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چکیده :
در طول تاریخ انسانها هم واره برای دریافت مراقبت های درماني از مکاني به مکان دیگر مسافرت کردهاند ،اما در دهه های اخیر این شرایط
بسیار متفاوت شده است .هزینههای گزاف خدمات درماني و فه رست انتظارهای طوالني باعث شده بیماران زیادی از اروپا و آمریکا در
جستوجوی مراقبت ها و خدمات پزشکي به کشورهایي مانند آلمان ،هند ،مالزی ،ترکیه ،تایلند ،سنگاپور و غیره مسافرت کنند .صنعت
گردشگری بعن وان یکي از فعالیتهای مهم اقتصادی جهان بطور متوسط 11درصد تولید ناخالص داخلي و 11درصد اشتغال جهان را به
خود اختصاص داده است .درحال حاضر گردش مالي گردشگری پزشکي  01میلیارد دالر است که ساالنه 21درصد نیز به آن افزوده
ميشود .امروزه سفر برای درمان از اهداف مهم گردشگری است ،بنابراین گردشگری سالمت و مراقبت های بهداشتي صنعت گردشگری
دنیا رشد سریعي دارد .شرکت های خصوصي و دولتها به دنبال توسعه کسب و کار گردشگری سالمت بعنوان بخش جدیدی در بازار یا
بخش ال حاقي به خدمات بهداشت عمومي هستند .از اینرو جهاني سازی و آزادسازی تجارت در خدمات بهداشتي و درماني ،گردشگری
پزشکي را بوجود آ ورده و زمینۀ رشد آن را ف راهم نموده است .افزایش تقاضا برای خدمات بهداشتي به دلیل مسن شدن جمعیت در
کشورهای توسعۀ یافته ،در دسترس بودن خدمات پیشرفته پزشکي باکیفیت باال و ارزان در کشورهای درحال توسعه درمقایسه با
کشورهای توسعه یافته ،لیست های انتظار طوالني برا ی عمل جراحي در کشورهای توسعه یافته و نبود بیمه درماني شایع ترین عوامل
مسافرت پزشکي است .از مهمترین عوامل موثر بر توسعه گردشگری سالمت مي توان به قیمت ،کیفیت ،تفاوت ها و غیره اشاره کرد که
در این پژوهش بدان اشاره شده است .در خاتمه برای توسعه گردشگری سالمت راه کارهای پیشنهاد گردیده است که نیازمند توجه
جدی مدیران متخصص در این زمینه مي باشد.
واژگان کلیدی :گردشگری ،گردشگری سالمت ،عوامل موثر بر توسعه گردشگری

 - 1مقدمه
1

گردشگری سالمت از سابقۀ تاریخي برخوردار است ،از زمانیکه مردمان کهن ميخواستند ب رای مشاهده عجایب جهان اقدام به مسافرت
کنند ،این نوع گردشگری نیز وجود داشته ،بنابراین افراد بیشتر ميخواستند به استفاده از چشمههای آب معدني(گرم و سرد) ،طالع
بیني و زیارت اماکن مقدس بپردازند تا در آنجا به آرامش روحي دست یابند .به عن وان مثال یونانیان باستان برای درخواست شفا و
2
سالمتي از خدا ،به کلیسای اپیدوریا مي رفتند و رومیان باستان نیز از حمام های گرم بخاطر موثر بودن آن جهت سالمتي خود استفاده
ميکردند .آنچه که جدید به نظر مي آید ،یک پدیده عادی نیست بلکه پدیدۀ مهم این بوده که فقط مخصوص نخبگان سیاسي نبوده
1

-Health Tourism
2 -Epidauria

1

بلکه طبقه متوسط نیز به طور فعال در تجارت بین المللي کاالهای خدمات سالمت مشغول بوده و این امر سبب بهبود وضعیت اقتصادی
شده است(  .)Reisman, 2010:1در این ارتباط جهاني شدن سالمت به معنای در نوردیدن مرزهای کشورها ،توسط بیماران با هدف
درمان است ،امروزه سالمت پدیده ای جهاني شده که ب یمارستانهای چند ملیتي ،قیمتهای رقابتي در سطح دنیا ،کیفیت بین المللي
استاندارد های جهاني و نزدیک شدن سطح تکن ولوژیهای تخصصي کشورها از جمله مصادیق جهاني شدن سالمت ميباشند و در این بین
گـردشگری سالمت شامل توانمندی و امکانات مراکز درماني در حوزه گـردشگـری سـالمـت( بیمـارستـانهـا ،کلینـکها ،مراکز
تشخیصي ،مطبها ،گیاهان دارویي  -درماني ،چشمه های آبگرم و غیره) ،توانمندی و امکانات مــراکــز خـدمـاتـي در حـوزه گـردشگـری
سـالمـت(حمل و نقل هوایي ،ریلي ،دریایي ،آژانسها ،هتل ها ،تورگردانها ،موسسات مالي ،بیمهها ،بانکها و غیره) و موانع و مشکالت
موجود در این زمینه ميباشد .در ش رایط آب و هوای امروزی بهداشت و درمان به یک بازار جهاني تبدیل شده به طوری که کشورهای
توسعه یافته و در حال توسعه در جذب گردشگران درماني با یکدیگر رقابت ميکنند .ب رای مثال درآمد این صنعت برای اقتصاد هند تا
سال  2112به ارزش  2 /3میلیارد دالر پیش بیني شده است .در نتیجه ،منافع سیاسي گردشگری سالمت و درماني بر فواید مالي حاصل
از آن مبتني گشته است .چنین انگیزه های اقتصادی برای دولتها منجر به اف زایش تقاضای گردشگران درماني برای کشورهای با
درآمدهای بسیار ناچیز گر دیده که در بسیاری از موارد تحت سیاستهای بیمه سالمت دولتي درآمدهاند .بنابراین با وجود گردشگ ران
درماني در کشورهای توسعه یافته ،مکانهای گردشگری درماني با تسهیالت کیفي باال به همراه تعداد زیادی از گردشگران درماني عمدتاً
در کشورهای در حال توسعه نیز به صورت گسترده یافت ميشوند(  .)Cook, 2007 :7جهاني شدن یک محصول در کوتاه مدت،
موجب افزایش یکپارچگي اقتصادی ،وابستگي متقابل دولتها و مناطق ،تسریع اثر رشد بازار بین المللي در خدمات بهداشتي شده که
تولیدات و تبادل آزادانه مردم و کاالها را درپي دارد .بناب راین در چنین شرایطي افزایش حرکات برون مرزی ،چالشهای فراواني را پیش
روی حاکمیت و حفظ مراقبت از گردشگ ران درماني(بیمار) قرار داده است(  .)Lunt, Carrera, 2010: 27با این وجود گردشگری
سالمت با صنعت چند میلیارد دالری گره خورده است و داللت بر مسافرت اف راد به خارج از کشور(مبداء) برای درمان به موقع و
دسترسي ارزان به امکانات و خدمات بهداشتي و پزشکي دارد( .)Bristow and Others, 2009:97بنابراین جهاني شدن بهداشت و
درمان شکل جدیدی از گردشگری است که عمدتاً به عن وان گردشگری سالمت شناخته ميشود .همراه با توسعه گردشگری سالمت،
گردشگری پزشکي نیز ه مگام با آن بعنوان یکي از بخشهای سریع درآمده و بسیاری از کشورها هم اکنون در حال ایجاد طرحهای
کاربردی و قانوني خدمات رساني در این زمینه هستند .کاهش هزینه های حمل و نقل ،درآمدهای باالتر ،انتقال فناوری و دانش و کاهش
هزینه ها در اثر رقابت کشورهای رقیب ،همگي از فاکتورهای اساسي هستند که باعث مسافرت گردشگ ران درماني به کشورهای دور به
منظور استفاده از خدمات پزشکي این کشورها ميشود .این صنعت اکنون با ایجاد درآمد سالیانه  01میلیارد دالری در سطح جهان به
عنوان یکي از بازارهای پررونق گردشگری درآمده بنابراین تعداد کشورهایي که خواهان ایجاد تسهیالت و خدمات درماني ب رای
گردشگران خارجي رو به اف زایش است .به عنوان مثال کاستاریکا با وسعت اندکش سالیانه می زبان  101111گردشگر پزشکي است و حدود
 01درصد مشتریان خدمات آرایشي آن را مصرف کنندگان خارجي تشکیل مي دهند ( .)Bookman and Bookman, 2008: 5مردم
انگلیس در سال  2112تقریباً  130میلیون پ وند صرف درمان پزشکي خارج از کشور کرده اند و در همین سال حدود  111هزار نفر از آنان
برای مراقبت های پزشکي و همچنین حدود  1/20میلیون نفر نیز ب رای ترمیم دندان به خارج از کشور مسافرت کردند درحالیکه در همان
سال یک پنجم تخت های بیمارستانهای لندن را خارجي ها اشغال کرده بودند( Deloitte Center for Health Solutions, 2009:
 .)5پژوهش حاضر درپي این است که مهمترین عوامل موثر بر توسعه گردشگری سالمت چه عواملي مي باشند.
 - 2ادبیات و مبانی نظری
در سال  1001تقریباً  20میلیون گردشگر ب رای تعطیالت به خارج از کشور مسافرت کردند که این مهم در سال  2110تقریباً به 313
میلیون نفر افزایش یافت .پیشبیني ها حاکي از آن هستند که تا سال  2131مجموع مسافرتهای بینالمللي به  2میلیارد نفر خواهد
2

رسید .مسافران  2تریلیون دالر خرج خواهند کرد .تنها در آسیا گردشگران بین المللي روزانه بیش از  1/0میلیارد دالر خرج خ واهند کرد
(  .)Yeoman, 2008: 41سازمان گردشگری جهاني سازمان ملل پیشبیني ميکند که گردشگری بین سالهای  1000تا 2121
ساالنه بطور متوسط  4 /1درصد رشد خواهد کرد .این مقدار از رشد ت ولید ناخالص داخلي پیشي خواهد گرفت .تعداد کل سفرهای
بین المللي در سال  2110تقریباً  004میلیون بوده که این رقم تا سال  2121به  1/00میلیارد سفر افزایش خواهد یافت .تعاریف بسیار
مختلفي از گردشگری سالمت و پزشکي وجود دارد که به نظر مي رسد بعضي از این تعاریف ،تحت تاثیر سابقه تاریخي گردشگری
1
سالمت بوده باشد که بطور گسترده ای به وجود استراحتگاهها ،چشمه های معدني و تناسب عمومي مبتني یافته است .کریا،
2
بریجز( )2110و کانل ( )2110گردشگری سالمت را با سالمت و رفاه عمومي وگردشگری پزشکي را با نوآوریهای دندانپزشکي و
پزشکي ،نسبت به اثر آنها در بهبود یا اف زایش طول عمر ميشناسند .بنابراین گردشگری سالمت و پزشکي از نظر سطح نوآوری پزشکي و
درماني برای سالمت گردشگر با هم متفاوتند؛ هر چند در هنگام مالحظه کاربردها و اثرات گردشگری پزشکي و سالمت چالشهای در
این تعاریف بوجود ميآید(  .)Cook, 2007:7-8تقریبا دو دهۀ پیش گودریچ و گودریچ  3گردشگری سالمت را بصورت «فعالیت بر روی
بعضي از تسهیالت گردشگری ،برای مثال یک هتل یا مقصد (بادن ،سویس  )4در جذب گردشگران توسعه مشخص خدمات ،امکانات و
تسهیالت سالمتي ،عالوه بر امکانات منظم گردشگری آن» بیان مي دارند .در حقیقت در سال  1000گزارشي در خصوص سالمت محلي،
که توسط یک کمیته اروپایي انجام یافت؛ ارزش گردشگری پزشکي را بعن وان صنعت درمان با توجه به عملکردهای مسلط بازاری آن در
سویس ،آلمان و سایر مصرف کنندگان آن مي داند و ویژگي های بارز آن را در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و اروپای شرقي آشکار
ساخت؛ بطوری که چارچوبهای تعریف به قوت خود باقي است .و همچنین گردشگری پزشکي بعن وان ترکیبي از اوقات فراغت و سالمت
درماني با توجه به امکانات بیست سال قبل از جمله آبهای معدني ،استراحت گاهها ،چشمه های آبگرم ،شناخته ميشود .به نظر ميرسد
این تعاریف در نوع خود جامع باشند؛ زیرا انتخاب آن معموالً از سوی کساني صورت ميگیرد که دنبال سرمایه گذاری در گذراندن
چنین اوقات فراغتي هستند(.)Caballero and Others,2007:4
هال  )1002 ( 0به تبعیت از وان اسپیلن  0که گردشگری سالمت را به عنوان « دور ماندن از خانه» تعریف کرده و آن را به عن وان مهمترین
انگیزه در برنامه ریزیهای گذران اوقات فراغت مطرح ميکند .در این ارتباط وان اسپیلن پنج جزء را در این خصوص ارائه داد که هر
کدامیک از این اجزاء بازاری بسیار ویژهای را مي شناسانند؛ که این اجزاء عبارتند از:
 - 1خورشید و فعالیتهای سرگرم کننده .2
 - 2مشغول بودن به فعالیتهای سالمتي ،بطوری که «سالمت» انگیزه اصلي نباشد ( فعالیتهای گردشگری ماجراجویانه و ورزشي مثل
هاکي روی یخ ،دوچرخه سواری و گلف).
3
« - 3سالمت» انگیزه اصلي مسافرت باشد(برای مثال سفر دریایي یا مسافرت به یک منطقه دارای تنوع آب و هوایي).
 - 4مسا فرت به خاطر استفاده از سونا ،ماساژ  ،0و دیگر فعالیتهای سالمتي(چشمه های تفریحي .)11
 - 0درمانهای صِرف پزشکي.
1

- resorts , spas and general wellness
2 -Carrera, Bridges and Connell
3
-Goodrich & Goodrich
4
-Baden, Switzerland
5 -Hall
6 -Van Spielen
7 - Sun and fun activities
8 - sea cruise
9 - sauna, massage
10 - spa resort

3

هال(  )1002تحلیلي از گردشگری سالمت را با توجه به موضوع گردشگری ماجراجویانه و ورزشي ارائه داد و گردشگری سالمت را با
دیگر اشکال گردشگری که بر سطوح متنوعي از فعالیتها و طیف انگیزشي آن مبتني یافته بود تطبیق داد .شکل()1- 3؛ فعالیت
گردشگری سالمت و طیف انگیزشي آن را نشان مي دهد.

شکل  1فعالیت گردشگری سالمت و طیف انگیزش

ماخذSmith and Puczko, 2009:6:
و باالخره گاهي از گردشگری سالمت به عنوان گردشگری پزشکي یاد مي شود ،که به طور وسیعي افراد به منظور استفاده از امکانات و
خدمات درماني از محل سکونت خود به دیگر مکانها سفر ميکنند(.)Aniza and Others, 2009:8
 - 1- 2ساختار گردشگری سالمت و انواع آن
1
تداخل در واژه شناسي سالمت و تناسب به عنوان مفهومي که به وضوح در کشورها و فرهنگهای مختلف دارای معاني مختلفي است به
2
به چشم ميخورد .پژوهش چانز در مالزی نشان داد که اصوالً مردم محلي برای سالمت ،تناسب و شیوه زندگي فردی خود ،مردم
شهری فعال برای رهایي از استرس در مناطق شهری و گردشگ ران خارجي برای تفریح و درمان(سنتي/طبیعي و مدرن/پزشکي) با شکل
جدیدی از فعالیتهای اوقات فراغت عجین شده اند .که در حالت کلي شامل چشمه های معدني و درماني برای درمانهای شخصي(رهایي
3
از استرس) و زیبایي/جراحیهای زیبایي ميشود .در اروپای شرقي و مرکزی اصطالح سالمت بیشتر به مفهوم مع الجه جسمي و پزشکي
نزدیک تر است و وجود آبهای درماني و چشمه های معدني ب رای مردمي که در آن منطقه زندگي ميکنند ،یکپارچگي مهمي را برای این
1

- health and wellness
2 - Chan’s
3 - physical and medical healing

4

دسته از فعالیتها بوجود آورده است .بیشتر ساکنین اروپای غربي با مفهوم گردشگری تاریخي چشمه آبگرم به عنوان یک منبع درمان
تاالسوت راپي( درمانهای مبتني بر عناصر دریایي) ،که بویژه در سواحل آتالنتیک وفور دارد آشنا هستند .در اروپای جنوبي به مطلوبیت
سواحل دریایي که در آن از تابش آفتاب ،ه وای دریا و آبهای موثر در درمان ( دریا درماني) جهت افزایش رفاه گردشگر استفاده ميشو د؛
تاکید بیشتری ميشود .عالوه بر این ،آرامش حیات ،دست یافتني و لذت بردن از ساحل دریا عادی بوده و پسماندهای(لجن) دریای
مدیترانه به عنوان یکي از منابع درماني در جهان مورد توجه قرار ميگیرد.
1
در یک تقسیم بندی که توسط دانیل کبالرو ،و موگومبا صورت گرفته این است که گردشگری سالمت هم شامل گردشگری تناسب و
گردشگری پزشکي ميشود .بناب راین در مرتبه باالیي قرار ميگیرند و هر دو زیرمجموعه ای از گردشگری سالمت به شمار ميآیند .عالوه
بر این در ارتباط با گردشگری پزشکي دو زیر مجموعه نیز وجود دارد:
2
 - 1جراحي زیبایي
 - 2جراحي های غیر زیبایي  (3اختیاری و اجباری) ؛ ساختار گردشگری سالمت بر پایه این سه دیاگرام مبتني یافته است(شکل .)3 - 3
شکل 2ساختار گردشگری سالمت

ماخذCaballero and Others,2007:11 :
 - 2- 2مفهوم سالمت و تناسب از بعد تقاضا
در سال  1021سازمان بهداشت جهاني تعریفي از سالمت ارائه داد که مدل مراقبت سالمت را تحت تاثیر قرار داد و واژه سالمت را
هماهنگي کامل فیزیکي ،فکری و اجتماعي تعریف کرد .منظور از تناسب فرآیند انتخاب و مشارکت فرد در مجموعه ای از فعالیتها مي -
باشد که به ترفیع روشهای بهبود سالمت که بر سالمت کلي فر د تاثیرگذارند .تناسب همان انتخاب فرد برای می زان کیفیت زندگي وی
ميباشد که با شکل گیری روش زندگيِ سالم خود آگاه آغاز ميشود و به رضایت از زندگي ميانجامد .اصطالح تناسب به صورت گسترده
در گردشگری اروپایي کاربرد دارد .به طور کل نقطۀ تالقي تعاریف مختلف ارائه شده دربارۀ تناسب را مي ت وان ع وامل زیر دانست:
1

- Caballero-Danell and Mugomba
-cosmetic
3
-noncosmetic
2
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 اهمیت سبک زندگي. مسئولیت پذیری در قبال سالمت و تالشهای فرد در جهت کیفیت بخشیدن به زندگي دانست.تعریف نهایي که مي توان درباره تناسب ارائه داد ،هماهنگي کامل میان جسم ،فکر و روح است که از خالل وجود تناسب اندام(استفاد از
رژیم غذایي مناسب ،آرامش ،مدیتیشن و فعالیتهای یادگیری ،حساسیت محیطي و روابط اجتماعي) حاصل مي شود M ueller and
) .)Kufmann,2001:2با توجه به آنچه اشاره شد برنامههای سالمت و تناسب باید پاسخگوی تقاضای مشتریان در جهت بهبود سطح
تناسب اندام ،آموزشهایي پیرامون سبک زندگي سالم ،مشاورههای پزشکي ،درمان ،داروهای پیشگیری کننده ،راه حل تسکین و رفع
هیجانها و افسردگيها و به طور کلي مشکالت شخصي و بهبود آنها باشند .با حضور در مقاصد آبهای گرم فرد عالوه بر جستجوی
سالمت و تناسب به تفریح و سرگرمي و گذراندن اوقات فراغت مي پر دازد .آنجا که اف راد در فعالیتهای آموزشي ،تفریحي ،فرهنگي در
طول تعطیالت خود شرکت ميکنند ،مي توان آن را اب زاری در جهت بهبود تناسب دانست.
شکل 3نمودار گردشگری سالمت از بعد تقاضا
گردشگر

سفرهاي روز انه

گردشگري سالمت

گردشگري دوران نقاهت

گردشگري تجاري

گردشگري پيشگيري از بيماري

گردشگري سالمت

خدمات پزشکي

ساير گردشگري ها

خدمات تناسب

پيش گيري از بيماري خاص

خدمات سالمت

ماخذM ueller and Kufmann,2001:4 :
از لحاظ تقاضا ،گردشگران سالمت تمایل دارند ،متقاضیان فعال سالمتي باشند که بسیار انگیزه دارند و مصمم اند در سالمت خود نقشي
ایفا کنند .اینگونه افراد درپي روشهای مکمل یا جایگزین برای درمانهای مرسوم هستند .بسیاری از محققان بازار اصلي گردشـگری
تناسب را نتیجه انفجار زاد و ولد بین سالهای  1040 - 1000مي دانند .با توجه به آمار نگران کننده در زمینه افسردگي شاید در آینده
نیاز باشد که افراد جوان تر و سالمندان ،به مشارکت در بخش رو به رشد گردشگری تناسب تشویق گردند .از اینرو؛ روش تبلیغ مراکز
تناسب و فعالیتهای مشتمل باید تحول پیدا کند تا رسیدن به چنین هدفي مقدور شود .طیف جاذبه های گردشگری تناسـب دامنـۀ
6

وسیعي از کاالها ،خدمات و فعالیتهای موجود را نشان مي دهد .ابعاد این دامنه از تمرکز بر روی معالجه درماني یا جسمي تا ابعاد روحي
یا رواني را شامل ميشود .حتي همراه با برخي از انواع متنوع گردشگری تناسب ،زیر مجموعهها ی بیشتر نظیر گردشگری برای استفاده
از چشمه های معدني نیز وجود دارد .به منظور مدیریت و بازاریابي؛ تفاوت قائل شدن بین کاالها و انگیزشهای گردشگران مهم است .در
گذشته عنوان گردشگری تناسب به خوبي و به طور یکپارچه برای تمام انواع خدمات سالمت به کار برده ميشد و بر ای تمام کاالهای
پُرتقاضا کافي نبود و مصرف کنندگان از این مورد در رنج بودند .مسئول یک مکان گردشگری برای پاسخ به تقاضاهای بسیار پیچیده
گردشگران بایستي در نامگذاری بین کاالهای مورد استفاده در بازار تفاوت قایل شود .گردشگری تناسب باید بر فاکتورها و عواملي که
من جر به تعادل جسمي ،روحي ،فکری و رواني برای رسیدن به سالمتي کامل ميشوند تمرکز کند.
کلي و اسمیت  )2113 (1معتقدند که اکثر دیدار کنندگان بایستي به طور همزمان به خاطر ویژگیهای مناسب گردشگری تناسب ،به
مکان گردشگری جذب گر دند .با این حساب آنها بر این عقیدهاند که ا ین اماکن تفریحي و درماني به تامین نهایت تناسب(شاید به غیر از
درمانهای پزشکي) دیدار کنندگان مي پردازند.

شکل  4طیف گردشگری سالمت؛ بدن ،ذهن ،روح

ماخذSmith and Puczko, 2009:83:
مفهوم گردشگری با تاکید بر این که تمام ابعاد تناسب بایستي در تولید حاصل گر دند جامعیت ،کلیت و یکپارچگي را نشان مي دهد و
یکي از موانع اصلي تناسب بهینه چه در زندگي روزمره و چه در تعطیالت ،فقدان زمان و پول است .در ابتدا تناسب نیازمند زمان و
هزینه است و اکثریت افراد اغلب نمي توانند از عهده این مهم برآیند .همچنین تشخیص اینکه چه نوع افراد ی در مراحل مختلف زندگي
شان نیازمند توجه به این امر مهم هستند با توجه به روحیات و عالیق آنها قابل تشخیص است .ممکن است فردی که دچار مشکالت
روحي  -رواني است نیاز به توجه ( برای مثال طول دوره بیماری یا نقاهت) و زمان بیشتری دارد و در بعضي مواقع هم استرس و
مشکالت روحي و رواني به ندرت قابل فهم و تشخیص است( برای مثال در زمان استرس شغلي) .شرایط مناسب روحي و رواني مي تواند
- Kelly and Smith

1
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در غلبه بر مشکالت روحي و جسمي به ما کمک کند .اما جای بحث است که سخت ترین نوع اعمال این شیوه بیشتر در جوامع
سکوالریستي است .به همین خاطر صنعت گردشگری به طور فزاینده ای نیاز به تقسیم بندی به یک نوع بازار تناسب و تمایز بیشتر
کاالها را مورد توجه قرار مي دهد(.)Smith and Puczko, 2009:81
 - 3عوامل موثر بر توسعه گردشگری سالمت:
با توجه به آنچه که گفته شد عمده ترین ع وامل موثر بر توسعه گردشگری سالمت عبارتند از:
 - 1- 3قیمت
بیماران بنابه دالیل مختلف به خارج از کشور مسافرت ميکنند .مسلماً یکي از دالیل آنها اختالف در قیمتها است .هزینـۀ مراقبـت
درماني در کلینیک های خارجي بسیار معدودی ،گرانتر از کلینیک های کالنشهرهای کشورهای اروپای غربي ،ژاپن یا ایاالت متحده است.
غالباً هزینههای درماني در خارج کشور بطور چشمگیری کاهش مي یابد .هزینۀ زیاد درمان در کشورهای پرهزینۀ جهـان بـه ایجـاد
بازارهای مراقبت درماني در کشورهایي که قیمت های رقابتي و ارزاني پیشنهاد ميکنند ،کمک ميکند .اعداد و ارقام همیشه نشاندهندۀ
حقیقت مطلب هستند .هزینۀ عمل جراحي ج ایگزیني زانوی مصنوعي در ایالت متحده برابر با  43هزار دالر ،در کانادا  10011دالر و در
1
هندوستان  3011دالر است .هزینۀ تعویض دریچۀ قلب در ایاالت متحده  211هزار دالر و در مالزی  0هزار دالر است .هزینۀ لیفتینگ
کامل پوست صورت در ایاالت متحده  21هزار دالر ولي در آفریقای جنوبي  1201دالر است .هزینۀ برداشتن رحم در آمریکا  21هزار
دالر و در مالزی  3هزار دالر است .جراحي بیني در آمریکا  4011دالر و در هندوستان  301دالر هزینه دارد .هزینۀ پر کردن دندان در
آمریکا برابر  411دال ر و در هندوستان  21دالر است .جراحي قلب در آمریکا تقریباً  31هزار دالر و در هندوستان  0هزار دالر هزینه
دارد .تعیین جنسیت فرزند در آمریکا  41هزار دالر و در تایلند  4هزار دالر است .در آمریکا بزرگکردن سینه  11هزار دالر و در کوبا
 1011دالر هزینه دارد ( .)Economist, 2008: 123مسافرت به کشور میزبان در فصلهای کمسفر به کاهش هزینههای فرد کمک
ميکند .برخي بیمارستانها با هتل های منطقه هماهنگي هایي جهت اسکان بیمارانشان انجام مي دهند .سایر بیمارستانها مکانهای خاصي
برای اسکان بیماران و همراهانشان تدارک دیدهاند .بیم ارستان ماتیلدا 2در هنگ کنگ آپارتمانهای مجهز در محوطۀ بیمارستان برای
اقامت همراه بیمار و همچنین دورۀ نقاهت پس از عمل دارد .مرکز سرطان ام دی اندرسون  3در هوستن هتلي در مجاورت خود ساخته
است .این هتل از طریق یک پیاده رو به بیمارستان وصل شده است .بیمارستان رافلز  4سنگاپور حتي خدمات بهتری برای بیماران خود
مهیا کرده است .این بیمارستان سوئیت هایي با قیمت  101دالر به ازای هر شب اقامت در طبقه هشتم بیمارستان در نظر گرفته است.
بستگان بیمار تنها کافي است یک طبقه باال رونـد و بیمارشـان را عیـادت کننـد ( Deloitte Center for Health Solutions,
 .)2008: 5گاهي کل هزینۀ درمان روی همرفته مقرون به صرفه است .البته نمي توان انکار کرد که این قیمت مراقبت درماني است که
0
توجه افراد را به میزان زیادی به خود جلب ميکند .هزینۀ جراحي زیبایي در پراگ چک ،نصف آمریکا است .هزینه های درماني نیز
2
0
همین گونه اند ،اما صورتحساب های نهایي چنین نیست .بنابر گزارش ماهانۀ روزنامۀ اکانمیست قیمت یک همبرگـر بیـگ مـک در
آمریکا  3 /04دالر ،در روسیه  1/23دالر ،در نروژ  0 /20دالر ،در سنگاپور  2/01دالر ولي در مالزی که همسایۀ سنگاپور است تنها 1/02
دالر است .تفاوت قیمت همبرگر مک حتي بیش تر از این است .هزینه های گردشگری سالمت نیز بدینگونهاند .آمریکایي ها مبلغ 41
-faceli ft
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هزار دالر برای عمل جراحي جایگزیني مفصل هیپ پرداخت ميکنند ،درحالیکه کانادایي ها تنها  13هزار دالر پرداخت ميکنند .هزینۀ
عمل جراحي بای پس قلب در دوبي  44هزار دالر ا ست ،درحالیکه این عمل در تایلند فقط  11هزار دالر است .این تفاوت در قیمت به
علت حقوق کمتر پرسنل است .هریک با بررسي یک گروه شاهد از کشورهای پذیرندۀ بیمار دریافت که بطور میانگین حقوق پزشکان41
درصد و حقوق پرستاران  31تا  00درصد کمتر از حقوق پزشکان و پرستاران در آمریکا است(.)Herrick, 2007: 10
 - 2- 3کیفیت
دلیل دوم که بیماران به خارج از کشور مسافرت ميکن ند لذتبردن از استاندارد کامل خدمات است .برخي مراکز پزشکي درماني در
کشورهای فرستنده بهترین مراکز دنیا ميباشند .البته نمي ت وان گفت که همه آنها در باالترین سطح ممکن هستند .یک بیمارستان رده
باال در هندوستان یا تایلند ممکن است دارای تجهیزات و نیروی انساني متخصص تر نسبت به یک درمانگاه یا بیمارستان کوچک استاني
با امکانات کم در منطقه روستایي تنسي باشد .گسترش سریع گردشگری سالمت با افزایش کیفیت درمان در کشورهای خارجي میزبان
ممکن شده است .در غیر این صورت نگراني های اخالقي وجود دارد که پزشکان و پرستاران ممکن است به سختي بتوانند آنها را با
تعهدات حرفهای خود هماهنگ کنند .استاندارد خدمات ممکن است بهتر شده باشد و دستکم مي تواند به همان اندازه خوب باشد.
میلستن و اسمیت با مقایسۀ درمان حد متوسط در وطن و درمان متوسط در خارج از کشور از«جراحي کم هزینه در سطح کیفیتي که
نمي ت وان آن را به راحتي از خدمات داخل کشور تمایز داد» صحبت ميکنند (  )M ilstein, 2006: 141این خدمات ارزش پول
پر داختشده را دارند .کوریس اسکروئدر  1اولین مدیر ارشد اج رایي بومنگراد این مسئله را اینگونه عن وان ميکند« :ما داریم کادیالک را به
قیمت شورلت ميفروشیم» ( .)Economist, 2008طبق آمار ا دارۀ پزشکي در ایاالت متحدۀ آمریکا خطاهای پزشکي ساالنه باعث
مرگ  43هزار تا  03هزار بیمار ميگردد« :حتي اگر از تخمین پایین استفاده کنیم  ...می زان مرگومیر به علت رخدادهای مضرّ
پیشگیریپذیر از تعداد مرگومیر ناشي از تصادفات با وسایل نقلیه(  ،)43403سرطان سینه (  )42 /202یا ایدز ( )10/010بیشتر است»
(  .)Institute of M edicine, 2000: 26مطالعۀ دانشگاه جان هاپکینز  2این آمار را در حد  220ه زار مورد اعالم ميکند ،که این
مسئله نظام بهداشت آمریکا را به سومین علت مرگو میر در کشور تبدیل ميسازد( International M edical Travel Journal,
 .)2008eخطاهای گوناگوني به شرح زیر وجود دارد:
 - 1خطای حذف:
تنها از  24تا  20درصد دیابتي ها آزمایش منظم هموگل وبین گرفته مي شود که برای تشخیص به موقع عوارض ضروری است.
 - 2خطای تجویز
گاهي یک آزمایش سادۀ اشعه ایکس کافي است اما ام.آر .ای تجویز ميشود .خطاهای تجویزی در آمریکا ساالنه بیش از  3/0میلیارد
دالر هزینه دربر دارد(  .)Adams et al., 2007:1,11ساده تر بگوییم بطور منظم مشکلي در کار بوجود ميآید « :یک سوم بیماران
آمریکایي...گزارش داده اند که یا داروی اشتباه برایشان تجویز شده یا د وز دارو صحیح نبوده است .پزشکان دچار خطای تشخیص شدهاند
نتایج نادرست از آزمایش ها گرفته یا در گرفتن نتایج غیرعادی آزمایش ها با تأخیر روبرو شدهاند( . )Health Aff airs, 2008چنین
سهلانگاریهایي در هلند( 12درصد) ،فرانسه(  13درصد) یا آلمان ( 10درصد) کمتر بوده است .در کشورهای هلند ،فرانسه و آلمان
بیمار  31درصد شانس بیشتری دارد که پزشک آنان خطا نکنند ،درست است .این وضعیت از آمریکا بهتر است اما آنقدر هم
اطمینانبخش نیست .کمیسیون سالمت در انگلیس تخمین زده که از هر ده بیمار بستری در کشورهای توسعه یافته یک بیمار ممکن
است قرباني خطاها و سهلنگاریها گردد .ممکن است تشخیص نادرست باشد ،دارو یا مقدار مصرف آن اشتباه تجویز شود ،جراح

- Curtis Schroeder
 -بیمارستان جان هاپکینز بیمارستان آموزشی و مرکز تحقیقات بیوشیمی د انشگاه جان هاپکینز میباشد و در شهر بالتیمور ایالت مریلند آمریکا واقع شده است.
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به اشتباه جای دیگری از بدن را جراحي کند ،مدارک جابهجا ش وند و  . ..یکسوم بیماران بستری شده ممکن است دچار بیماری حاد
شده یا حتي فوت کنند .اگر از تجربۀ روشهای نامطمئن گذشته درس گرفته ميشد نسبت فزایندۀ عوارض خط رناک هم مي توانست
کاهش یابد .در انگلیس (  )2110 - 2112باوجود نظارت ادارۀ لقاح و رویانشناسي به ازای هر  11هزار چرخۀ لقاح 41مورد اشتباه رخ
داد .درحالیکه این مهم در سال  2113 - 2114تقریباً  10خطا بوده است(.)Leach, 2009
حتي در جهان اول مراکز درماني مي توانند گیرۀ جراحي را که باعث ایجاد عفونت خون ميشود در بدن بیمار جا بگذارند .حتي در جهان
اول تزریق خون بد مي تواند باعث هپاتیت یا ایدز شود .این حقیقت وجود دارد که مردم کشورهای توسعه یافته بطور عادی درمان شدن
در دوبي یا چنای را درمان سطح باالیي در نظر نميگیرند .مردم کشورهای توسعه نیافته تفاوت دارند .آنها عموماً مراقبت و درمان
پزشکي در غرب را باکیفیت ترین معالجهای که مي توان خرید تصور ميکنند .مراکز درماني در جهان اول هنوز در بازی حضور دارند .در
یک بررسي مک کنیزی دریافت که  41درصد مسافرا ن درمان پزشکي به این علت به خارج از کشور مسافرت کرده بودند که به
تکن ولوژی با استاندارد واقعي نیاز داشتند 32 .درصد دیگر به خارج از کشور رفتند چون درماني با استاندارد کاملتر از آنچه اعتقاد دارند
کشورشان ارائه ميکند ،ميخواستند .بخش زیادی از بیماران برای عمل جراحي به آمریکا مسافرت کرده بودند و از آمریکای التین(33
درصد) ،خاورمیانه (  30درصد) ،اروپا ( 10درصد) و کانادا ( 2درصد) بودند( .)Ehrbeck et al., 2008مسافراني که با هدف درماني به
ایاالت متحدۀ آمریکا سفر کردهاند به شکل غیر متناسبي از کشورهای فقیر بودند.
دربارۀ عمل های جراحي انجام شده در نیویورک میزان مرگ و میر در حدود یک سوم 1/3 ،درصد در مقایسه با  2 /30درصد (Hotel
 )M arketing Newsletter, 2006است .در یک بیمارستان آسیایي و مرکز درماني در مانیال میزان مرگ و میر در جراحي قلـب
تقریباً  1/4درصد است .بطور کل برای آمریکا این میزان  3 /10درصد است( .)Santos, 2008: 25برخي مراکز درماني در جهان سوم
دارای ضعف گسترده در قسمت پرسنل و خدمات هستند .مراکز درماني که به ارباب رجوع خارجي خدمات ارائه مي دهند یـک مرکـز
نیستند ولي اکثرشان این آمار را کاستهاند .در سطح باالتر همۀ مراکز همتراز هم بسوی استانداردهای بین المللي مراقبت و ایمني پیش
ميروند .بیمارستانها انتقال خون را از لحاظ ایدز  ،1آبله فرنگي و ماالریا غربالگر ی خواهند کرد .پای هر تخت داروهای ضدعفونيکننده
قرار خواهند داد .پزشکان احتماالً طبابت حرفه ای را در بیمارستان های مشهور آمریکا و اروپا فراميگیرند .آنها با تجهیزات تشخیصي و
الکترونیکي روز که توسط آمریکا یا اروپا تأیید شدهاند کار خواهند کر د .آنها سال ها تجربه در رفع لوچي چشم یا گذاشتن رگ انشعاب
فرعي قلب  2دارند .پزشکان و سایر متخصصان نه تنها انگلیسي ( زبان بین المللي امروزه) را خوب صحبت خواهنـد کـرد ،بلکـه اکثـراً
زبان های دیگر را ميشناسند .اگر بیماران تحت درمان از چین و خاورمیانه باشند دانستن زبان ماندارین و عربي بسیار با ارزش خواهد
بود .بومنگرا د در بانکوک مي تواند برخي از تایلندی هایي را که به زبان چیني صحبت ميکنند جذب کند .شهر مراقبت پزشکي دوبي
پرسنل عربيزبان دار د .بیماراني که برای درمان به خارج کشور ميروند مطمئن باشند که حتماً یک مشاور با آنها صحبت خواهد کرد نه
یک مستخدم .در حدود  30درصد بیماران آمریکایي در یک نظرسنجي بیان کرده اند که این خدمات شخصي تـر از خـدمات کشـور
خودشان است(.)M edical Tourism Association, 2009: 35
 - 3- 3ت فاوت
دلیل سومي که باعث ميشود بیماران به خارج ا ز کشور مسافرت کنند موضوع تفاوت است .بعضي از بیماران به خاطر قیمت ارزانتر یا
زمان انتظار کوتاهتر به خارج مسافرت ميکنند .برخي به این دلیل که گزینۀ خارجي به معنای استاندارد بهتر مراقبت است آن را انتخاب
ميکنند .بیماراني که از کشورهای ثروتمند هستند بیشتر به هزینه ها نگاه ميکنند و بیماراني که از مناطق رو به توسعه ميآیند بیشتر
به کیفیت مينگرند .البته دلیل سومي نیز وجود دارد بیماران به این دلیل به خارج مي روند که راه حل خارجي هیچ شباهتي با آنچه در
)- Human immunodeficiency virus (HIV
- bypass
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داخل تجربه ميکنند ندارد .به عن وان مثال در بیمارستان بین المللي ماتیلدای  1هنگکنگ بیماری دیسک کمر بوسیلۀ انجام عملي با
ایجاد یک حفره کوچک ( بدون نیاز به باز کردن کمر) درمان ميشود .در هندوستان روشي منحصربفرد برای باال آوردن لگن که در
آمریکا هم یافت نميشود ،وجود دارد .این روش آسیب کمتری نسبت به تعویض کلي لگن دربر دارد و بهبود سریع را آسان ميکند .به
عبارت دیگر « دربارۀ عمل های جراحي و تشخیص های نادر تخصص هایي وجود دارد که هیچ جای دیگر نمي ت وان آنها را
یافت(  .)Bookman and Bookman, 2008: 59نکته مهم دیگری نیز وجود دارد در سال  2112تقریباً  12441بیمار در آمریکا در
فهرست انتظار پیوند کبد بودند .بیش از  111هزار بیمار در انتظار دریافت یک عضو خاص بودند .متوسط زمان انتظار  0سال بوده است.
متوسط زمان انتظار در دنیا ب رای دریافت کلیه نزدیک به  11سال است .در بریتانیا روزانه یک نفر و در آمریکا  10نفر فوت ميکنند در
حالیکه بیهوده در انتظار دریافت عضو نشسته بودهاند .فروش عضو تعداد نجات یافتگان را افزایش مي دهد .گردشگری پی وند عضو از رنج
بیماران منتظر و زوال مداوم جسم آنها ميکاهد .با این همه این راهحل بسیار محدود است .تنها ایران تجارت اعضای بدن را قانوني
ساخته است.
ای ران یک جور خدمات ارائه مي دهد کراال یک جور دیگر .گردشگری سالمت به آنها امکان مبادله مي دهد .آنچه این بخش نشان داده
شد این است که تمام کشورها مي توانند با عضوشدن در یک گروه تخصصي مشترک از مزایای آن سود ببرند .تفاوت تفاوت است .به
گفتۀ توماس فریدمن« :هندیها و چینيها عقب نميروند .آنها دارند از ما جلو مي زنند و به باال مي روند و این چیز خوبیست! ...هرچه
بیشتر داشته باشند هرچه بیشتر خرج کنند بازارها تنوع محصول بیشتری دارند و بازار تخصصي بیش تری نیز وجود خ واهد داشت»
(  .)Friedman, 2007: 274تفاوت یعني تخصصيشدن بازار گردشگری سالمت .توانایي ها و شایستگي ها تولیدکنندگان و کشورهای
آنان را مادامیکه چیز منحصربفردی برای فروش داشته باشند سرپا نگاه مي دارند اما پس از مدتي منحصربفردیِ جدیدی ظهور ميکند.
آلبرت اینشتین گفت « :تخیل از دانش مهمتر است» .به نقل از اینشتین ،فریدمن این نتیجه را ميگیرد که آینده ربطي به سهم یک نفر
از یک کیک بزرگ ندارد ،بلکه آینده یعني بينهایت فرصت های غیرقابل پیشبیني « :االن مهمترین رقابت ،رقابت شما با خودتان است
که مطمئن شوید همواره ميکوشید نهایت بهره را از تخیل خود ببرید و به آن عمل کنید» ( .)Ibid, 2007: 635
فرهنگ نیز مي تواند محصول را متمایز سازد .مکزیکيآمریکایي ها با روش زندگي مکزیکي ،آشنا هستند .آمریکایي های ایرلندی تبار
اشتراکات پنهاني با یک پزشک یا پرستار ای رلندی دارند .انگلیسي ها یا کنیایي هایي که میراث هندی دارند کلینیک هندی را همانند
خانه خود مي دانند .سوری ها در اردُن راحتند چون حرف همزبان های خود را خوب ميفهمند .جهان صاف است اما مردم ،نه .در برخي
فرهنگها پزشکها گوش مي دهند و توضیح مي دهند .غذای غالب برنج و زبان مردم انگلیسي است .در فرهنگ های دیگر پزشکان
آموزش دیده با رفتاری آمرانه کار را انجام مي دهند غذای غالب سیب زمیني سرخ کرده است و تا به زبان چیني با پرستار حرف نزني او
تبسم نميکند .قیمت مهم است ولي کیفیت نیز باید مناسب باشد با این همه فرهنگ همیشه و همهجا یکسان نیست .آستانۀ درد
آموختني است نه مادرزادی .شیوۀ زیستن ما ویژگي متمایزکنندهای دارد .گردشگران هنگام تصمیمگرفتن برای اینکه کجا برای معالجه
بروند فرهنگ را مدنظر ق رار مي دهند .مهاج ران در اقتصاد جهاني به شکل بيسابقه ای از مرزها عبور ميکنند .ممکن است یکي از
پی امدهای گردشگری پزشکي بازگشت بيسابقۀ بیمار باشد .شاید برخي از کساني که هنگام بیماری مي آیند بخواهند به کشور اصلي
خود برگر دند .جنوب آسیایي هایي که در آمریکا هستند اضطراب کمتری دربارۀ امکانات هندی دارند .فیلیپینيها ،کر های ها و ویتنامي -
های خارج از کشور جذاب یت چکاپ یا حتي الپاروسکوپي را در فرهنگي که آداب پنهان آنها را در خود دارد ميبینند .کساني که از وطن
دور بوده اند و در خارج به دنبال درمان ميگردند ،اما خارج برای آنها زیاد بیگانه نخواهد بود(.)Hunter, 2003: 193, 194
 - 4نتیجه گیری

- Matilda
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امروزه گردشگری سالمت یکي از رو به رشد ترین صنعت در دنیاست که بزرگترین فعالیت اقتصادی جهان محسوب مي شود و به عن وان
یک عامل اقتصادی عمده برای کشورهای با درآمد پایین سازگاری یافته است .با این وجود این صنعت مي تواند سرمایه های مورد نیاز
خارجي را به اقتصاد کشور وارد و پیامدهای مثبت زیست محیطي ،اقتصادی و اجتماعي را برای کشور میزبان در پي داشته باشد و این
پیامدها منجر به دستیابي پایدار و رهیافت اکوتوریستي و اخیرا صنعت حامي کشورهای فقیر مي باشد که هدف آن ایجاد منافع خالص
برای جمعیت های فقیر کشور می زبان ميباشد .تصور ميشود در سال  2113بیش از  411هزار غیرمُقیم برای مراقبت های درماني و
پزشکي به ایاالت متحده مسافرت کردهاند .از اینرو در حدود  2درصد کل بیمارستانها در ایاالت متحده به اف راد خارجي خدمات درماني
ارائه مي دادند .این اف راد عمدتاً از خاورمیانه ،آمریکای جنوبي و کانادا بودند و در نتیجۀ ارائۀ خدمات به آنها  0میلیارد دالر عاید این
کشور شد .در همان سال بین  011تا  201ه زار نفر از مردم آمریکا ب رای درمان به خارج از کشور مسافرت کردند .برآورد شده که
آمریکایي ها سالیانه رقمي حدود  2میلیارد دالر صرف گردشگری سالمت ميکنند و این هزینه بخش ناچیزی از هزینه  1/0تا  2تریلیون
دالر آمریکا است که آنها هر سال صرف مراقبت از سالمت خود ميکنند .همه چیز در حال تغییر است .بطوری که در ایاالت متحده
آمریکا افزایش هزینه ها و دسترسي محدود به مراقبت درماني باعث ترویج گردشگری سالمت شده است .این رقم فعلي یعني  411ه زار
بیمار مي تواند به  311هزار بیمار در سال  2112و رقم  201ه زار گردشگر مي تواند به  10 /2میلیون گردشگر سالمت برسد .سالیانه
حدود  4میلیون بیمار بین المللي در سرتاسر جهان وجود دارد و بازار جهاني در این زمینه ارزشي بین  21تا  41میلیارد دالر دارد که
ارزش آن احتماالً به اندازۀ  01میلیارد دالر است .حدود  2میلیارد دالر این تجارت به آسیا اختصاص دارد .تصور ميشود که گردشگری
سالمت  0درصد کل گردشگری جهان را تشکیل مي دهد .بطور کلي این بازار توسعه و گسترش یافته و این تجارت ،تجارت جهاني01
میلیاردی است که ساالنه از رشد  21درص دی برخور دار است « ...هر نامي به آن اطالق کنید ،فعالیتي اقتصادی است که برای اولین بار
در طي  01سال اخیر جهت بهداشت و درمان بکار گرفته شد»
 - 5ارائه پیشنهادات و راهکارها
بر اساس نتایج بدست آمده راهکارهای بشرح زیر به منظور توسعه گردشگری سالمت پیشنهاد مي گردد:
 توسعه زیرساخت های بهداشت و درمان در سطوح مختلف منطقه ای با هدف پیشگیری از بیماری و افزایش بهبود سالمتي شهروندان وروستائیان
 افزایش بیمه های سالمت به منظور کاهش هزینه های درمان ارتقای کیفیت درمان و کاهش خطاهای پزشکي توجه ویژه به گروههای هدف جامعه و استفاده از متخصصان در بیمارستانهای دولتي به منظور کاهش تبعیض در درمان گروههایهدف
 شناسائي جاذبه های طبیعي نظیر استفاده از آبهای گرم و معدني ،لجن درماني ،آفتاب درماني و غیره به منظور توسعه گردشگریسالمت داخلي
 استفاده از تشابهات فرهنگي منطقه و جذب گردشگران خارجي و کسب درآمدهای ارزی و هزینه کردن آن در توسعه زیرساختهایبهداشت و درمان
 -افزایش سهم رسانه بویژه رسانه ملي در ارتقای آموزش و مهارت شهروندان به منظور مراقبت از سالمت
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