تعريف گردشگری سالمت
(توري سم در مانی )گرد شگري سالمت ،نوعي از گرد شگري ا ست كه به من ظور ح فظ ،به بود و
حصول مجدد سالمت جسمي و ذهني فرد به مدتي بيش از 42ساعت و كمتر از يك سال صورت مي
گيرد .عواملي همچون تغيير در ارزشهای مصرف کنندگان ،تغييرات سازندگی ،مسن تر شدن
جمع يت اقت ضائات سي ستم خدمات بهدا شتی را مي توان عوا مل ا صلي ظ هور گرد شگري سالمت
دان ست .مجمو عه ا ين عوا مل مو جب گرد يده ا ند تا گرد شگري سالمت در حال حا ضر در ز مره
رو به رشدترين انواع گردشگري محسوب شود .توانمندي هاي بالقوه وسيع ك شور عزيزمان
در انواع مختلف گردشگري سالمت موجب شده است تا سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
گردشگري بهره برداري از اين بازار رو به رشد و رقابتي را با تشكيل كميته گردشگري
سالمت و حمايت هاي ويژه از آن در دستور كار خود قرار دهد.
گردشگري سالمت  : Health Tourismبه مسافرت افراد از محل دائم زندگي خود جهتت حفتظ،
بهبود يا حصول مجدد سالمت جسمي و ذهني فرد به مدتي بيش از  42ساعت و كمتتر از يتك
سال گردشگري سالمت اطالق مي شود
انواع گردشگری سالمت :
 -1گردشگری تندرستی ( )Wellness Tourismمسافرت به دهکده هتای ستالمت و منتاطا دارای
چشمه های آب معدنی و آب گرم(اسپاها) برای رهايی از تنش های زندگی روزمره و تجديد
قوا بدون مداخله و نظارت پزشکی و در مواردی که گرد شگر بي ماری جسمی مشخ صی نداشته
باشد را گردشگری تندرستی گويند.
 -4گردشگری درمانی ( )Curative Tourismمسافرت به منظور استتفاده از منتابع درمتانی
طبيعی(آب های م عدنی ،ن مک ،ل جن و غ يره) ج هت در مان بر خی بي ماری ها يا گذران دوران
نقاهت تحت نظارت و مداخله پزشکی را گردشگری درمانی گويند.
 -3گردشگری پزشکی ( )Medical Tourismمسافرت به منظور درمان بيمتاری هتای جستمی يتا
ان جام نوعی از ع مل های جرا حی ت حت ن ظارت پز شکان در بيمار ستان ها و مرا کز در مانی
را گرد شگری پز شکی گوي ند .در ا ين نوع از گرد شگری سالمت ،بي مار مم کن ا ست پس از
در مان و معال جه نيازم ند ا ستفاده از ف ضاها و خدمات گرد شگری درمانی(مان ند ا سپاها)
باشد.

سازمان جهانی گردشگری (  ) WTOبه طور خاص ،گردشگری سالمت را چنین تعریف می کند :
استفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سالمتی و افزایش روحیه فرد (با استفاده از آبهای معدنی  ،آب و هوا یا
مداخالت پزشکی ) منجر می شود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد  -که بیش از  42ساعت است  -به طول
می انجامد .

شعار جهانی توریسم سالمت  ،امکانات و خدمات در حد کشورهای جهان اول یا پیشرفته و قیمت ها و هزینه ها در
حد کشور های در حال توسعه و جهان سوم است  .درآمد جهانی گردشگری سالمت در سال 4102به بیش از
57میلیارد دالر رسید که سهم کشورمان در این خصوص با توجه به ظرفیت هایی که برای جذب توریسم سالمت دارد
 ،بسیار ناچیز بود .با لحاظ اینکه بین  2تا  5درصد گردشگران خارجی را گردشگران سالمت تشکیل می دهند ،پیش
بینی می شود تعداد این نوع گردشگران در سال  4101به بیش از  21میلیون نفر در جهان بالغ شود که در شرایط و
مدیریت فعلی و در خوشبینانه ترین حالت سهم ایران بیش از  71هزار نفر نخواهد بود .

بر اساس برنامه ریزی های دولت و طبق ماده  75برنامه چهارم توسعه تا پایان برنامه مذکور باید  21درصد از نیازهای
درمانی و بهداشتی کشور از طریق صادرات کاالهای مرتبط با پزشکی و گردشگری سالمت تامین شود که با تحقق
این امر و با توسعه صنعت توریسم سالمت  ،مزایای متعددی عاید کشور خواهد شد که از مهمترین آنها می توان به
اشتغالزایی و رشد کیفی در بخش سالمت و توسعه اقتصادی و ارز آوری به خصوص در صنعت بیمه اشاره کرد .
پیش بینی می شود گردش مالی بخش گردشگری جهان در سالهای آتی قرن بیست و یک ،از گردش مالی بخش
صنعت فراتر رود و تا چند سال دیگر به  4تریلیون دالر رسد که یقینا در این مقدار گردش مالی  ،پای دالالن غیر قانونی

و مافیای قدرت در بحث گردشگری سالمت باز خواهد شد که با توجه به قرار گرفتن کشور ما در مرکز متقاضیان
دریافت خدمات توریسم درمانی ( افراد تبعه کشورهای عربی  ،تازه استقالل یافته و همسایگان ایران ) عمال برنامه
ریزی های کارشناسانه به منظور پرهیز از تهدید های مرتبط با مراحل درمانی  ،نحوه ورود به کشور  ،دوران بستری و
طی نقاهت  ،ضروری بوده و از واریز ارزش افزوده مالی ناشی از مسئله گردشگری سالمت به جیب دست اندرکاران
غیر قانونی و غیر مرتبط جلوگیری خواهد کرد .
تدوین قوانین علمی در بحث گردشگری سالمت  ،اطالع رسانی بین المللی  ،توسعه ناوگان حمل و نقل و ایجاد
مراکز رفاهی و اقامتی متناسب با استانداردهای جهانی از ضرورتهای بحث توریسم سالمت است که در صورت بی
برنامگی و عدم هماهنگی بخش های مرتبط در هر مرحله می تواند به تهدید کلی تبدیل و حتی به حذف ایران از
مقوله گردشگری سالمت بینجامد .
زمینه های فعالیت در حوزه گردشگری سالمت در دنیا شامل :آب گرمهای درمانی ،برنامههای مدیریت وزن ،اعمال
جراحی آرایشی و پالستیک ،اعمال جراحی جایگزینی مفاصل ،اعمال جراحی بای -پس شریان قلب ،پیونداعضاء،
چشم پزشکی ( عمل لیزیک ) ،دندان پزشکی و کاشت دندان ،توان بخشی و  ...می باشند.

امروز يكي از رو به رشدترين نمونههاي گردشگري ،گردشگري بهبود و سالمت است كه به برخي از داليل و انگيزههاي
گردشگران اين حوزه اشاره ميشود:
* بهبود و سالمت بدن و فكر(برنامههاي كاهش وزن ،سالمتي بدني بيشتر و مديريت استرس)
* استراحت و تمدد اعصاب
* استفاده از امكانات و خدمات پزشكي(مانند جراحيهاي تخصصي)
* استفاده از ويژگيهاي آب و هوايي و طبيعي يك منطقه براي آرامش تن و روان
همانطور كه مي بينيم گردشگران سالمت لزوما بيمار نيستند .در حقيقت بيشتر اين افراد به دنبال تقويت تن و روان و استفاده
از امكاناتي براي اين منظور هستند .در اين ميان ارائه دهندگان خدمات در اين بخش هم مشتريان خود را به اقدامات
پيشگيرانه تشويق ميكنند.
 -1-1طبيعت درماني :يكي از شاخههاي گردشگري سالمت ،طبيعت درماني است كه بر ويژگيهاي آب و هوايي و طبيعي
منطقه تكيه دارد و پتانسيلهاي آن در ايران نيز بسيار ديده ميشود .استفاده از اثرات شفابخش چشمههاي آب گرم براي
درمان بيماريها ،در پزشكي نوين از جايگاهي ويژهاي برخوردار بوده و توصيه ميشود .به همين دليل در سراسر جهان
مناطقي كه داراي چشمههاي آب گرم حاوي امالح مفيد هستند ،از جمله جاذبههاي گردشگري محسوب ميشوند .در ايران
نيز شمار ،كيفيت و پراكنش چشمههاي آب گرم به گونهاي است كه ميتواند طبيعت درماني با استفاده از آبهاي طبيعي را
به عنوان يكي از مهمترين منابع گردشگري كشور معرفي كند .بيشتر چشمههاي آب گرم ايران در دامنههاي البرز قرار
دارد ،با وجود اين ،شمار چشمههاي آب گرم در ديگر نقاط كشور نيز جالب توجه است .در ايران به جز چشمهها ،برخي
ديگر از انواع طبيعت درماني ،همچون لجن درماني نيز در مناطقي همچون درياچه اروميه و دامنههاي كوه تفتان در
بلوچستان رواج دارد.
يكي ديگر از شيوههاي طبيعت درماني استفاده از نقاهتگاههاي ييالقي است كه در ايران نيز معمول است .برخي از اين
نقاهتگاهها همچون كالردشت و جواهرده در مازندران ،ديلمان در گيالن ،شانديز در مشهد و سردشت از شهرت ملي (و
براي مناطقي همچون كالردشت و جواهرده بينالمللي) برخوردارند .اما برخي از اين مناطق را ميتوان به عنوان قطب
بينالمللي در نظر گرفت .مجموعه چشمههاي آب گرم سرعين با توجه به كيفيت آبهاي آن و نيز جغرافياي طبيعي و
چشماندازهاي پيرامون قطعا ميتواند يكي از قطبهاي بينالمللي طبيعت درماني در جهان باشد.
در سالهاي اخير اثر شفابخش لجنهاي اروميه نيز بازتاب محدودي در نشريات پزشكي جهان داشته است .همچنين شهرت
جواهرده موجب شده است كه به عنوان پررونقترين نقاهتگاه ييالقي همه سالها تابستان پذيراي دهها توريست عرب به ويژه
از كشور كويت باشد .كالردشت نيز از اين نظر توفيقاتي داشته است .آب گرم گنو در استان هرمزگان نيز با توجه به نزديكي

آن به منطقه خليج فارس و در صورت معرفي شايسته ،ميتواند پذيراي عالقمندان به طبيعت درماني از شيخنشينهاي خليج
فارس باشد .البته بجز موارد نام برده شده ،بيش از  01آبگرم مهم كشور كه در مقياس ملي مورد توجهاند ،قابليت جهاني
شدن را دارند.
 -1-2حمامهاي آب گرم :بايد توجه داشت كه وجود چشمههاي آب گرم به تنهايي موجب رونق گردشگري سالمت در يك
منطقه نميشود و اين حوزه از گردشگري با عاليق خاص ،به امكانات و خدمات اختصاصي و با كيفيت بيشتري نياز دارد.
حمامهاي آب گرم ،كه معموال با استفاده از چشمههاي آب گرم خدماتي را به گردشگران ارائه ميدهند از جمله شيوههاي
تخصصي جذب گردشگر هدفمند است .محصوالت حمامهاي آب گرم معموال به  4دسته تقسيم ميشود:
* حمام آب گرم روزانه :مركزي براي ارائه خدمات تخصصي در يك روز.
* حمام آب گرم مقصدي :مركزي كه عالوه بر حمام آب گرم ،خدماتي نظير منوي غذاي سالمتي بخش و برنامهها و
راهكارهاي بهبود زندگي و بهبود سالمتي ارائه ميدهد.
* هتل حمام آب گرم :مركزي در يك هتل كه خدمات حمام آب گرم و برنامه سالمتي ارائه ميدهد.
* حمام آب گرم درماني :مركزي كه توسط يك يا چند پزشك و متخصص تاسيس شده و هدف اصليشان ارائه خدمات پزشكي
كامل و خدمات بهبودي نقاهت در محيطي دربرگيرنده حمام آب گرم باشد .در چنين محيطهايي درمانهاي مكمل و سنتي هم
ارائه ميشود.
 -1-3داليل اهميت بازار گردشگري سالمت در بخش حمامهاي آب گرم :بر اساس اطالعات مراكز جهاني ،تقاضا براي سفر
براي بار دوم و سوم به مقاصدي كه خدمات گردشگري سالمت ارائه ميدهند در اروپا ،آمريكا و ژاپن بيشتر شده است .البته
اين رشد بيشتر در در حوزه گردشگران مسن سرپا و گردشگران جوان مرفه و تحصيلكرده مشهود است .همچنين بر اساس
اطالعاتي كه سازمان جهاني ( SPAحمامهاي آب گرم) در مورد مراكز بهبود در آمريكا و اروپا منتشر كرده است،
مشتريان حمامهاي آب گرم و مراكز گردشگري سالمت معموال عبارتند از:
افراد متاهل خانهدار كه فرزند كمتر از  01سال ندارند-.كارمندان تمام وقت-فارغالتحصيالن دانشگاههادر اين تحقيق همچنين اعالم شده كه ميانگين سني استفادهگنندگان از اين خدمات  44سال و ميانگين درآمد ساالنه آنها 18
هزار دالر است .ضمن اينكه خدمات پوست و صورت و ماساژ بيشترين متقاضي را داشته است.
بررسي اين اطالعات نشان ميدهد كه بازار گردشگري سالمت طيف وسيعي از گردشگران را تحت خدمات خود دارد و
اين قابليت را داراست كه به يك سرمايهگذاري پايدار و شكوفا تبديل شود .آنچه كه مسلم است براي ايجاد بازاري در يك
منطقه ،وجود  2عامل شرط الزم است :وجود مواد اوليه (در اينجا آبهاي گرم معدني و لجنهاي درماني) در آن منطقه و
وجود مشتري هميشگي .در مورد ايران اين  2عامل كامال وجود دارد؛ به وجود مواد اوليه پيشتر اشاره شد اما درباره
مشتري دائمي بايد گفت كه كشورهاي حاشيه خليج فارس در درجه اول به دليل افزايش حضور گردشگرانشان در ايران در
سالهاي اخير و اروپا ،ژاپن و كره در درجه دوم به دليل سابقه حضور گردشگرانشان در كشورمان ميتوانند مشتريان دائمي
اين مراكز باشند .اما آنچه كه حلقه واسط بين اين  2عامل است ايجاد زيرساختهاي مناسب و برنامهريزي تقويت مراكز
گردشگري سالمت است.
-1-4جراحيهاي تخصصي :عملهاي زيبايي و جراحيهاي تخصصي نيز عامل جذب گردشگران بسياري در سراسر
دنياست .در ايران رونق جراحيهاي زيبايي موجب افزايش كيفيت اين عملها شده است .بيمارستانها و جراحي شيراز،
قشم ،كيش و تهران ميتوانند ميزبان گردشگران خارجي و به خصوص از حوزه كشورهاي حاشيه خليج فارس باشند.
نكته نخست :آنچه كه در مورد گردشگري عاليق خاص به ويژه گردشگري سالمت بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه
رونق خدمات گردشگري عاليق خاص باعث شهرت هرچه بيشتر آن منطقه در حوزه فعاليت تخصصي گردشگري خود

ميشود و اين موضوع موجب افزايش هرچه بيشتر امكانات و مراكز خدماتي در آن حوزه تخصصي گردشگري ميشود.
براي نمونه در مناطقي كه گردشگري سالمت رونق پيدا كرده است ،بيمارستانهاي تخصصي دولتي و خصوصي در كنار
مراكز مختلف پزشكي مانند مراكز طب سنتي و دانشكدههاي متنوع پزشكي راهاندازي شدهاند .اين مراكز هم به طور متقابل
سرمايه فكري و مهارتهاي تخصصي را براي حمايت از صنعت گردشگري سالمت تامين ميكنند.
نكته دوم :شكلگيري و رونق گردشگري عاليق خاص در يك شهر يا منطقه نياز به طراحي و برنامهريزي دقيق براي
توسعه آن منطقه خاص دارد .مديران منطقه با مشخص شدن تكاليفشان موظف به حركت در چارچوب برنامه توسعه هستند
و توسعه منطقه در اين بخش دقيقا به جهتگيريهاي مديريتي در آن نوع از گردشگري خاص دارد.

