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دبیر اسبق کمیته گردشگری سالمت ایران تاکید 
می کند: »در صورتی که برنامه ریزی و هدفگذاری 
داشته باشیم و از توانمندی های خود و امکانات 
بروز به درستی استفاده کنیم، صنعت گردشگری 
دوباره توسعه خواهد یافت. باید در نظر داشت که 
در زمان کرونا، هم در بازارهای بالفعل گردشگری 
سالمت ایران که شامل کشورهای همسایه است 
و هم در بازارهای دوردست و بالقوه گردشگری 
با  با شرایطی مواجه هستیم که  ایران  سالمت 
انباشت تقاضا روبرو خواهیم شد. یعنی آن گروه 
از بیمارانی که می خواستند از خدمات درمانی 
ایران استفاده کنند، اما به دلیل کرونا نتوانستند 
به کشورمان بیایند، حاال صبر کرده اند تا شرایط 
به حالت عادی برگردد. بسیاری از این بیماران 
غیراورژانسی، نیازمند جراحی های الکتیو، زیبایی 
و دندانپزشکی هستند. بنابراین در دوران پساکرونا 
با یک بازار شلوغی روبرو خواهیم بود که تقاضا 

باالتر خواهد رفت.«
او یادآور می شود: »ارزش پول ملی ما نیز افت پیدا 
کرده و همین موضوع، نرخ خدمات ما را در سطح 
منطقه، رقابتی تر کرده است. همه اینها می تواند در 
آینده موجب توسعه گردشگری سالمت شود، 

البته به شرطی که رفتار ما سنجیده و بابرنامه 
تبلیغاتی  ابزارهای  باید از  باشد. در این راستا 
روز دنیا استفاده کنیم و پروتکل های بهداشتی 
در دوران بعد از کرونا را مدنظر قرار دهیم. در 
کل باید این اطمینان را به گردشگران سالمت 
بدهیم که سفر آنها به ایران، سفر امنی خواهد 
بود. همچنین به دلیل شیوع کرونا، تقاضا برای 
خدمت »تله مدیسین« بیشتر شده است که باید 
روی این موضوع هم سرمایه گذاری کنیم. االن 
از خدمات ساده مشاوره پزشکی تا جراحی های 
رباتیک از راه دور از خدمات پزشکی از راه دور 

استفاده می شود. باید از پتانسیل های خودمان در 
این زمینه درمانی استفاده کنیم و خودمان را به 
عنوان کشوری معرفی کنیم که می تواند خدمات 

پزشکی از راه دور را ارائه دهد.«
صدری با اشاره به ضرورت حمایت مسئوالن 
از صنعت گردشگری سالمت، عنوان می کند: 
»در دوران کرونا، توریسم پزشکی آسیب زیادی 
دیده است. در این بین انتظار داریم که مسئوالن 
هم از صنعت توریسم درمانی ایران، حمایت 
بازاریابی،  برای  مطلوب  شرایط  ایجاد  کنند. 

مناسب  زیرساخت های  ایجاد  و  اطالع رسانی 
از جمله حمایت هایی است که مسئوالن می توانند 

محقق سازند.«
او تاکید می کند: »انتظار داریم که در سطح حاکمیتی 
نیز اقداماتی انجام شود و روابط سیاسی و افتصادی 
ایران  با کشورهای هدف گردشگری سالمت 
تقویت شود تا بتوانیم از پتانسیل های صنعت 
در  ببریم.  بهره  بیشتر  ایران،  درمانی  توریسم 
مختلف،  کشورهای  با  می توان  زمینه  این 
تفاهم نامه های همکاری داشت و به آنها اطمینان 
داد که ایران در زمینه جذب گردشگران خارجی، 
امنیت باالیی دارد. برای تحقق این اهداف نیاز 
است که وزارت بهداشت با سازمان های ذیربط، 

همکاری بیشتری داشته باشد.«
انجمن  رئیس  جهانگیری،  محمد  همچنین 
خدمات بین الملل سالمت ایران هم با اشاره به 
راهکارهای حل مشکالت گردشگری سالمت 
جبران  »برای  می کند:  تاکید  کرونا،  دوران  در 
کرونا  شیوع  از  ناشی  اقتصادی  خسارت های 
در حوزه گردشگری، دولت باید چتر حمایتی 
بزرگ تری را در این حوزه بگستراند. صنعت 

گردشگری در حالی متحمل خسارات چندین 
میلیاردی شده است که چندین هزار نفر به طور 
مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول به 
فعالیت هستند و در طول ماه های گذشته که به 
دلیل کرونا مجبور به توقف فعالیت هایشان شدند، 
عمال درآمدی نداشتند، درحالی که هزینه های 
جاری مانند هزینه پرسنل همچنان به قوت خود 
باقی است. اگر قرار است حمایتی از بخش های 
مختلف اقتصادی کشور، از جمله گردشگری 
صورت گیرد این حمایت ها باید همه جانبه و 
با برنامه باشد. قرار نیست فقط از بحران فعلی 
به هرشکلی عبور کنیم. صنعت گردشگری ما 
به برنامه ریزی برای دوران پساکرونا نیاز دارد تا 
دقیقا بدانیم می خواهیم چه کاری انجام دهیم.«
جهانگیری، با اشاره به راه حل برون رفت از 
سالمت،  گردشگری  صنعت  فعلی  مشکالت 
شیوع  از  ناشی  فعلی  »بحران  می شود:  یادآور 
ویروس کرونا، همه گیر و جهانی است، اما کاری 
که در این شرایط ضروری است، تبدیل تهدید 
به فرصت هاست. نباید بگذاریم زیرساخت های 
فعلی از هم فروبپاشند و دچار چالش شوند. 
گردشگری  حوزه  در  سرمایه گذاری  همچنین 
باید  مرزی  استان های  در  بخصوص  سالمت، 
مورد توجه باشد تا در شرایطی که امکان معرفی 
ظرفیت های گردشگری ایران برای جامعه جهانی 
نمایشگاه های  در  حضور  و  مستقیم  شکل  به 
بین المللی وجود ندارد، از ظرفیت فضای مجازی 

به نفع گردشگری استفاده شود.«

نگاهی به آخرین آمارهای گردشگردی 
سالمت ایران

عمده  بهداشت،  وزارت  آمارهای  اساس  بر 
گردشگران سالمت ما از کشورهای افغانستان، 
کویت،  عمان،  آذربایجان،  ،جمهوری  عراق 
ایران  وارد  ترکمنستان  و  هند  قطر،  بحرین، 
کشور  از  خارج  مقیم  ایرانیان  البته  می شوند. 
هم برای انجام برخی امور درمانی شان به ایران 
می آیند که از نظر علمی این گروه هم گردشگر 

سالمت محسوب می شوند.
دانشگاه  ترتیب  به  کرونا،  دوران  از  قبل  تا 
علوم پزشکی ایران، مشهد، قم، دانشگاه شهید 
و  تهران  تبریز،  ارومیه،  اهواز،  بهشتی، شیراز، 
را  سالمت  گردشگر  جذب  بیشترین  سمنان، 
و  زنان  بیماری های  درمان  همچنین  داشتند. 
زایمان و درمان آی وی اف، جراحی های چشم، 
جراحی های ارتوپدی، درمان بیماری های قلب 
جراحی های  و  زیبایی  جراحی های  عروق،  و 
جنرال مربوط به شکم و احشای داخلی در صدر 
علت مراجعه بیماران خارجی به ایران قرار دارد.
در سال 98 حدود نیم میلیون بیمار خارجی وارد 
کشور شد. سپس با شیوع کرونا، این آمارها رفته 
رفته کاهش یافت و با ریزش شدیدی مواجه شد. 
هیچ آمار دقیقی از تعداد گردشگران سالمت وارد 
شده در سال 99 وجود ندارد. حتی در مقطعی 
نیز آمار ورود گردشگران سالمت به ایران به 
صفر رسید. حال با آغاز واکسیناسیون سراسری 
در نقاط مختلف جهان، انتظار می رود که صنعت 
گردشگری سالمت در نقاط مختلف جهان نیز 
احیا شود. کارشناسان حوزه گردشگری سالمت 
امیدوارند که با تسریع واکسیناسیون کرونا در 
کشور، فرآیند احیای توریسم درمانی در ایران 

نیز شتاب بگیرد.

صدری: به دلیل شیوع کرونا، 
تقاضا برای خدمت »تله مدیسین« 
بیشتر شده است که باید روی این 

موضوع هم سرمایه گذاری کنیم. 
االن از خدمات ساده مشاوره 
پزشکی تا جراحی های رباتیک 

از راه دور از خدمات پزشکی از 
راه دور استفاده می شود. باید 

از پتانسیل های خودمان در این 
زمینه درمانی استفاده کنیم و 
خودمان را به عنوان کشوری 

معرفی کنیم که می تواند خدمات 
پزشکی از راه دور را ارائه دهد شهودی: 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

تخمین زده می شود که صنعت 
گردشگری سالمت در کشور ما 

حدود یک میلیارد دالر در دوران 
کرونا، آسیب دیده باشد. با آغاز 
واکسیناسیون سراسری در نقاط 

مختلف جهان، انتظار می رود که 
صنعت گردشگری سالمت در 

نقاط مختلف جهان نیز احیا شود. 
کارشناسان حوزه گردشگری 

سالمت امیدوارند که با تسریع 
واکسیناسیون کرونا در کشور، 

فرآیند احیای توریسم درمانی در 
ایران نیز شتاب بگیرد
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