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چکیده
ه ایجاد آن در ابراز هویت ملی، موجب ارتقاي ابعاد وسیع اقتصادي از جملریتأثگسترش صنعت گردشگري عالوه بر نقش و 

مختلف ي هاهزحون میاشود. در هاي شغلی، درآمدزایی، کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه در جامعه میفرصت
در این . سته ادشردار برخوي دیازتوجه از قابتی ي رهامزیتو لیل قابلیت دبه هاي آنو زیرشاخهسالمتي شگردگري، شگردگر

اي نهپژوهش تالش شده است با توجه به اهمیت شاخه گردشگري پزشکی از مجموعه گردشگري سالمت، به کمک منابع کتابخا
معرفی گردد. در این اختصاربهدر ایرانو تحلیل نظرات خبرگان، ماهیت این نوع گردشگري مورد توجه قرار گرفته و وضعیت آن

گیرد. نتایج ر میت پزشکی ایران قدیم و خدمات ارزنده آن به جهانیان مطرح شده و پزشکی معاصر نیز مورد بررسی قراراستا، عظم
مارد. دهد که اگرچه پزشکی معاصر ایران نیز شایسته تقدیر هست، اما باید در راستاي ارتقاي روزافزون آن همت بیشتري گنشان می

ها و هاي درمانی و نظارتی، وجود بیمارستانتجربه، سابقه علم پزشکی، وجود زیرساختوجود پزشکان متبحر و باطور کلی به
ها، خدمات پرستاري شایسته خدمات اسکان مناسب همچون هتل بیمارستانروز، هاي استاندارد، تجهیزات پزشکی کامل و بهکلینیک

روند، تا آن کشور بتواند در ه شمار مینی یک کشور بهاي مهم درمازیرساختءهاي پزشکی جزهمچنین وجود قوانین و نظارتو 
.نمایدپزشکیدر زمینه گردشگري مناسب اقدام به فعالیت ،مرحله بعدي با ادغام خدمات اقامتی و گردشگري
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مقدمه
سومین صنعت و خودروسازي،پس از صنعت نفتگردشگري

بســـزایی در تأثیررود. این صـــنعت به شـــمار میبزرگ جهان
اي نزدیک حتم در آیندهطوربهدرآمدهاي ارزي کشورها دارد و 

ـــد . با گذر زمان و ]1[به صـــنعت اول جهان تبدیل خواهد ش
پیشرفت این صنعت، گردشگري از حالت عام خارج شده و به 

، گردشــگري هاي تخصــصــی نظیر گردشــگري فرهنگیشــاخه
سالمت و  شگري  شگري مذهبی، گرد شی، گرد سیم ...ورز تق

نیت یا «گیرد بندي قرار میشده است. آنچه که مبناي این تقسیم
صلی صد ا شگر»ق ست.گرد شگري ا ، انواع 1در جدول از گرد

گردشــگري و تعریف هر یک به صــورت مختصــر ارائه شــده 
.]2[است 

انواع گردشگري :1لجدو

تعریفانواع گردشگريردیف
هايهجشنواروموسیقیماننددیداريونمایشیهنرهايبهگردشگرانعالقهنتیجهدرهنريگردشگريهنريگردشگري1

.آیدمیبه وجودهنري
سفراین. شودمیانجامکوچکهايگروهدریافرديصورتبه کهاستمستقلمسافرتیدوشی،بهکولهدوشیبهکوله2

.شودمیانجامسبکباروکمهزینهباواستپذیرانعطاف
شگريتجاريگردشگري3 سافرتتجاري،گرد ستافرادياقامتیام نوعاین.کنندمیسفرايحرفهوشغلیدالیلبهکها

شگاهها،سمینارها، همایشها،مالقاتشاملگردشگري شرکتیهايضیافتوتجاريهايها، نمایشنمای
.است

شگريجهانیسازمانگردشگري فرهنگی4 شگري،1گرد سانحرکت«:کندمیتعریفچنینرافرهنگیگرد صرفهانگیزهباهاان
فرهنگی، رویدادهايســایروهاجشــنوارهبرايهنر، مســافرتتحصــیلی، یادگیريتورهايمانندفرهنگی

زیرشـــاملگردشـــگرينوعاین». زیارتوهنریاتحصـــیلی، فولکلورماهیتبابناها، ســـفرازبازدید
.استبومیگردشگريوهنريمیراث، گردشگريگردشگريمثلهاییبخش

شگرانبازدیدسیاهگردشگري5 سلفاجعه،مرگ،بامرتبطهايجایگاهازگرد شیجنگ، ن ستشريبمحنتورنجوک .ا
باشد.میدفنهايگان، مکاندنیارفتهازیادمان

جوامعزندگیزیست، بهبودمحیطحفظآنهدفکهشودمیانجامبکرطبیعیمناطقدرکهاستفعالیتیتوریسماکو6
.استبازدیدکنندگانآموزشومحلی

ــگرياخالقیگردشگري7 ــعههدفاینبهاخالقیگردش ــنعتکهیافتتوس ــگريص ــگران، وگردش اخالقیتأثیراتگردش
دشــگريگرمقصــدهايدراخالقبامغایرهايفعالیتدرشــرکتازودهندقرارمدنظررااعمالشــان

.ورزنداجتناب
گردشگري 8

الکترونیک
ــگريدرنوینهايفناوريکاربردبه ــارهگردش ــتهکردنرزروقبیلازدارداش تعطیالتی، پروازها، هايبس

.                                             گردشگرياطالعاتکردنفراهموهاهتل
وهاجشنواره9

رویدادهاگردشگري
از خیبرمضمون. استمعاصروکهنفرهنگیهايجشندررویدادها، شرکتگردشگريوهاجشنواره

برگزاریکباررايبتنهارارویدادهااینتوانمی.ورزشوآشــپزي، هنرموســیقی،ازعبارتندهاجشــناین
روزچندتایکازتواندمینیزآنبرگزاريزمانمدت.کردتکرارمشــخصــیزماندرســالهریاوکرد

.باشدمتفاوت
وفیلمگردشگري10

تلویزیون
ـــگريدر ـــینمایاتلویزیوندرکهکنندمیبازدیدهاییمکانازتلویزیون، افرادوفیلمگردش ـــاهدهس مش

مشاهیریاهاشخصیتباکهشودمیهاییمکانازبازدیدشاملگردشگريازشکلاینبه عالوه.اندکرده
.هستندارتباطدرتلویزیونوسینما

1 World Tourism Organization (WTO)
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شگريگردشگري خوراکی11 صدهاییازبازدیدخوراك،گرد ستمق صدهاآنبهسفراولیهانگیزهکها شپزبهعالقهمق یکيآ
ـــتمنطقهیاملتقوم، ـــاملتواندمیواس ـــامیدن، یادگیريخوردنش تولیديفرآیندهامورددرو آش

.استآشپزيآموزشهايدورهدرشرکتیاونوشیدنی،وخوراكخریدغذایی،محصوالت
.کندمیکمکفردفیزیکی، ذهنی، روانی، عاطفیسالمتبهکهاستمتمرکزاعمالیوهافعالیتبرگردشگري سالمت12
ـــگريتمرکزمیراثگردشگري13 ـــیايجاذبهبرمیراثگردش ـــکالها، بناها، اش ـــننمانندرهنگفناملموستاریخی، اش وس

.استجوامعزندگیهايسبک
شانطبیعیهايگاهتسکوندرقومیهاياقلیتاي،قبیلههايگروهمانندبومیمردمدیدنبومیگردشگريبومیگردشگري14

.است
مقصدیکبیادمیراثیاوادبی،فضايیانویسنده، اثریکبهعالقهنتیجهدرکهاستگردشگريفعالیتیادبیگردشگري15

.آیدمیبه وجود
سلگردشگرانبهسومعصریا) مسن(بالغ افرادگردشگريافراد بالغگردشگري16 شارهایافتهتوسعهکشورهايدرزیادزایین

.شودیمافزودهکنند،میمسافرتکهآنهاییبر تعدادهر روزودارندسال55بااليکهدارد
تقویتن،آاولیههدف.استمذهبیمقصدهايیایادبودبناهايازبازدیدپایهبرمذهبیگردشگريمبنايمذهبیگردشگري17

.استآنباهمراهیاظهاریاعقیدهیک
تعادلبهودارندقرارخویشــتنورايدرکهاســتزندگیازعناصــريکاوشمعنوي،گردشــگريهدفمعنويگردشگري18

. کنندمیکمکاوروحوذهنوجسم
ــیفبهروستاییگردشگري19 ــکالیتوص ــگريازاش ــتایینواحیدرکهپردازدمیگردش ــورتروس نوعاینپذیرند. درمیص

شگري، فرهنگ صنایعگرد سنن،  ستی،محلی،  ستایبکرمحیطیکدرتجاربوهافعالیتد نمایشیرو
.کندمیایفاروستاییگردشگريمحصولآوردنفراهمدرمهمینقشمحلی،جامعه. شوندمیداده

.باشدورزشکاران میورزش و بافعالیت و یا خاطرهنوعیورزشیگردشگري20
ــگريشهريگردشگري21 ــهري،گردش ــهرهاازبازدیدش ــتش نجامکردن، ادیدنی، خریدهايمکانازبازدیدآنهدفواس

.استهاسرگرمیازبردنلذتیاوکار،کسب
آب، قبیلازامکاناتیارائهباودریاوزمینترکیبدرفرديمنحصــربهمنابعمبنايبرگردشــگريازنوعیساحلیگردشگري22

ــاحل، مناظر ــتیزیبا، تنوعس ــاختاریخی، میراثفرهنگیدریایی، زمین، تنوعزیس ها و تفرهنگی، زیرس
.استسالمغذاي

وبردههبهرزمینی، ژئوشـیمیایی، اقلیم شـناسـیژئومورفولوژي، ژئوتکنیک، ژئوفیزیکعلمازژئوتوریسـمتوریسمژئو23
.کندمیدعوتزمینهايجاذبهازبازدیدبرايراطبیعتبهمندانعالقهوزمینعلومکارشناسان

این.باشدمیگرديطبیعتیاطبیعتدرگردشگريعصر،در اینگرفتهشکلگردشگريالگوهايازیکیگرديطبیعت24
بهسفرازگردشگرکهباشدمیمتفاوتیهايانگیزهباطبیعیمحیطبهگردشگرانرویکرددربرگیرندهالگو

کهگیردمیدربرراطبیعیالگو، محیطاینفضــاییگســترهروایناز.داردنظرمدطبیعتیاطبیعیمحیط
.باشدهاایننظیروکوهساحل، جنگل،مثالعنوانبهتواندمی

شجاعت گردشگري25
و تهور

اصــلیهايهزیرگونکهگیرددربرمیرانرمتاســختهايفعالیتازطیفیشــجاعت و تهور ،گردشــگري
شکیل ستردرتهور برانگیزهايفعالیتآندهندهت صی،شامل غارطبیعتب سخت، رويپیادهنوردي، غوا

بیرونوروستاهادرنوردي، گردشصخرهوکایاك، کوهنورديباخروشان، قایقرانیهايآبدررانیقایق
.باشدمیدریاییو سفرهايسواري سواري، بالنشهر، اسکی، شکار، موج

شگري عالوه بر نقش و به عبارت دیگر،  صنعت گرد سترش  گ
ـــیع تأثیر عاد وس قاي اب جب ارت یت ملی، مو آن در ابراز هو

درآمدزایی، کاهش هاي شغلی،اقتصادي از جمله ایجاد فرصت

شــود. در میفقر و گســترش عدالت اجتماعی و رفاه در جامعه 
لیل  دسالمت به ي شگردگري، شگردمختلف گري هازهحون میا

.سته اشدردار برخودي یازتوجه از قابتی ي رمزیتهاو قابلیت 
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گردشگري سالمت
سالمت  سم  سم درمانی که گاهی از آن با عنوان توری براي توری

شــود، تعاریف گوناگونی و یا گردشــگري ســالمت نام برده می
ــت. ــده اس ــگريبیان ش ــازمان جهانی گردش طور خاص، بهس

ـــالمت را چنین تعریف می ـــگري س ـــتفاده از «کند: گردش اس
ـــالمتی و افزایش روحیه فرد  خدماتی که به بهبود یا افزایش س

یا مداخالت پزشــکی) وهواآبهاي معدنی، (با اســتفاده از آب
که–شـــود و در مکانی خارج از محل ســـکونت فرد منجر می

جامدمیطولبه–اســـتســـاعت24ازبیش ي مقوله».ان
ست. آب شگري درمانی ا سالمت فراتر از گرد شگري  هاي گرد

درمانی همراه با امکانات طبیعی نیز شــامل گرم و معدنی و لجن
گردشگري سالمت است. شعار جهانی توریسم سالمت، مقوله

ـــور ـــرفته و امکانات و خدمات در حد کش در حد یاهاي پیش
.توسعه استهاي در حالکشور

شته و گردشگري سالمت از زمان یونان و روم باستان وجود دا
هاي اروپایی و نقاط دیگر دنیا توسعهسپس به بسیاري از کشور

وحی ریافته است. از زمان باستان، افراد زیادي به منظور فراغت 
نه و آب خا جاورت رود به م مان  عدنی میو در ند. هاي م رفت

ش و تجدید قواي جســـمی و یام با آراماالهاي گرم از قدیمآب
ــت ــان همراه بوده اس ــتفاده. روحی انس گونه کنندگان از ایناس

ست که در آبها، قرنآب کنند و از آب تنی میهاي گرم آبها
.]3[نوشندهاي معدنی میچشمه

ــواهد و آثار فراوانی هاي معدنی و گرم نزد از اهمیت آبنیزش
بوعلی ســینا که این اهاي بنديویژه دســتهبه.ایرانیان وجود دارد

ـــگاه ـــایش ـــمهمناطق را به آس هاي درمانی و هاي معنوي، چش
سته را مورد آب ستفاده از هر د سیم کرده و نحوه ا هاي گرم تق

ــان از اهمیت علمی این گونه مناطق نزد  ــی قرار داده، نش بررس
ـــهر ـــت. پیش از آن نیز یادگارهاي باقیمانده در ش ایرانیان اس

کشــی ســنگی براي انتقال آب دهنده نظام کانالنیشــابور نشــان
چشمه معدنی به نزدیکی معبد آناهیتا است. این وضعیت یادآور 

ســالههزارپنجقدمتیباموقعیت چشــمه قدیمی مرانو در ایتالیا
30ازبیشدارايایرانمختلفمناطقمعدنیهايچشمه. است

ــیممنیزیم،قبیلازمعدنیعنصــر ــولفور،،پتاس ــیمس ...وکلس
.]4[ها خواص رادیواکتیویته دارندنهستند و برخی از آ

هاي معدنی در طول زمان، گردشــگري مبتنی بر اســتفاده از آب
سیعی یاف ستفاده از ویژگیبهت؛مفهوم و هاي طبیعی طوري که ا

شود. گردشگري سالمت محسوب میءمانند هواي سالم نیز جز
ست که در در این رابطه، در  شده ا سالمت ارائه  تحقیقی طیف 

یک طرف طیف، سالمتی و در طرف دیگر مرگ قرار دارد.
با گذشت زمان مفهوم گردشگري سالمت از این هم فراتر رفته 
ـــافرت بیماران به منظور دریافت انواع خدمات  ـــامل مس و ش

شد.  شکی  شکل پز شاخه2در  سالمت ، زیر شگري  هاي گرد
ارائه شده است.

ضوع میان، در این شکیمو شگري پز سبت به انواع دیگر گرد ن
.استترتر و تا حدودي مهمجدیدموضوع گردشگري سالمت، 

گردشگري پزشکی
براي) زیادهايفاصلهدراغلب(مرزهافراسويبیمارانسفربه

سب شوردرخدماتاینکه(درمانیخدماتک شانک ازخود
ستموجودیازمانوهزینهلحاظ سانیبهیانی سترسدرآ د

پزشکیگردشگري. ]7[گویندمیپزشکیگردشگري)، نیست
صانپیدربیمارانداخلیسفرهايبهنیزداخلی ص بهتر،متخ

گردشــگري.]8[گویندمیبیشــترکیفیتباوترارزانخدمات
شکی ضوعیپز سبتاًمو ستجدیدن شگرينوعاینکه ا باگرد
رودمیانتظاروداردارتباطپزشــکیمســائلمســتقیممداخله

نای. ]9[باشدمدتطوالنیواساسیهاییمسافرتچنیننتایج
ضوع ستندافرادينیازهايکنندهرطرفبمو برروزروزبهکهه

وگردشــگرانتوانندمیافراداینشــود،میافزودهتعدادشــان
.]10[باشندبیماران

1990دههدراشامروزيشــکلهمانندپزشــکیگردشــگري
ـــبمیالدي خدماتهزینهافزایش:قبیلازموارديبامتناس
ترطوالنییافته؛توســعهکشــورهايدرســالمتبیمهودرمان

ـــدن ـــتش خدماتدریافتبرايانتظارحالدرافرادفهرس
بهدســترســیهوایی؛نقلوحملهايهزینهکاهشپزشــکی؛
نســلشــدنمســنزیبایی؛هايجراحیبرايتقاضــااینترنت؛

ازدیادعلتبهتعدادشــانبرجنگازبعدکهثروتمندياغلب
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ــدافزودهولدوزاد ــلی(ش ــطحکهنس ت مراقبازتوقعشس
ـــکی هايوپزش یاز ـــترجدیدن نایی؛)بودبیش ختتوا پردا

شتنودرمانهايهزینه سافرتبرايآزادوقتدا همراهیوم
.]11[گرفتشکلتعطیل،روزیکباپزشکیهايمراقبت

بهپزشکیخدماتسطحافزایشبهاغلبپزشکیگردشگري
شگرانعموم فقطافرادقدیمایامدر.]12[شودمیاطالقگرد

شانمحلدر ستفادهدرمانیخدماتازسکونت در،کردندمیا
ــــتقرندرکــهحــالی وکردتغییرچیزهمــهیکموبیس

رشــدودرآمد،دالرمیلیارد60ســاالنهپزشــکیگردشــگري
ــاالنه ــدي20س ــاصخودبهرادرص نقش.]10[داداختص

گردشگري،صنعتاجزايازیکیعنوانبهپزشکیگردشگري
ــرکتها،هتلطریقاز -هی رفاهايفعالیتهواپیمایی،هايش

ــاختوتفریحی ــنعتبامرتبطهايزیرس ــگريص درگردش
صنعتاینپزشکیگردشگريگسترشبا.]13[استارتباط
ســازماننامبهآنچهمانندمربوطهايشــرکتبابیشــترهرچه

شگري شکیگرد سیسآمریکادرپز ساتدیگروشدتأ س مؤ
ــتانمثل ــرکتها،بیمارس ــافرتیهايآژانسوبیمههايش مس

سیس، سعه.]14[کندمیپیداهماهنگیجدیدالتأ بخشاینتو
جدیدتخصـصـیبازارهايپیدایشبهگردشـگريصـنعتاز

ست؛شدهمنجر شورهايکهطوريبها درهرکداممختلفک
عملدندانپزشــکی،خدماتمانندمعالجاتازخاصنوعیک
گردشگرينتیجه. ]15[اندشدهتخصصیزیباییعملیاقلب

شکی ستدرمانیخدمتیکپز شینیزتفریحکها آنازبخ
ــت مراقبتخدماتومنابعکردنهماهنگهرچند،. ]16[اس

لحاظازاســت،چالشیکگردشــگريهايبخشوپزشــکی
ماهنگیچنینراهبردي لبه ـــطحدراغ اجرابهدولتیس

شتنبهتصمیمفردیککهاینمحضبه. آیددرمی روندیکدا
هربهاوشود،میاجرادیگريشهریکدرکهگیردمیدرمانی

ـــگريخدماتدو بتوگردش مانیمراق یازدر ید. داردن با
ــافرتمقدماتجزئیات ــوندتهیهمس ــامل(ش بلیطگرفتنش
سترسدرازباید،)غیرهوهتلرزروهواپیما، دکتریکبودند

صص صلاطمینانمتخ شاملدرمانیمقدماتدیگروکردحا
ـــوندریزيبرنامهبایدبهبوديخدمات خدماتاینتمام. ش
.]17[هستندخصوصیودولتیبخشدوبینهمکارينیازمند

سیم می سترده تق سه نوع گ شکی عموماً به  شگري پز شود: گرد
بایی، جراحیجراحی ـــکی هاي زی ندان و پزش هان و د هاي د

شی رایجعمومی. جراحی سفر هاي زیبایی یا آرای شکل از  ترین 
شکی نوین بوده شگري پز شکی تا هنگام بروز گرد سفر پز اند. 

]5[طیف سالمت :1شکل

]6[هاي گردشگري سالمت زیرشاخه: 2شکل
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بتبه جام مراق بایی، منظور ان ها، زی ند پروتز مان ندانی ( هاي د
کاشــت و غیره) و پزشــکی عمومی (جایگزینی زانو و مفصــل 
ران، جراحی چشم) موجب ایجاد دیگر انواع سفر پزشکی شده 

.]18[است 
سیم ساس بنديدر یکی از تق هاي دیگر گردشگري پزشکی بر ا

ـــی از عمل جراحی ب ـــه بخش میزان هزینه و خطرات ناش ه س
سبک (دندانپزشکی،زیبایی صورت، چشم پزشکی، درمان هاي 

هاي متوسط (پیوندهاي مو و قرنیه، درمان چکاپ کامل)، درمان
ــابــاروري، درمــان هــاي زیبــایی در نواحی مختلف بــدن، ن

هاي داخلی هاي ســنگین (انواع جراحیآنژیوپالســتی) و درمان
باز، ترمیم مانند پیوند اعضـــا، کاشـــت حلزون شـــنوایی، قلب

.]1[ضایعات نخاعی، پیوند مغز استخوان) تقسیم شده است 
بندي دیگري بر اســاس عالئق مشــتریان، تخصــص در تقســیم

جراحی و طول درمــان، این حوزه بــه چهــار بخش جراحی 
ـــگري آب بایی، گردش ـــگري زی حت، گردش ـــ مانی و ص در

دندانپزشکی و همچنین گردشگري ناباروري تقسیم شده است 
]5[.
ابل ذکر اســت که کشــور ایران داراي پیشــینه پزشــکی هزاران ق

المللی شناخته ساله است و همواره پزشکان ایرانی در سطح بین
،ظاهراً اولین کسی بود که در تاریخ،بقراط. هر چند شده بودند

وصــورت منظم و مدون ارائه کرد و آن را از ســحر ه را بطب
ـــاختجادو طب مزاجی در واقع توان گفت ، اما میبودهجدا س

ه است. ضمن اینکهاساس روش درمانی بقراط و جالینوس بود
ـــت«کند که به این مطلب اذعان می خیلی مکتب طبی زرتش

شتهپیش ستتر از مکاتب طبی یونان، در عالم وجود دا . ]19[»ا
در مورد مبدأ طب مزاجی اتفاق نظر ،در میان مورخینهر چند

طب ایران، پایه طب دهد . همچنین شواهد نشان میدوجود ندار
ـــت که  ـــت و این مطلبی اس با همه تعارض خود یونانی اس

ــول آن چیزي را که «:کهتواند به آن اقرار نکندنمی ایرانیان، اص
. در ســال ]20[اندطب یونانی نامیده شــده به یونانیان تعلیم داده

فرهنگ در یونانیان گونه اثري از علم و پیش از میالد، هیچ700
سال پس از آن، یونانیان چنان در 200مشهود نبود. با این حال، 

هایی علوم و فنون پیشرفت کرده بودند که بقراط توانست رساله
و عنوان پدر طب را درآورددر دانش پزشــکی به رشــته تحریر 

رسد که یونانیان در براي خود کسب کند. خیلی بعید به نظر می
ن، روشی را که اکنون به نام روش بقراط معروف طی این دو قر

ـــت ـــند،اس به عالوه در آثار و . خود به خود پدید آورده باش
شانه ست و هیچکامالًهاي تازگی کلمات بقراط، ن شکار ا گونه آ

ها شــود. حتی خود یونانیها دیده نمیاثر تحول تدریجی در آن
نه گا یه بی ـــ یک فرض نه خود را  گا هار بایع چ یه ط ـــ هم فرض

».نامیدندمیشناختند و به رسم آن زمان، آن را ایرانیمی
سالمازپسایرانیان همچنین درآنارزشمندتعالیمازتأثیروا

توســعهراخودعلمیپیشــینهتوانســتنداندوزي،حوزه دانش
شکیشکوفاییشاهدهمان ابتداازرواینازدهند؛ ایرانیانپز

شکوفاییبود. اوج سطتادومقرناواخرازاین  هفتمقرناوا
دانشــمندانموفقیتواســت. درخشــش عملکردبودههجري

دردانش پزشــکیبخصــوصعلومحوزهدراســالموایران
نبوداینودرخشــدمیتاریختاركبرهمچنانطالییدوران

ووحیکالمازالهامباکهايفرزانهنوابغظهوربه ســببمگر
پرداختند. دیگرمللوخودرشـــداســـالم بهدینهايآموزه

و ...اهوازي، جرجانیسینا،ابنرازي،طبري،همچوننوابغی
شانطبابتیافتند.تجلیدورانایندر وآمیختگیلحاظبهای

ازیافت،اسالمیواخالقیهايارزشوحکمتباامتزاجی که
شــد.برخوردارپزشــکیحرفهو مقامشــأنازفراترجایگاهی

چنانمســلمان بهدانشــمنداندیگروایشــانپزشــکیدانش
ــرفت ــریعیپیش ــدهمهاینازجهانیانکهآمدنائلس ورش
شش سالمیدر تمدندرخ . در واقع این]21[افتادند تحیربها

وبالینیطبفلســفه پزشــکی،ازعظیمیگنجینهدانشــمندان،
برايرا دیگروابستهعلومودرمانیروانداروشناسی،تجربی،

هاگیريبهرهبسیارچهوگذاردندبرجايخودازپسهاينسل
بهرهمنتبیآنهاازتوانستندغربدنیايجملهدیگر ازمللکه

.]22[ببرند 
رغم پیشـــینه قوي ایران در حوزه پزشـــکی، اکنون باید اما علی
شکی صنعتگفت، شگري پز ونیافتهبازراخودجایگاهگرد

1382ســالدرحقیقتدر. کندمیطیرانخســتینهايگام
سـويازدرمانیگردشـگريباراولینبرايهجري شـمسـی، 

قرارتوجهموردپزشــکیآموزشودرمانبهداشــت،وزارت
فت؛ تهگر هداشــــتوزارتالب مانوب ـــتردر هدفبابیش

ـــتغال ـــکیآموختگاندانشبرايزاییاش مبحثاینبهپزش
1383سالازکمکمامادرمانی،گردشگريرونقنهوپرداخت

ســـازمانوفرهنگیمیراثســـازمانادغامازپسدرســـتو
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مستقلصورتبهدرمانیگردشگريجهانگردي،وگرديایران
.]9[شدایجادایراندر

توان گفت ایران میپزشـکیگردشـگريدر ارتباط با وضـعیت
سعه،برنامه چهارم87ماده  شماهدافباهمراهتو اندازسند چ

که ازاستدولتهاي کلیديسیاستترینمهم، از1404ایران 
اصل دیگر،طرفکند. ازمیپزشکی حمایتگردشگريتوسعه

تأمینبرعالوهتااستکردهموظفرااساسی دولتقانون44
توســعه راهکارهايخصــوصــی،بخشگذاريامنیت ســرمایه

صیبخش صو صادابعادتمامیدرراخ نظامسازند. عملیاقت
شت صیهايبخشازدرمان نیزوبهدا صو خیریهودولتی، خ
شترکهاستشدهتشکیل شبکه قالبدراولخدمات سطحبی
شود.ارائه میدرمانیبهداشتیگسترده

در خصـــوص پزشـــکی معاصـــر ایران نیز باید اشـــاره کرد که 
ترمیموبنیاديهايمانند ســـلولعلومازبرخیدراکنونهم

شرفتنخاعیضایعات ست. پی صورت گرفته ا هایی در ایران 
تهــاجمی،مبــاحــثنــابــاروري ونظیرمبــاحثیدرهمچنین

شم،قرنیهپیوندرادیولوژي، رقابتبهقادرکبدوپیوند کلیهچ
گذاران جهان است که باید مد نظر سیاستپیشرفتهکشورهايبا

شور قرار گیرد و برنامه ضمن این]23[ریزان کالن ک از نظر که. 
توان به شیراز و تهران اشاره پذیر پزشکی نیز میمناطق توریست

کرد.
ـــیراز به ـــاید بتوان گفت ش دلیل دو حوزه قوي امروزه حتی ش

ضمن  ست.  شور ا شکی ک شکی و پیوند کبد، قطب پز شم پز چ
ــهراین ــکی در که این ش از دیرباز به عنوان قطب خدمات پزش

ــت ــهور بوده اس ــور مش و حتی قبل از انقالب نیز، جنوب کش
شده قطب پزشکی براي اهالی کشورهاي همسایه محسوب می

ستادانبا برخورداري از است. این شهر و برجستهو پزشکان ا
ـــالمت و درمان دارد هاي یکی از قطب،مجرب که در زمینه س

ست و شور ا ضاپیوندمرکزمهمترینازبزرگ درمانی ک نهاع
جراحان زیادي از شود. میمحسوبهانجدرکهایراندرفقط

طور خارج از کشــور به شــیراز آمده و ســراســر کشــور و همین
ساالنه بیماران زیاديکه . ضمن اینگیرندمورد آموزش قرار می

هاي مختلف از جمله حوزه نقاط ایران و کشـــوراز اقصـــینیز
ـــیراز براي بهرهفارسخلیج مندي از عمل جراحی پیوند به ش
.کنندمیسفر 

االیام اهمیت خاص تهران نیز به دلیل پایتخت بودنش، از قدیم
هتل بیمارستان ، 1393که اخیراً در سال ویژه اینخود را دارد. به

صی گاندي به صو عنوان بزرگترین و مجهزترین مرکز درمانی خ
صی و  شخی شور و خاورمیانه با اهداف متعالی ارائه خدمات ت ک

جذب گردشـــگران ســـالمت توســـط درمانی و به موازات آن
گروهی از پزشکان متخصص ایرانی داخل و خارج از کشور بنا 

ــد.  ــاسبرهتل ایننهاده ش ــتانداردهاي نوین جهانی در اس اس
کند.میداري فعالیت حیطه سالمت و هتل

در ایران با وجود کیفیت پزشـــکیگردشـــگري طور کلی اما به
به علت نبود تبلیغات ، ترارزانباالي خدمات درمانی و قیمت 

ــت و گام ــب، هنوز جایگاه خود را در بازار نیافته اس هاي مناس
طور که اشــاره شــد همانکه کند. در حالینخســت را طی می

ساس برنامه ستمیهاي خود ریزيدولت بر ا تا پایان برنامه بای
شور را از طریق 30،چهارم توسعه درصد از نیازهاي درمانی ک

سم درمانی فراهم کند. صدور کاال، خدمات شکی و توری درپز
ویژه حوزه منطقــه بــهدرنیزمهمیایران رقبــاي،میــاناین

گذاران این عرصه لذا ضروري است سیاست. داردفارسخلیج
ــهیالت ویزایی  ــفرکننده به ایران، تس ــورهاي س براي عمده کش

ـــب برنامه ـــایر موارد مناس ـــده و س ریزي این حوزه را قائل ش
. ]1[یند مراعات نما

گیرينتیجه
ترین زیرشـــاخه ترین و حســـاسرایج،گردشـــگري پزشـــکی

سفر  ست. این  سالمت ا شگري  براي درمان بیماري عموماًگرد
یا چک جام عمل جراحی و  ـــگر در ایا ان ـــالمت گردش پ س

هاي کشـوري با امکانات پزشـکی باال و ها و بیمارسـتانکلینیک
گردشــگري پزشــکی گیرد.هاي درمانی مناســب انجام میهزینه

ها ترین نوع گردشــگري در بین تمام انواع گردشــگريحســاس
مرتبطگردشــگرســالمتوجانباطور مســتقیماســت. زیرا به

ست سیاريگرچه. ا شورهايازب ستی دنیا امروزه براي تک وری
، اما دهندمیکســـب درآمد، خدمات گردشـــگري درمانی ارائه 

شکی و خدمات درمانی مطمئناً شور در علم پز توانمندي یک ک
شی و شگري تفریحی و ورز ست که ... چبرخالف گرد یزي نی

و صرف پول بدست آید. وسازساختبا صرفاً
هر چند باید تالش شـــود ضـــمن توجه به شـــرایط داخلی هر 
شرو در این حوزه نیز الگوبرداري  شورهاي پی شور، از دیگر ک ک
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ســیســتم مراقبت بهداشــتی اتریش به لطف ، کرد. به عنوان مثال
ستم سی شکی عالی یکی از بهترین  ستتدابیر پز . ها در جهان ا

شور سرمایهاین ک شرفتبا  سنگین در پی شکی، گذاري  هاي پز
ــکی مطلوب ــتم، مراقبت پزش ــیس ــگیري س ــهیالت ی ، پیش تس

و اســتفاده ازمحلی، خدمات پرســتاري، مراکز اقامتیبهداشــتی
باشد. میها پیشتاز يوراجدیدترین فن

ندارد آن یکی از  تا ـــ مات اس خد تل و  ـــوع ه از طرفی، موض
سی سا ساختا ست. به ترین زیر شکی ا شگري پز ها براي گرد

ــتانعنوان مثال  ــتاري وهتل بیمارس ــوعخدمات پرس اتموض
ـــمار میمهمی د که با توجه به امکانات و خدماتی که نآیبه ش

گردشـــگري پزشـــکی آن در د، نیازند به مردم ارائه دهنتوانمی
تواند امکان همراهی شود. هتل بیمارستان میاحساس میکامالً

ــاوندان و اقامت آن ها در کنار بیمار را به افراد خانواده و خویش
مار  ـــریع بهبودي بی ماري و تس ند بی مل مثبتی در رو عا عنوان 

سبی را فراهم فراهم نم شرایط منا وده و با ارائه خدمات جانبی، 
کند.

قه علم طور کلی به با تجربه، ســـاب ـــکان متبحر و  وجود پزش
ـــکی، وجود زیرســــاخت ظارتی، وجود پزش مانی و ن هاي در

هاي استاندارد، تجهیزات پزشکی کامل و ها و کلینیکبیمارستان
ها، خدمات اســـکان مناســـب همچون هتل بیمارســـتان، روزبه

ته و  ـــ تاري شــــایس ـــ همچنین وجود قوانین و خدمات پرس
هاي مهم درمانی یک کشور زیرساختءاي پزشکی جزهنظارت

روند، تا آن کشــور بتواند در مرحله بعدي با ادغام به شــمار می
نه  یت در زمی عال به ف قدام  ـــگري ا قامتی و گردش مات ا خد

ها مانند البته الزم اســت ســایر بخشکند. پزشــکیگردشــگري 
ــور، خدمات فرودگاهی،  ــگري کش ــازمان گردش بخش ویزا، س

ـــهیالت الزم را ایجاد خدمات ح مل و نقل هوایی و زمینی تس
نمایند تا بتوان شاهد رونق بیشتر گردشگري سالمت و همچنین 

گردشگري پزشکی در کشور بود. 
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