
  امین جاللوند
پاندمی کرونا موجب شد که صنعت گردشگری 
و تمام زیرشاخه های آن دچار شکست سنگینی 
شوند. بخصوص در بخش گردشگری سالمت، 
ریزش شدیدی در حوزه جذب بیمار خارجی 
اتفاق افتاد. این مساله موجب شد که بسیاری 
توریسم  صنعت  در  تسهیلگر  شرکت های  از 
درمانی، عطای این کار را به لقایش ببخشند و 

وارد صنعتی دیگر شوند.
برخی  در  که  است  این  مهم  بسیار  نکته 
سنتی  رقیب  عنوان  به  که  همسایه  کشورهای 
حساب  به  درمانی  توریسم  صنعت  در  ایران 
می آیند، تالش زیادی دارند که با انجام سریع تر 
واکسیناسیون کرونا، صنعت گردشگری را هرچه 
سریع تر در کشورشان احیا کنند. به طور مثال، 
هفته قبل فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت ترکیه 
اعالم کرد که تاکنون هشت میلیون شهروند این 
کشور در مقابل کرونا واکسینه شده اند. با توجه 
به سرعت واکسیناسیون در این کشور، به نظر 
می رسد که ترکیه در بازه زمانی بسیار کمتری 
نسبت به ایران می تواند به هدف واکسیناسیون 

70 درصدی جامعه نایل شود. 
کارشناسان معتقدند نبرد آینده در صنعت توریسم 
درمانی و موفقیت در آن، کامال به این موضوع 
بستگی دارد که هر کشوری در چه بازه زمانی 
می تواند به ایمنی نسبی در برابر کرونا برسد. 
کشور  با  هم جمعیت  تقریبا  که  ترکیه  کشور 
ایران است، در زمینه واکسیناسیون سراسری در 
برابر کرونا، بسیار موفق تر عمل کرده است. به 
همین دلیل، برخی صاحبنظران حوزه توریسم 
درمانی بر این باورند که اگر قرار باشد با همین 
سرعت فعلی، واکسیناسیون کرونا را ادامه دهیم، 
رقابت در صنعت توریسم درمانی را هم به رقبا 

واگذار خواهیم کرد.
از  یکی  مدیره  هیات  عضو  شهودی،  هادی 
گردشگری  حوزه  در  تسهلیگر  شرکت های 
سالمت نیز در گفتگو با سپید به دغدغه فعاالن 
توریسم درمانی در دوران کرونا اشاره می کند 
پاندمی کرونا، مجبور  »در دوران  و می گوید: 
شدیم که تعدیل نیروی گسترده ای انجام دهیم 
تا شرکت بتواند زنده بماند. هر بار با اوج گیری 
بیماری کرونا، میزان جذب گردشگران سالمت 
هم کاهش پیدا می کرد. حتی گاهی تا چندین 

هفته، حتی یک بیمار خارجی هم نداشتیم.«
او خاطرنشان می کند: »با شروع واکسیناسیون 
کرونا، قدری امیدها به احیای صنعت توریسم 
همچنان  اما  است،  کرده  پیدا  افزایش  درمانی 
با آمار جذب بیمار خارجی در دوران قبل از 
کرونا، خیلی فاصله داریم. می توانم بگویم االن 
در بهترین حالت، کمتر از 10 درصد گذشته 
می توانیم به جذب بیمار خارجی امیدوار باشیم. 
از آنجا که کشور ما در زمره کشورهایی قرار 

باالست،  خیلی  آن  در  کرونا  شیوع  که  دارد 
هم  خارجی  بیمار  جذب  روی  مساله  همین 

بسیار تاثیر گذاشته است.«
شهودی تاکید می کند: »درواقع، یک بخش از 
بیماران خارجی  به ترس خود  این مشکالت 
برمی گردد که نگران ابتال به کرونا هستند. خیلی 
به  یا درمانشان را  آنها ترجیح می دهند که  از 
آمار  به کشوری بروند که  یا  بیندازند،  تعویق 
ابتال به کرونا در آن کمتر باشد. بخش دیگری 
روادید  به سخت شدن صدور  از مشکل هم 
برای بیماران خارجی برمی گردد که دردسرهای 
زیادی ایجا کرده است. یعنی گاهی اوقات با کلی 
سختی و تالش، بیمار خارجی را به انجام عمل 

جراحی در ایران راضی می کنیم، اما فرآیند صدور 
ویزا آنچنان سخت و طوالنی می شود که بیمار 
خارجی ترجیح می دهد به کشور دیگری برود.« 
همچنین این فعال صنعت توریسم درمانی با 
کرونا  سراسری  واکسیناسیون  تاثیر  به  اشاره 
می کند:  تصریح  خارجی،  بیماران  جذب  در 
»هرچقدر در زمینه واکسیناسیون سراسری کرونا 
سریع تر باشیم، به همان نسبت هم میزان ابتال 
و مرگ و میر بر اثر کرونا کاهش پیدا می کند. 
در صورتی که با کمک واکسیناسیون به ایمنی 
نسبی در برابر کرونا برسیم، قطعا آمار جذب 
بیماران خارجی بیشتر می شود، زیرا به عنوان 
کشوری امن و سالم در صنعت توریسم درمانی 
شناخته خواهیم شد. با توجه به ارزان بودن و 
با کیفیت بودن خدمات درمانی در ایران، این 
پتانسیل وجود دارد که با تسریع در واکسیناسیون 
سراسری کرونا به جذب گسترده بیماران اقدام 
کنیم، اما متاسفانه در زمینه واکسیناسیون کرونا، 

با کندی و تاخیر زیادی روبرو هستیم.«
او هشدار می دهد: »در برخی کشورهای منطقه 
واکسیناسیون  سرعت  امارات،  و  ترکیه  مثل 
بنابراین این احتمال  سراسری بسیار باالست. 
جدی وجود دارد که آنها خیلی سریع تر از ما 
بتوانند صنعت توریسم درمانی را در کشورشان 
واکسیناسیون  در  تاخیر  همچنین  کنند.  احیا 
سراسری ممکن است موجب افزایش سفر به 
کشورهای منطقه برای دریافت واکسن کرونا 
شود. در آن صورت باید شاهد خروج گسترده 
سرعت  دلیل،  همین  به  باشیم.  کشور  از  ارز 

بخشیدن به واکسیناسیون سراسری می تواند از 
این عوارض احتمالی جلوگیری کند.«

پیش نیازهای احیای صنعت توریسم درمانی
گردشگری  صنعت  که  می شود  زده  تخمین 
سالمت در کشور ما حدود یک میلیارد دالر 
در دوران کرونا، آسیب دیده باشد. به طور کلی، 
با بحران  صنعت گردشگری در دوران کرونا 
بی سابقه ای در جهان مواجه شد. طبق برآوردها، 
امسال صنعت گردشگری جهان با کاهش رشد 
 ۸۵0 تاکنون  است.  شده  مواجه  درصدی   ۵۸
میلیون تا یک میلیارد و 100 میلیون بار سفر 
گذشته،  سال  به  نسبت  جهان  در  گردشگری 
تا  اتفاق، حدود ۹10  این  یافته است.  کاهش 
صنعت  برای  ضرر  دالر  میلیارد  و۲00  هزار 
تا   100 و  داشته  همراه  به  جهان  گردشگری 
گردشگری  صنعت  در  را  شغل  میلیون   1۲0

جهان از بین برده است.
در عین حال، برخی از فعاالن گردشگری سالمت 
ایران بر این اعتقادند که در صورت برنامه ریزی 
احیای  به  دوباره  می توانیم  علمی،  و  درست 

صنعت توریسم درمانی امیدوار باشیم.
از  یکی  مدیرعامل  و  پزشک  صدری،  سعید 
شرکت های گردشگری سالمت نیز در گفتگو با 
سپید بر این باور است که نوع رفتار و برنامه ریزی 
ما تعیین خواهد کرد که تا چه حد در دوران 
بیمار خارجی  به جذب  موفق  کرونا،  از  پس 

خواهیم شد.
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صنعت توریسم درمانی ایران درمعرض خطر
واکسیناسیونسراسریوایمنینسبیجامعهموجباحیایگردشگریمیشود

در برخی کشورهای همسایه که 
به عنوان رقیب سنتی ایران در 

صنعت توریسم درمانی به حساب 
می آیند، تالش زیادی دارند که 
با انجام سریع تر واکسیناسیون 

کرونا، صنعت گردشگری را هرچه 
سریع تر در کشورشان احیا کنند. 

کارشناسان معتقدند نبرد آینده در 
صنعت توریسم درمانی و موفقیت 
در آن، کامال به این موضوع بستگی 

دارد که هر کشوری در چه بازه 
زمانی می تواند به ایمنی نسبی در 

برابر کرونا برسد
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