
!گردشگری سالمت یا صنعت گردشگری سالمت؟: ایران



تفاوت صنعت و بازار

:کنندگانعرضه
دولت•
درمانیمراکز•
پزشکان•
آژانسوتسهیلگرهایشرکت•

گردشگریهای
هاواسطه•
پزشکی،تجهیزاتهایشرکت•

...وهاداروخانه
فرودگاه،ویزا،)گردشگریخدمات•

(...ونقلوحملسیستمهتل،

:متقاضیان

متقاضیسالمتگردشگرانتمام

کشورهایازدرمانیخدماتدریافت

مختلف



از فرد و جامعه در برابر خطرات محافظت 
بهداشتی و پرورش سبک زندگی سالم

روشی به و بهبود سالمت مردم محافظت 
عادالنه



روشی به و بهبود سالمت مردم محافظت 
عادالنه

شکل، به افراد جامعهخدمات بهداشتی به 
مناسب ، در دسترس، موثر و کارآمد



روشی به و بهبود سالمت مردم محافظت 
عادالنه

افراد، پاسخگویی به نیازها و انتظارات بهداشتی 
یک رویکرد انسان محور و جامعبراساس 



روشی به و بهبود سالمت مردم محافظت 
عادالنه

رایسیستم بهداشتی به عنوان وسیله ای بتوسعه 
و اجتماعی ترکیه کمک به توسعه اقتصادی و 

سالمت جهانی
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وزارت بهداشت ترکیه SWOT



گرااستراتژی های هدف تقویت گردشگری سالمت در ترکیه

بهاندازی تبلیغات و تبدیل شدن راه : 4.5.1
مرکز گردشگری سالمت

همکاری با وزارت گردشگری، برای ارتقاء و تبلیغات •
گردشگری سالمت در سطح بین المللی

همکاری با وزارت گردشگری برای ارتقا ارائه خدمات •
کشورمانسالمت به خارجی ها در گردشگری 

در ت کمپین های تبلیغاتی در مورد گردشگری سالمایجاد •
المللیهای بین نمایشگاه 

قا همکاری با شرکتهای هواپیمایی بین المللی برای ارت•
گردشگری سالمت

با سایر بخش ها به منظور ادغام گردشگری همکاری •
سالمت با سایر خدمات گردشگری

متسالبهبود کیفیت ارائه خدمات در گردشگری :  4.5.2

شناسایی استانداردهای مراکز بهداشتی برای ارائه خدمات•
سالمتگردشگری 

افزایش ظرفیت تکنولوژیافزایش زیرساخت ها، آموزش و •
سالمتگردشگری خدمات 

تسهیالت ارائه دهنده خدمات درمانی افزایش تعداد •
در گردشگری سالمت( استانداردسازی شده)معتبر

المتالمللی امکانات گردشگری سو بین ملی انجام بازرسی •
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تقویت گردشگری سالمت در ترکیه
گرااستراتژی های هدف 

سالمتخدمات گردشگری گسترش دامنه : 4.5.3

 hot Spring)شناسایی استانداردهای گردشگری حرارتی •

(Spa &Wellness گردشگری سالمت برای مراقبت از و
سالمندان

افزایش زیرساخت ها، آموزش و ظرفیت فناوری •
و ( Hot Spring+Spa &Wellness)حرارتی گردشگری 

سالمندانگردشگری سالمت برای مراقبت از 
افزایش تعداد امکانات معتبر ارائه دهنده گردشگری •

و خدمات ( Hot Spring+Spa&Wellness)حرارتی 
گردشگری سالمت برای مراقبت از سالمندان

ادغام فعالیت های گردشگری سالمت با روش های •
جایگزینپزشکی 

سالمتحاکمیت گردشگری بهبود :4.5.4

ایجاد هیئت های مشاوره های علمی برای اطمینان از •
واهداقدامات صحیح گردشگری سالمت، مبتنی بر اسناد و ش

عالقه با بخش های سرمایه گذاری ، برنامه ریزی و همکاری •
سالمتچارچوب گردشگری مندان، در 

واسطه توسعه آموزش همکاری با بخش های مختلف برای •
همکاری نیروهای پشتیبانی در گردشگری سالمت با /ها

وزارت آموزش و پرورش و شورای آموزش عالی



پیشرو در گردشگری سالمت

استراتژی رقابتی در دراز مدت

بارقابتیهایمزیتحفظوایجاد•
:زیرمواردبهتوجه

(رهبری)درک مزیت های پیشرو بودن•

مزیت های رقابتی یونیک•

برای مزیت های سرمایه گذاری مداوم •

رقابتی



پیشرو در گردشگری سالمت

اقدامات مشخص برای رسیدن به 
:استراتژی رقابتی

بازاریابیتمرکز بر مطالعات •

اعتبارسنجیسازی و استاندارد •

کی توسعه پلتفرم های گردشگری پزش•

وصیخصدولتی و با پشتیبانی بخش 

چهیکپارهای ایجاد و توسعه سیستم •

در گردشگری سالمت

تهیه طرح جامع ملی گردشگری •

.پزشکی



ترکیه و زیرساخت های صنعتی
:بیمارستان ها

42،جهانیاعتباربخشیهایآژانس•

سهبیمارستان،37بهداشتی،مؤسسه

سرپاییپزشکیمرکزیکوآزمایشگاه

.انددادهقرارجهاندومرتبهدرراترکیه

153ازبیشوبستریبیمارستان1534•

.داردوجود(2018)پزشکهزار

:یپزشکدانشجویانآموزشینظامتغییر•

ر؛معتبدهندگانارائهباراهبردیمشارکت

لوآنادومرکزباهاروارد،هاپکینزجانمثل

پرسنلآکادمیکآموزشبرتاکیدو

طحسدرباالپزشکیتخصصوهاتوانایی•

ندپیو،کلیهوکبدپیوندسرطان،درمان

وقلبورباتیکجراحی،استخوانمغز

.جراحیوعروق



ترکیه و زیرساخت های صنعتی

:بیمارستان ها

یابی تمرکز روی بازار : تخصصیبازاریابی •

هرت بسیار تخصصی در ابتدا و کسب ش

و سپس، معرفی بخش های دیگر

آموزش مداوم پرسنل•

50بیش از : بین المللیاعتباربخشی •

روش درمانی )JCIبیمارستان با گواهینامه 

(  موثر و ایمن در شهرهای استانبول ، آنکارا ، آنتالیا ، ازمیر ،

ا در تنوع بیمارستان ه)بورسا ، کوکائلی و آدانا

(شهرهای توریستی



ترکیه و زیرساخت های صنعتی

:بیمارستان ها

:اقبرای بازارهای سنتی مانند عربرنامه •

ا احداث کلینیک در مرزهای مشترک ب

ایران

ساعته به زبان های عربی، 24مترجم •

112با شماره انگلیسی، آلمانی و روسی 

برای 184برای موارد اورژانسی و شماره 

شکایات به زبان بیماررسیدگی به 

قرارداد با افراد، شرکت های تسهیلگر•

ارداخلی و بین المللی برای جذب بیم



ترکیه و زیرساخت های صنعتی

:و شرکت های تسهیلگرپلتفرم های آنالین 

تشرککلیهترکیه،بهداشتوزارتقوانینطبق•

اینازمعتبرمجوزدارایبایدتسهیلگرهای

.باشندوزارتخانه

بخش،((USHASالمللیبینبهداشتیخدمات•

یتازگبهکهاستترکیهبهداشتوزارتازجدیدی

صدورمسئولیتواستگیریشکلحالدر

بخشاینعهدهبرتسهیلگرهایشرکتمجوزهای

.بودخواهد

وزارتازمجوزدارایتسهیلگرشرکت400ازبیش•

.هستندترکیهبهداشت

اب)پزشکیکاستخدامبهموظفهاشرکتکلیه•

زبانبهمسلطو(کارسابقهسال5حداقل

.هستندانگلیسی،

اتابتکاروهاروشباجذابیتافزایشاستراتژی•

تسهیلگرهایشرکتهایسایتوبدرنوین

بر،معتدرمانیبهداشتیمراکزبهدسترسیاجازه•

رزومهدرمانی،هایبرنامهمورددراطالعاتکسب

ایتسبهمربوطاطالعاتهمچنینوپزشکانکامل

ترکیهگردشگریهای



ترکیه و زیرساخت های صنعتی

:و شرکت های تسهیلگرپلتفرم های آنالین 

ترکیه، قبرس، رومانی، لهستان، اسپانیا: مقاصد

آلمان، آرژانتین



ترکیه و زیرساخت های صنعتی

:واسطه ها

همکاری با شبکه های آنالین از•

واسطه ها در کشورهای مختلف

(بصورت فردی و شرکتی)

احداث کلینیک در مرزهای کشورهایی•

.که بصورت آفالین، جذب می شوند

ر استراتژی امتیاز رقابتی بجای تالش ب)

(حذف واسطه ها



ترکیه و زیرساخت های صنعتی

:لجستیک و حمل و نقل

،بزرگهایفرودگاه)بودندسترسدر•

هایجاده،راحتهتلزیادیتعداد

:(مناسبنقلوحملشبکهوخوب

روزانهالمللیبینپرواز300ازبیش
دقیق با فرودگاه بین المللی 15بیمارستان آنادولو )

( فاصله دارد

پذیرای)گستردهسیاسیارتباط•

(کشورهاتمامازسالمتگردشگران

ویزاصدور•

ازیمقدماتویزایدرخواستبهنیازیترکیه)

مههنوز.نداردکشورهاازبسیاریشهروندان

(.کرددریافتمرزدرراویزاتوانمی



ترکیه و زیرساخت های صنعتی

:هتل و خدمات گردشگری

هترکی:هتلداریرشتهآکادمیکآموزش•

.استجهاندرگردشگریهشتمرتبهدارای

هایشهرکوهاهتلباالیتعداد•

شهردرفقطهتل900ازبیش:توریستی

استانبول

شیتوان بخوفیزیوتراپیبخشافزودن•

برایهاهتلسرویس هایازیکیبه

امهبرن:بیشترسالمتگردشگرانجذب

.سالبه کلماه5ازترکیهگردشگریفصلتبدیل

دریاخورشید،گانهسه»ساحلیگردشگری•

«شنو


