عيوضلو،نژاشود(حاتميروند گفته ميها براي مدت كمتر از يك سال ميايام فراغت، انجام كار و ساير هدف

هاي آن سفر با هدف درمان گردشگري به عنوان سومين صنعت شناخته شده جهان اهميت بسياري دارد كه يكي از پتانسيل

است. از ديرباز و در آغاز كار، سازمان بهداشت بوده سالمتي ها وق اوليه و ثابت همه انسانيكي از حقدر تمام اعصار  است.

و بسياري از متفكران بر اين نكته تأكيد داشتند كه سالمت فقط نداشتن بيماري نيست بلكه برخورداري از رفاه  1جهاني

بر اساس  و كامل جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي به عنوان تعريفي از سالمت مورد قبول و اجماع متفكران بوده است

كند كسب سالمتي رغيب ميشگر را به مسافرت تيكي از اهدافي كه يك گرد 2تعريف سازمان جهاني گردشگري

اي است كه سالمتي به عنوان مهمترين مسئله براي انسان، به گونه در واقع )؛88:1396رندي و ميرزائيان خمسه، هاست(

  .كندسفر مي در مبدأ زندگي خود كيلومترهاامروزه براي بدست آوردن آن در صورت نبود امكانات 

وجود داشته است  )روم باستان و يونان(زمان، در يكي از انواع گردشگري است كه از گذشته در اروپا 3گردشگري سالمت

رماتيسمي به منظور بهبودي به  -هاي تنفسيو بعد به ساير نقاط دنيا گسترش يافت. در دوران باستان افراد دچار بيماري

هاي هاي معدني و يا ماندن در لجنرفتند و براي آب تني و نوشيدن آب چشمهمناطق داراي آب هاي گرم و معدني مي

در چند سال اخير گردشگري سالمت و پزشكي  ).57:1396نژاد و درياباري، ند(حسينيكردها مراجعه ميطبي به چشمه

رشدي قابل توجه داشته است. افزايش تقاضا براي خدمات بهداشتي به دليل مسن شدن جمعيت در كشورهاي توسعه 

مقايسه با كشورهاي با كيفيت و ارزان در كشورهاي در حال توسعه در  دسترس بودن خدمات پزشكي پيشرفتهيافته، در 

اي توسعه يافته از عوامل هاي جراحي در كشورههاي طوالني انتظار براي عملتوسعه يافته، نبود بيمه درماني و ليست

  ).88:1396هرندي و ميرزائيان خمسه، گردشگري پزشكي است( سفرهاي

                                                           
1 .WHO 
2 . WTO 
3 . Health tourism 
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هاي زمين شناختي هاي طبيعي و همينطور ويژگيجاذبهيكي تقسيم كرد:  توان به دو دسته جاذبهرا مي گردشگري سالمت

هاي فني و صنعتي كه بيشتر مورد توجه توان پزشكي و درماني و امكانات پزشكي كشور و ديگري جاذبهها) مانند(آب گرم

كه  توان دريافتمقايسه بين توريسم پزشكي و سالمتي و بررسي اين دو ميبا  ).44:1396پاشايي اصل و همكاران، است(

  هاي سالمتي اشاره دارد.توريسم پزشكي به سيستم مراقبت

شود كه بيانگر يك صنعت روبه رشد پر سرعت است كه اي از گردشگري سالمت محسوب ميشاخه 1گردشگري پزشكي

منجر بوجود آمدن فضايي شده كه بيماران براي دريافت خدمات پزشكي مورد نياز خود به فراتر از مرزهاي ملي سفر 

جارستان، آرژانتين، كوبا، پزشكي همچون يك صنعت فعال در كشورهايي مانند تايلند، سنگاپور، م گردشگريكنند. مي

كريزي و آريان فر، كند(عربشاهيبه توسعه پايدار و پويايي اقتصاد كشورها كمك مي، برزيل، هند، تركيه، اردن و... مالزي

145:1392.(   

 جهاني، سطح در هاييبيمارستان وجود گردشگري، تجارب ،مقصد تنوع به مختلف كشورهاي پزشكي گردشگري پتانسيل

 در قوي حضور مناسب، هزينه و كيفيت با خدمات جهاني، شهرت از لحاظ پزشكي ماهر متخصصان گسترده عرضه

 پايدار رشدها وابسته است. بيمارستان در كمتر انتظار زماندرمان و  در باال موفقيت ميزان پيشرفته، بهداشتي هايمراقبت

 بخش عنوان به پزشكي گردشگري ارتقاء دولت و حامي و كشور سراسر كننده در شركت هايبيمارستان و هابيمارستان

  .(Visakhi & et al ,2017:73)استپزشكي  عوامل ديگر پيشرفت گردشگرياز  عمومي سياست

و است. ايران به دليل داشتن آب  هاي اخير رشد چشمگيري پيدا كردهگردشگري سالمت و پزشكي در ايران طي سال

و  زيبا و متنوع و همچنين به لحاظ امكانات و خدمات پزشكيهاي زمين شناختي، طبيعت ويژگي ،هواي چهار فصل

هاي اين يكي از ميزبان ،در اكثر شهرها جهت بهبود حال بيماران داخل و حتي بيماران كشورهاي همجوار پزشكان مجرب

گردشگري  توسعهدر اين مقاله آن است كه ابتدا به طور كلي با مفهوم و هدف سير ابا اين تفآيد. صنعت به حساب مي

 هاي گردشگريها و توانمنديتحليل پتانسيلشناخت منابع و آشنا شويم و در ادامه به و ايران جهان  سالمت و پزشكي در

  سالمت و پزشكي استان كرمانشاه بپردازيم.

  

  مباني نظري

                                                           
1 . Medical tourism 
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 گردشگري سالمت و پزشكي در جهان

ي، ايجاد هاي اقتصادصنعتي است كه سبب رونق فعاليتي كه دارد؛ هاي مختلفو شاخه تنوع گردشگري به دليل گستردگي،

توان به عنوان جايگزين صنعت نفت شود. گردشگري صنعتي است ارزآور كه حتي ميمي هاي شغلي، درآمد و...فرصت

هاي ترين اشكال گردشگري است كه از گذشتهتوريسم سالمت، يكي از قديميرها ايفا كند. نقش به سزايي در توسعه كشو

هاي اي باستاني بسياري از روشههاي آب گرم به نوعي وجود داشته است. تمدندور با اعتقاد بر تأثير شفابخش چشمه

با  19ها تأسيس كردند و در قرن هاي آب گرم را روميكردند. در اروپا اولين چشمهدرماني براي بهبود امراض استفاده مي

ها به حضور در طبيعت خوش آب و هواي كوهستاني زمينه ساز گردشگري سالمت و پزشكي صنعتي شدن اروپا نياز انسان

  ).78:1396ي،بوده است(احسان

در آمريكا اند. هاي معدني بنا شدهبوداپست، ويسبادن آلمان و... پيرامون چشمه ،شهرهاي بسيار اروپا مانند وين و امروزه 

هاي بازي ايجاد شده ها تسهيالتي از جمله كتابخانه، تاالر موسيقي، تماشاخانه و زمينمطلوبيت چشمه به منظور استفاده از

هاي گرم بخش بندي هاي درماني و آبيران ابوعلي سينا اين مناطق را به آسايشگاه معنوي، چشمهتر در ااست و پيش

نمونه آن نيشابور است كه براي انتقال آب معدني از نظام كانال بخشي سنگي به معبد آناهيتا استفاده  ؛كرده بود

فعلي و مشكالت عديده زندگي از داليل اصلي از آنجايي كه وضعيت اقتصادي  ).57:1396نژاد و درياباري، كردند(حسيني

مؤثر به سطح استرس باالي افراد است، گردشگري سالمت انتخابي است براي كساني كه با توجه به سالمتي و رفاه خود 

قصد دوري از زندگي پر استرس روزمره خود را دارند. گردشگري سالمت و پزشكي سفري سازمان يافته است كه فرد 

اش به مسافرت از محيط زندگي به مكاني ديگر و دستيابي مجدد سالمت جسمي و روحي جهت حفظ بهبود

  ).70:1391پردازد(ايزدي و همكاران، مي

گردشگري سالمت به استفاده كردن از خدماتي كه به بهبود يا افزايش سالمتي و  از ديدگاه سازمان جهاني گردشگري:

هاي معدني، آب و هواي مطبوع و يا خدمات پزشكي و در مكاني خارج از محل تقويت روحيه فرد با استفاده از آب

  ).78:1396شود(احساني،ساعت و كمتر از يك سال گفته مي 24سكونت فرد، به مدت بيش از 

ري سالمت به طور معمول جريان جابجايي از پيرامون به مركز است چرا كه امكانات ويژه پزشكي و بهداشتي را گردشگ

طلبد كه اغلب در مراكز شهرها و در كشورهاي پيشرفته وجود دارد. از جمله آمريكا، آلمان، سوئيس، فلسطين اشغالي مي

نيز درمان  اند. گاهيهت درمان به اين كشورها مسافرت كردهو مالزي همواره از كشورهايي بودند كه بيماران زيادي ج

شود امروزه اين نيازمند يك محيط آرام، پاكيزه و سالم و زيباست كه در اين صورت جريان سفر از مركز به پيرامون مي
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ن و حيدري، نوع توريسم در كشورهايي مانند يونان، كرواسي، صريستان و ... بسيار مورد توجه است(عزمي، اميري پريا

42:1396.(  

هاي اخير امتياز سفر به ديگر كشورها به منظور برخورداري از خدمات سالمت و پزشكي در دسترس اقشار متوسط در سال

اي كه جامعه هم قرار گرفته است. كشورهاي مقصد الزاماً كشورهاي توسعه يافته نيستند بلكه كشورهاي در حال توسعه

  ).44:1396پاشايي اصل و همكاران، ند نيز در اين ميان قرار دارند(در اين بازار جديد وارد شد

هاي انتظار طوالني در انگلستان و هاي درماني در آمريكا و ليستدهد كه افزايش هزينهنتايج برخي مطالعات نشان مي

كشورهاي در حال توسعه جنوب سالمت به -كانادا باعث شده كه بسياري از بيماران به منظور دريافت خدمات پزشكي

راهبرد بازاريابي جديدي در زمينه  و هند سنگاپورمالزي،  . در جنوب شرق آسيا كشورهاي تايلند،شرقي آسيا سفر كنند

به  1997اند. در كشورهاي تايلند و مالزي اين توسعه بعد از بحران مالي آسيا در سال گردشگري پزشكي را توسعه داده

و دلگشايي  70:1391ايزدي و همكاران، (آسيا در حال توسعه و شكوفايي است ،اوج رسيد. در زمينه گردشگري پزشكي

 80 حتي( درصد 70 به درصد 30 از كره و سنگاپور تايلند، هند، مالزي، در جراحي هاي هزينه ).172:1391و همكاران، 

ي است. هيچ صنعت رشد حال در صنعت كليدي عوامل از يكي كيفيت .است آمريكا متحده اياالت از كمتر) موارد درصد

 توسعه حال در كشورهاي يافته، توسعه و ثروتمند كشورهاي شهروندان گرچه .تواند زنده بماندبدون بهبود خدمات نمي

 et al, 2015:153شوند(نمي گرفته ناديده هرگز كنند، مي انتخاب پايين هايقيمت با پزشكي خدمات دريافت براي را

 &Hosseini.(  

  قرار دارد:كه آسيا در صدر ليست   2015پنج مقصد برتر گردشگري سالمت دنيا در سال  

  و دويست هزار گردشگر سالمت است؛ پذيراي ساليانه يك ميليوناين كشور  :تايلند •

  يك ميليون نفر توريست سالمت دارد؛بيش از  هر ساله :مكزيك •

كنند و سفر مياين كشور  هاي باالي درمان بهبا وجود هزينههزار بيمار  800هر سال  :اياالت متحده آمريكا •

  برتر گردشگري سالمت در دنيا است؛ مقصد 5همچنان جزو 

  ليون گردشگر سالمت را پذيرا است؛ساليانه بيش از نيم مي :سنگاپور •

 ).1397ند(شبكه مستند سيما، كهزار گردشگر سالمت را به درون مرزهاي خود جذب مي 400ساليانه  :هند •

هاي پايين ها با قيمتترين درمانبا ظهور استانداردها و همچنين قوانين جهاني در نقاط مختلف دنيا مردم به دنبال با كيفيت

داشتن اند كه عالوه بر مت و پزشكي موفقكشورهايي در جذب سرمايه عظيم گردشگري سالدر واقع . و رقابتي هستند
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داراي كيفيت پذيرفته شده جهاني با جاذبه و  مناظر زيبا و الحيت،هاي پايين خدمات، پزشكان با صعواملي مانند قيمت

  ).45:1396و پاشايي اصل و همكاران،  70:1391ايزدي و همكاران، در ارائه خدمات نيز باشند(

ها و ارائه دهندگان خصوصي سالمت، ها، آژانسو بسياري از دولت اي پيچيده داردگردشگري سالمت و پزشكي حيطه

 ).146:1392گيرند(عربشاهي كريزي و آريان فر، گردشگري پزشكي را به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي در نظر مي

حجم اقتصاد  "اكونوميست"ي بر اساس نشريه معتبر اقتصاد است. با اهميتها بسيار و در اين ميان نقش پر رنگ آن

ميليارد دالر در سال قابل تخمين است(دنياي  61گردشگري سالمت در جهان با سرعتي پر شتاب در حال توسعه است و تا 

  ).1397اقتصاد، 

  گردشگري سالمت و پزشكي در ايران

حال ارتقاء  ه درصنعتي با رشد سريع در منطقه آسيا بوده و بسياري از كشورها فعاالن هاي اخير گردشگري سالمت،در دهه

 بين المللي بازاراين به دنبال ورود به  ي كه در اين زمينه داردهايبا توانمنديايران نيز  كشور به تبع .دادن اين صنعت هستند

د. امكانات پزشكي موجود در ايران در منطقه سرآمد است كه اين امر مي تواند پتانسيل عظيمي را براي گردشگري مي باش

 .ايران مي تواند به يك مركز و قطب فعال توريسم پزشكي در منطقه تبديل شودترديدي نيست كه سالمت فراهم آورد و 

هاي پايين خدمات، گردشگري سالمت و پزشكي دارد از جمله هزينه هايي كه در زمينهها و قابليتبا عنايت به مزيت ايران

هاي آب گرم با قابليت باالي هاي طبيعي بكر و فراوان مانند چشمهتجهيزات مناسب و پزشكان داراي صالحيت و جاذبه

لذا هنوز براي بهره  ؛باشددرماني يكي از بهترين موارد به منظور توسعه اقتصادي در بازار بين المللي خدمات سالمت مي

روبه روست كه براي رسيدن در جايگاه بين المللي خدمات سالمت بايد موانع هايي چالش  ها بابرداري از اين توانمندي

  ).56:1396نژاد و درياباري، موجود را بر طرف نمايد(حسيني

ژه درزمينه گردشگري آموزشي به وي، نبود سيستم مناسب اكار آمدي منابع انساني بي تجربهدر كل در ايران ضعف و ن 

هاي كاري فعال در وزارت بهداشت، هاي متولي گردشگري درماني، فقدان كميته، ناهماهنگي سازمانسالمت و پزشكي

آوري اطالعات درمان و آموزش پزشكي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، فقدان سيستم جامع جمع

هاي گردشگري در خصوص قابليتو تبليغات ماني به ايران، ناكارآمدي سيستم اطالع رساني مربوط به ورود گردشگران در

هايي اين چنيني شده موجب چالش ،صنعتقانوني براي توسعه اين  هاي الزم و خالءن، كمبود زير ساختدرماني ايرا

 ). 40: 1396(قاسمي يالقوزآغاج و همكاران،است
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 جايگاه كسب به از لحاظ خدمات بهداشتي، موفق مقرون به صرفهگردشگري پزشكي در ايران، با وجود كيفيت باال و 

 در هنوز نوپا صنعت اين در نتيجهمناسب؛  تبليغاتي هاياستراتژي فقدان علت به است، عمدتاً شده بازار در خود مناسب

 توسعه، چهارم برنامه به دادن پايان با بايد دولت شود،مي بيان ملي ريزيبرنامه در كه همانطور .دارد قرار خود اوليه مراحل

 با .كند مينتأ را كشور بهداشت نيازهاي از درصد 30 پزشكي گردشگري و بهداشتي خدمات كاالها، صادرات طريق از

كند  ايجاد كارگزاري(مزد داللي) مشكالت مانند مسائلي است ممكن ايران پزشكي در گردشگري صنعت توسعه حال، اين

ها در ايران بايد فرهنگ مردمي را نسبت به پذيرش گردشگران كشورهاي عالوه بر اين، رسانهدارد  نياز جدي توجه به كه

گردشگران از بسياري  ذبهاي بين المللي براي ترويج جد توجه بيشتري به تبليغ در رسانهباي ؛ بعالوهمختلف هدايت كنند

   .)Azimi &et al ,2017:90_91( ه شودپرداخت از كشورها

با داشتن زيربناهاي مناسب  كه داردبه مانند بسياري از كشورهاي جهان در زمينه گردشگري سالمت مورد توجه قرار  ايران

هاي تواند مقصد مناسبي براي گردشگران اكثر كشورهاي همسايه باشد. وجود مواهب طبيعي، وجود چشمهگردشگري مي

تواند جهت معرفي و البته توجه به زيربناهاي اين مناطق(راه، بهداشت و مراكز آب معدني با توزيع متعادل در كشور مي

  .هاي گردشگري(سالمت) كشور باشدهدرماني) يكي از جاذب

ها و تهيه گياهان دارويي، استفاده از آب و هاي آب معدني، آب گرم، لجن درماني در كنار سواحل درياها، درياچهچشمه

تواند در زمره گردشگري سالمت قرار گيرد به عنوان مثال آب درماني در سرعين، لجن هواي پاك مناطق كوهستاني نيز مي

رياچه اروميه و... كه اغلب طرفداران اين نوع از گردشگري به منظور استفاده از مزاياي طبيعي به اين مناطق درماني در د

  ).74-75-76:1395نژاد و عيوضلو،كنند(حاتميسفر مي

هاي آب گرم و معدني با خواص درماني باال وجود چشمه و هاي زمين شناختي در ايرانبا توجه به ويژگي، )1(در نمودار

  ها نشان داده شده است.ها به تفكيك استانتعداد اين چشمهدر مناطق مختلف ايران 
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  )1392هاي ايران(منبع: عربشاهي كريزي و آريان فر، هاي آب گرم در استانپراكندگي تعداد چشمه-1نمودار 

 ايم.هاي آب درماني ايران را نمايش دادههاي آب گرم و مجتمعاز چشمه نمونهچند ) 1(در تصوير

 

 

 

  (منبع: يافته شده از اينترنت)در ايران ها(آب درماني)هايي از آب گرممونهن -1تصوير 
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 ،وابستگي درآمديارزي خود به صدور نفت خام متكي است و براي حل مشكالت ناشي از اين ايران در كسب درآمدهاي 

تواند سبب ايجاد درآمدهاي ارزي شود الزم است جهت توليد و صادرات آن دسته از محصوالت و خدماتي كه مي

تواند با اي است كه ميهاي بالقوهگذاري نمايد. ايران در برخي از محصوالت و خدمات داراي امكانات و توانسرمايه

رد استفاده قرار دهد. صنعت گردشگري يك منبع درآمدي ارزي موها به توان بالفعل تبديل شود و به عنوان گذاريسرمايه

  يك اصل شناخته شده براي تقويت ساختار بهداشت و درمان كشور است.هم سالمت و پزشكي يكي از اين موارد است و 

ميليون  20ميليون گردشگر داخلي و  40اين پيش بيني وجود دارد كه ايران ساالنه بيش از  1404بر اساس سند چشم انداز  

گيرند كه براي درمان و استفاده از مواهب طبيعي درصد را كساني در نظر مي 7گردشگر خارجي داشته باشد كه از اين ميان 

ايران  ،گردشگراني كه با هدف توريسم سالمت ).70:1395، و توكلي 172-173:1391كنند(دلگشايي و همكاران، سفر مي

انواع پيوند، هاي درمان ناباروري، جراحي پالستيك، دندانپزشكي، چشم، قلب، يزهكنند با انگرا براي سفر انتخاب مي

كشورهاي عراق، آذربايجان، افغانستان، است و بيشتر از هاي شفابخش هاي مربوط به سرطان و گردشگري آببيماري

   ).406:1395همكاران، خوارزمي و باشند(تركمنستان، كويت، سوريه، تركيه، لبنان، بحرين و عربستان مي

آمار دقيقي از كل گردشگران سالمت خارجي در ايران وجود ندارد، ولي حدود نيمي از بيماران خارجي كه به ايران سفر 

ها درصد آن 17آيند كه دو ميليون و دويست هزار گردشگر از عراق به ايران مي سالعراق است. هر كشور كنند از مي

  ).1396نند(خبرگزاري ايرنا، كر سالمت هستند و جهت درمان به ايران سفر ميهزار نفر گردشگ 374 معادل

درصد به جمعيت گردشگر سالمت ايران افزوده شده و بيشترين گردشگر سالمت در سال  20ساالنه  95تا  1392از سال 

ورهاي حوزه خليج فارس هزار نفر از كشورهاي عراق، آذربايجان، افغانستان، كش 500وارد كشور شد كه در اين سال  94

هزار نفر براي درمان به ايران آمدند كه در مقايسه با  270بيش از  96اند. در سال و كشورهاي آمريكايي و اروپايي بوده

  ).1396 دهد(خبرگزاري صدا و سيما،هاي پيش از آن كاهش نشان ميسال

باشد. در گردشگري سالمت و شكي ميبنابراين آنچه كه مشخص است سرعت رشد و توسعه گردشگري سالمت و پز

   .هاي مرتبط با گردشگريهاي پزشكي است و سپس انجام فعاليتپزشكي هدف گردشگر ابتدا دريافت درمان

گردشگري يه طور عام و گردشگري سالمت و پزشكي به طور خاص و فعال در حوزه هاي مستعد ايران با داشتن استان

ها . ايران مركزي است با توانايي تبديل به قطب توريسم پزشكي در اغلب رشتهتوفيق يابدتواند در توسعه اين صنعت مي

-45:1396اي مهم پزشكي در منطقه تبديل شود(پاشايي اصل و همكاران، هها به يكي از قطبتوان با باال بردن كاراييو مي
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توان به خراسان رضوي، زه توريسم درماني ميهاي فعال در حواز استان ).147:1392و عربشاهي كريزي و آريان فر،  44

هاي استان اردبيل با وجود چشمه ).406:1395تهران، فارس، آذربايجان شرقي و اردبيل اشاره كرد(خوارزمي و همكاران، 

هاي آب گرم و معدني اين استان با مجموعه چشمه ،معدني و آب گرم فراوان كه هر يك خواص درماني خاصي دارد

(رشيدي هاي بين المللي طبيعت درماني در جهان باشدتواند يكي از قطبهايش و جغرافياي طبيعي ميفيت آبتوجه به كي

هاي آب گرم و مجاورتش استان آذربايجان شرقي با دارا بودن امكانات تخصصي پزشكي، چشمه .)55:1391و همكارن، 

هاي تخصصي به تركيه و عراق و نيز داشتن بيمارستانبا درياچه اروميه و كشور خودمختار نخجوان، ارمنستان و نزديكي 

شود(پاشايي هاي توريسم پزشكي محسوب ميو فوق تخصصي با امكانات و تجهيزات پيشرفته به عنوان يكي از قطب

  ).45:1396اصل و همكاران، 

گردشگري درماني و (گردشگري تندرستي، هاي بالقوه وسيع كشور در انواع مختلف گردشگري سالمتتوانمندي

برداري از بازار رو به رشد و  موجب شده تا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بهره گردشگري پزشكي)

رشيدي و همكاران، (در دستور كار قرار دهد را هاي ويژه از آنرقابتي را با تشكيل كميته گردشگري سالمت و حمايت

51:1391(.   

كه اغلب هم خصوصي هستند و در حوزه گردشگري ر هاي توريسم درماني كشوبيمارستان تعدادي از، 2تصوير در 

  سالمت و پزشكي فعاليت دارند به تصوير كشيده شده است.
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  (منبع: يافته شده از اينترنت)و پزشكي گردشگري سالمت هايبيمارستان -2تصوير 

 كرمانشاهاستان  در گردشگري سالمت و پزشكي

  كيلومترمربع، هفدهمين استان جمهوري اسالمي ايران از نظر وسعت به شمار مي رود. 24640كرمانشاه با مساحت استان 

درجه  48تا  45درجه شمالي و طول جغرافيايي 35تا  33كره زمين بين عرض جغرافيايي موقعيت جغرافيايي آن بر روي 

و شود هاي غربي ايران محسوب ميگيرد، از استانمي بر درصد مساحت كشور را در 5/1شرقي است. استان كرمانشاه كه 

آب و هواي متنوع و ابنيه تاريخي كوهستان زيبا، طبيعي،  هاي گردشگري فراوانجاذبه هم مرز با كشور عراق است. داراي

 شده هاي گردشگري كشور تبديلقطب يكي ازبه  و )3:  1395،آموزشي ريزيوهش و برنامهژسازمان پ(نظيري استبي

  است.

هاي تاريخي، فرهنگي و چشم اندازهاي طبيعي خود و مستعد بودن از اين استان كرمانشاه به رغم برخورداري از جاذبه

ها اندك و ناشناخته تر است. با توجه به نظر، اما منابع توريسم درماني(چشمه آب گرم و معدني) آن به نسبت ساير استان

  هاي زيرزميني غني است. مان زمين شناسي منطقه استان كرمانشاه از نظر آبساخت
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  آب گرم استان: معدني و معرفي تعدادي چشمه

اين چشمه معدني در ارتفاعات ريزه و سارون بين جوانرود و ثالث باباجاني واقع است. مردم محلي بر اين  چشمه ريزه:

ين چشمه طعم به كنند. آب اهاي رماتيسمي مناسب است و در آن آب تني ميبراي ناراحتيباورند كه آب اين چشمه 

  باشد.خصوصي دارد و براي آشاميدن مناسب نمي

كيلومتري شهر سنقر قرار دارد. اين چشمه از پاي  25لي و در نام اين چشمه به گويش محلي ٌگ ج:چشمه معدني گل هوي

گردد. به اعتقاد مردم محل استحمام در آب چشمه تب بر و شفادهنده كوه كم ارتفاعي واقع در روستاي گل هويج خارج مي

ند و بنا بر مشاهدات نتايج مطلوبي هم حاصل شده كناست. مردم محل كودكان مبتال به تب را در آن انداخته و خارج مي

  ).1392كرمانشاه،  است(باشگاه خبرنگاران

زيارتگاهي به نام چم امام حسن در شهرستان گيالنغرب واقع  اين چشمه در كنار چشمه آب گرم چم امام حسن(ع):

تواند با معرفي شده، آب آن بسيار ولرم و متمايل به گرم است. اين چشمه داراي خواص درماني بسياري است كه مي

فاده از بيشتر در ايام مختلف سال گردشگران زيادي را جذب كند. هر ساله بسياري از مردم مناطق همجوار به منظور است

  ر گفته حاضرين خواص درماني بسيار مشهودي نيز دارد.آيند و بنا بخواص درماني آن به اين مكان مي

هاي گوگردي آب آن به واسطه وجود سنگ پل ذهاب و قصرشيرين واقع شده،بين شهر سر  چشمه آب گرم تنگ حمام:

  ).1393، جمشيدي، رضاگيرد(م بومي منطقه قرار مياي نيز داراست كه مورد استفاده مردگرم است و خواص درماني ويژه

ها بيشتر مورد توجه و استفاده مردمان بومي آن مناطق است و به دليل عدم تبليغات و آگاهي و بايد گفت كه اين چشمه

هاي درماني شهرهاي ديگر كشور است. مسائل زيرساختي مطلوب كمتر شناخته شده و شايد هم ناشناخته تر از چشمه

  طلبد.ميها را اطالع رساني و هماهنگيبنابراين 

ه . اين استان بشودمييصي درماني ايران محسوب هاي هفت گانه خدمات تشخان كرمانشاه به عنوان يكي از قطباست

ين برخورداري و همچن و آثار تاريخي برخورداري از مناظر طبيعيو  تنوع آب و هوايي، لحاظ قرار گرفتن در منطقه مرزي

 كهامكان ارائه خدمات گردشگري سالمت را دارا مي باشد و حاذق  درماني و متخصصين متبحر -از امكانات تشخيصي 

، شفاپي و جباري خانيگردد(هاي واجد شرايط تبديل براي بيمارستانتواند به يك منبع مهم درآمد ارائه چنين خدماتي مي

   . )19-20:1391،بيرامي
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هاي امام رضا(ع)، امام علي(ع)، امام خميني(ره)، كرمانشاه شامل بيمارستانشهر درماني و دانشگاهي  -مركز آموزشي 9

دكتر محمد كرمانشاهي و مراكز غير دانشگاهي مانند بيمارستان امام حسين(ع)، بيمارستان بيستون و معتضدي، فارابي و 

شهرستان قصرشيرين هم بيمارستان در اند. ) شدهIPD(1بيمارستان شهدا موفق به اخذ گواهينامه پذيرش بيماران بين الملل

 مند شده است.حضرت ابوالفضل(ع) در جهت معرفي و ايجاد پل ارتباطي گردشگران سالمت اقليم كردستان عراق بهر

اما  ،هاي خصوصيجذب بيمار خارجي(گردشگر سالمت) وابسته است به فراهم كردن شرايط و يا اقدام توسط شركت

از باعث دور شدن راي جذب بيماران بين المللي در كرمانشاه به خوبي ديده نشده و اين امر ها بمتأسفانه اين گونه فعاليت

هايي براي سفر بيماران و... برنامهنصرفه نظر از وجود كمبودهايي چون خطوط هوايي، وضعيت ترا .شودميآل شرايط ايده

تر در اختيار ا و امكانات الزم بهتر و سريعهگسترش و ارتقاء صنعت توريسم(سالمت) در كرمانشاه طراحي شده تا تخت

هاي استان بيماران خارجي قرار بگيرد، در توريسم سالمت جذب بيمار از اقليم كردستان و دولت مركزي عراق از اولويت

   ).1396 عرفاني،است و در اين طرح نگاه جهاني وجود دارد(

(مطب، در آن به دليل تمركز شديد مراكز درماني كه اي از شهر كرمانشاه استنقطه )پاركينگ شهرداري(اي بنام محدوده

هاي متعدد) به صورت يك قطب پزشكي درآمده و از اقصي نقاط استان و حتي ديگر نقاط درمانگاه، آزمايشگاه و داروخانه

  ).536:1395لطان زاده و محمدياني، سماه كنند(ايران و نيز عراق جهت دريافت خدمات درماني به اين منطقه مراجعه مي

هاي درماني دارد مردم شهرستان در زمينه بخش اين هايي كهبا توجه به ويژگيدر مورد شهرستان استراتژيك قصرشيرين؛ 

قصر شيرين مراجعه  (ع)توانند در صورت وجود خدمات درماني مطلوب به بيمارستان ابوالفضل عباساقليم عراق بيشتر مي

ه هتلينگ قصرشيرين با توجه به امكانات اقامتي مناسب در جذب بيماران عراقي تأثير زيادي داشته است. قرابت مسأل .كنند

فراهم  را تواند زمينه مناسبي براي جذب بيماران عراقيرد و مسافت كوتاه ميفرهنگي مردم اين شهرستان با اقليم ٌك

  ). 1396، مسعوديانآورد(

(بيستون، امام رضا(ع)، محمد كرمانشاهي، امام علي(ع)، شهر كرمانشاه  IPDهاي با مجوز ، تعدادي از بيمارستان3تصوير

  ابوالفضل العباس(ع) قصرشيرين نشان داده شده است.و  )معتضدي

                                                           
1 . International Patient Department 
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  اينترنت)(منبع: يافته شده از كرمانشاهو پزشكي استان گردشگري سالمت  هايبيمارستان -3تصوير

  

تواند به راحتي پذيراي بيماران عراقي و ظرفيت و قابليت بااليي در بخش درماني دارد و ميكرمانشاه استان حال با اين 

سوريه و حتي قطر پاسخ دهد،  قادر است به نيازهاي درماني مردم عراق، كه استان  باشد، با تاكيد بر اين حتي سوري

سافت كمتري را بخش است و هم خود بيماران هزينه و م هم براي استان سود ،مانشاهحضور بيماران اين كشورها در كر

كه آگاهي و شناختي از توانمندي كرمانشاه در بحث  بسياري از بيماران كشورهاي همسايه به دليل اين شوند.ميمتحمل 

 نات نيز دردر حالي كه همان امكا ؛كنندتهران، اصفهان، شيراز، مشهد و... سفر مي مانندهاي ديگر ني ندارند به استاندرما

اين  ،گذاري در بخش پزشكي و درمانياستقبال سرمايه گذاران از حضور در كرمانشاه و سرمايه با  وجود دارد.استان  اين

با تجهيزات پزشكي نويني كه در  .ددر بخش گردشگري سالمت در استان سرمايه گذاري كنن هستند ها بسيار راغبگروه

 هاي كشورج سفر به ساير استانبيماران عراقي ديگر نيازي ندارند رن ؛هاي كرمانشاه وجود دارد و خواهد داشتبيمارستان

دفاتر تبليغات گردشگري سالمت،  .)1395 ،اسماعيلي(خود بپردازند.كرمانشاه به مداواي توانند در به جان خريده و ميرا 
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موفقيت و توسعه هر چه بيشتر  جهت حال گردشگران سالمت در راستاي (هتلينگ)هاي مناسبتسهيالت و زير ساخت

  استان بايد گسترش يابد.

  روش تحقيق

 اينترنتيمقاالت و مطالب  اي،كتابخانه از منابع براي جمع آوري اطالعات است. تحليلي –روش تحقيق حاضر توصيفي 

كرمانشاه در جهت  استان هايپتانسيل و منابعهدف شناخت  با اين تحقيق است. شده استفادهمعتبر در رابطه با موضوع 

  باشد.پزشكي مورد مطالعه مي و سالمت گردشگري توسعه

  گيرينتيجهو  تحليل

تا سر جهان پيشرفت قابل توجهي داشته است  پزشكي در سردر ابتدا بايد اين مطلب را بيان كرد كه گردشگري سالمت و 

كنند؛ بلكه كشورهاي و لزوماً گردشگران سالمت جهت مداواي بيماري خود تنها كشورهاي توسعه يافته را انتخاب نمي

به دليل داشتن كيفيت و ارزان بودن خدمات پزشكي به نسبت كشورهاي توسعه يافته به خصوص در  را در حال توسعه

هاي طبيعي در اين ميان كشور ايران در زمينه جاذبه كنند.د انتخاب ميندر دنيا حرفي براي گفتن داركه نوب شرق آسيا ج

جراحي هاي گوناگون(پيوند، و زمين شناختي(چشمه گرم و معدني) و خدمات پزشكي، پزشكان شايسته و مجرب و درمان

ه گردشگران سالمت و پزشكي كشورهاي منطقه و همجوار خود پالستيك، چشم و...) سرآمد است كه با خدمات دهي ب

هاي غرب ايران در ادامه استان كرمانشاه به عنوان يكي از استان هاي سالمت منطقه تبديل گردد.تواند به يكي از قطبمي

هاي فعال در يكي ديگر از استان ؛با توجه به امكانات طبيعي و خدمات دهي مطلوبي كه در حوزه سالمت و پزشكي دارد

هايش در حوزه هاي اطراف از اولويتهاي خود و استاناين زمينه است. عالوه بر خدمات دهي به بيماران شهرستان

در جذب  عراق گردشگري سالمت به جهت هم مرز بودن با كشور عراق و قرابت نزديك فرهنگي و زبان با اقليم كٌرد

هاي زمين شناختي مثل چشمه معدني و گرم اين مطالعه شد از نظر جاذبهآنچه كه  با توجه بهتوريسم سالمت مؤثر است. 

كمبود زير و  دفاتر گردشگري تبليغاتآگاهي و عدم ناشناخته بودن،  توجه كم،استان رتبه پاييني را دارد كه شايد به دليل 

ها، ايجاد دفاتر تبليغاتي گذارياست. در پايان پيشبرد گردشگري سالمت و پزشكي استان منوط به سرمايهها ساخت

ها يا هتلينگ براي راحتي گردشگران اقامتگاههاي مفيد، توجهات سازنده و نيز ريزيگردشگري سالمت، مديريت، برنامه

توسعه  تان از جمله بيكاري و در نهايتحل مسائل عديده استواند در روند رونق اقتصادي و پزشكي است؛ كه اين امر مي

  گام اساسي بر دارد.
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