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چکیده

گردشـگري سلامت ،سـفري سـازمان يافته از محيط زندگي فرد به مکانی ديگر اسـت که به منظور بهبود
و دسـتيابي بـه سلامت جسـمي یـا روحـي صـورت ميپذيرد .سـفر بـراي درمـان و بازيابـي تـوان از مهمترين
اهـداف گردشـگري سلامت اسـت و اغلب اوقـات درکنـار دريافت خدمـات درمانـي ،فعاليتهاي اوقـات فراغت
نيـز به بسـته سلامت بيمار اضافه ميشـود .در تحقیـق حاضر که یک تحقیـق توصیفی از شـاخه تحلیل محتوا
بوده و به روش کیفی صورت گرفته اسـت ،سـعی شـده با اسـتفاده از روش تحلیل  ،SWOTبه تجزیه و تحلیل
اسـتراتژیک سـازمان تأمین اجتماعی ایران در زمینه گردشـگری سلامت پرداخته شـود .نتایج حاصل از یافتهها
حاکـی از آن اسـت کـه بـا در نظر گرفتـن نقاط قوت ،ضعـف ،فرصتها و تهدیدهـای پیش روی سـازمان تأمین
اجتماعـی چنانچـه گردشـگري سلامت بـه عنـوان يک اسـتراتژی غالـب در سـازمان مدنظر قـرار گیـرد و اراده
جـدی از طرف مدیران سـازمان نسـبت به این امر وجود داشـته باشـد و پیـش زمینههای اجرای این اسـتراتژی
کـه شـامل سـرمایهگذاری در اسـتانداردهای پزشـکی و بیمارسـتانی بینالمللـی ،ایجاد کلینیکهـای تخصصی،
آمـوزش نیـروی انسـانی شـاغل در بیمارسـتانهای ملکـی از لحاظ مهارتهـای ارتباطـی و زبانـی ،برنامه ریزی
دقیـق بـرای اسـتقبال از گردشـگران خارجـی سلامت از طریـق بازاریابـی مناسـب در کشـورهای مقصـد مورد
هـدف ،ایجـاد زیرسـاختهای اطالعرسـانی چندزبانه بـرای معرفـی قابلیتها و هزینههـای بیمارسـتانی ،فراهم
گـردد ،سـازمان قـادر خواهـد بـود بعد از چند سـال در این زمینه بـه موفقیتهایی نایل شـده و از طریق صنعت
گردشـگری سلامت درآمـد مناسـبی را جهـت حفظ حقـوق بیمهشـدگان و ایفای تعهـدات آتی خـود و تأمین
بخشـی از کسـری بودجههـای خود کسـب نماید.
کلمات کلیدی :گردشگری سالمت ،سازمان تأمین اجتماعی ،تجزیه و تحلیلSWOT
 .1دانشجوی دکترا اقتصاد سالمت دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس بودجه اداره کل بودجه و تشکیالت سازمان تأمین اجتماعی
 .2دانشجوی دکترا اقتصاد دانشگاه تبریز
 .3کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز
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 -1مقدمه

امروزه صنعت گردشـگری عامل مهمی در رشـد و توسـعه اقتصادی محسـوب میگردد .گردشـگری از طریق
تأثیـر بـر درآمـد ملی ،اشـتغال ،تغییـر قیمتها و تـراز بازرگانی ملـی ،اقتصاد کشـور را تحت تأثیر قـرار میدهد
(.)Diez Pisonero, 2013, p. 104
یکی از انواع گردشـگری ،گردشـگری سلامت اسـت .گردشـگری سالمت ،1سـفری سـازمان یافته از محیط

زندگـی فـرد بـه مـکان دیگر اسـت که بـه منظور حفـظ ،بهبود و دسـتیابی مجدد به سلامت جسـمی و روحی
فـرد صـورت میپذیرد .گردشـگری سلامت شـامل گردشـگری پزشـکی ،2گردشـگری صحـت ( 3تندرسـتی) و
گردشـگری پیشـگیرانه 4اسـت که در تقسـیم بندیهای جدید سـازمان جهانی گردشـگری 5،گردشگری صحت
یـا تندرسـتی و گردشـگری پیشـگیرانه در هـم ادغـام شـده اند .سـفر برای درمـان و بازیابـی تـوان از مهمترین
اهـداف گردشـگری سلامت اسـت و اغلـب اوقات ،حـول دریافـت خدمـات درمانـی ،فعالیتهای اوقـات فراغت
نیـز به بسـته سلامت بیمار اضافه میشـود (ایـزدی و همـکاران ،1391 ،ص  .)70از آنجا کـه وضعیت اقتصادی
فعلی و مشـکالت زندگی از جمله دالیل موثر در سـطح اسـترس باالی زندگی افراد اسـت ،گردشـگری سلامت
یـک انتخـاب برای کسـانی اسـت که با توجه به سلامت بیشـتر به سلامتی و رفاه خـود ،قصـد دوری از زندگی
پراسـترس روزمـره خـود را دارند .توسـعه گردشـگری سلامت را میتـوان به عنوان یک اسـتراتژی ملـی ،عالوه
بـر اسـتفاده بهینـه از سـرمایههای داخلـی در راسـتای افزایـش درآمـد کشـور ،یک بـازوی امنیت ملی دانسـت
(.)Taghizadeh et al, 2011, p. 248
امروزه بازار گردشـگری سلامت به عنوان یکی از صنایع درآمدزا و رقابتی در دنیا مطرح شـده و از حوزههای
نویـن گردشـگری اسـت .در سـطح کالن ،دولتهـا عالقـه منـد بـه بهرهمنـدی از مزایای اقتصـادی ناشـی از این
صنعـت هسـتند .رقابـت فزاینـدهای میان کشـورهای مختلـف به ویژه کشـورهای در حال توسـعه آسـیایی برای
جذب گردشـگران سلامت آغاز شـده اسـت .از سـویی دیگر ،گردشگری سلامت ،در کشـورهای در حال توسعه،
نیز رونق بیشـتری یافته اسـت .جهانی شـدن و آزادسـازی تجارت در حوزه خدمات سلامت بسـتر رشـد سـریع
ایـن نـوع گردشـگری شـد .گردشـگری سلامت اگر به عنـوان یـک اولویت در نظـر گرفته شـود ،ایـران میتواند
بالقـوه از خـارج شـدن ارز و نیروی انسـانی به دیگر کشـورها جلوگیـری نمایـد (.)Ayoubian et al, 2013, P. 95
برآورد شـده اسـت یک گردشـگر سلامت ،سـه برابر گردشـگر معمولی باعث ارزآوری میشـود ((Noori
 .)et al, 2011, p. 15در حـال حاضـر ،بـا توجـه بـه کـم هزینه بـودن و پردرآمد بـودن این صنعت ،بسـیاری از
کشـورهای عالقهمنـد بـه توسـعه گردشـگری ،توجـه خـود را بـر این بخـش از صنعـت گردشـگری متمرکز و
1. Health Tourism
2. Medical Tourism
3. Wellness Tourism
4. .Preventive Tourism
)5. UNWTO (united nations world tourism organization
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بـرای آن برنامهریـزی میکننـد ( .)Kazemi, 2008, p. 1بـا توجـه بـه پیـش بینی سـند چشـم انداز  20سـاله
در افـق  ،1400ایـران یکـی از قطبهـای اصلـی گردشـگری سلامت ،در منطقـه خواهـد شـد و از رهگذر آن
نهتنهـا از خـروج ارز جلوگیـری میشـود ،بلکـه درآمـد ارزی قابـل توجهـی نصیب ایـران خواهد شـد .ایران با
عنایـت بـه مزیتهـای خـود در گردشـگری سلامت از جملـه هزینـه پایین ،کیفیـت باالی خدمات سلامت،
پزشـکان صالحیـتدار و دارا بـودن جاذبههـای طبیعـی فـراوان ،تصمیـم دارد از ایـن مزیـت اسـتفاده نمایـد
(ایـزدی و همـکاران ،1391 ،ص .)70
وزارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی در ایـن زمینـه قانونـی را تحـت عنوان شـرایط و ضوابـط مراکز
پزشـکی پذیـرای گردشـگر سلامت بـه تصویب رسـانده اسـت و در آن ايـن شـرايط را در  ۶بند مشـخص کرده
اسـت ۶.بند مذکور عبارتند از شـرايط عمومي ،نيروي انسـاني ،تجهيزات پزشـکي ،شـرايط جغرافيايي ،شـرايط
جانبـي و ضوابـط بـراي وب سـايت مراکز پزشـکي .بـا توجه به گسـتره ارائه خدمات سلامت در سـازمان تأمین
اجتماعـی و بـا توجـه بـه پیشـی گرفتـن مصـارف سـازمان از منابـع آن در طـول سـالهای اخیـر سـازمان باید
در پـی روشهـای نویـن ایجـاد درآمـد باشـد .بـا توجه به مطرح شـدن گردشـگری سلامت در کشـور در طول
سـالیان اخیـر و همچنیـن توجـه بـه صنعت گردشـگری در برنامههای توسـعه و سـند چشـمانداز  20سـاله ،به
نظـر میرسـد کـه سـازمان تأمیـن اجتماعی قابلیـت راه انـدازی این صنعـت را دارا میباشـد.
بـه دليـل جايـگاه مهـم صنعت گردشـگري پزشـکي در اقتصاد جهانـي و با توجه بـه توانمنديهاي ايـران در
جذب گردشـگران سلامت ،اين پژوهش با هدف بررسـي وضعيت گردشـگري سلامت در ایران و تجزیه و تحلیل
اسـتراتژیک سـازمان تأمین اجتماعی ایران در زمینه ورود به صنعت گردشـگری سلامت صورت گرفته اسـت.
بدیـن منظـور ،ابزارهـا و مدلهـای مختلفی ارائه شـده اسـت .از جمله روشهـای تحلیلی مورد اسـتفاده در
تجزیـه و تحلیل اسـتراتژیک عبارتند از:
 تجزیه و تحلیل SWOT
 تجزیه و تحلیل PEST
 تجزیه و تحلیل نیروهای پنجگانه پورتر
 تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش و...
که یکی از متداولترین آنها روش تحلیل  SWOT1است (.)Vaidyanathan et al, 2011, p. 240
در تحقیـق حاضـر نیـز قصـد داریـم بـا اسـتفاده از روش تحلیـل  SWOTبـه تجزیـه و تحلیـل اسـتراتژیک
سـازمان تأمیـن اجتماعـی ایـران در زمینـه گردشـگری سلامت بپردازیـم .به طور کلـی در این تحقیـق بدنبال
پاسـخگویی بـه این سـوال هسـتیم که بدانیـم «در حال حاضـر ،عوامل کلیدی اسـتراتژیک پیش روی سـازمان
تأمیـن اجتماعـی ایـران در زمینه گردشـگری سلامت ،کدامند؟»
1. SWOT: Strength, Weakness, Opportunity, Threat
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 -2ادبیات موضوع

ادبیـات موضـوع تحقیـق شـامل دو بخـش میباشـد .در بخـش اول ،مبانـی نظری تحقیـق مورد اشـاره قرار
خواهـد گرفـت .در بخـش بعـدی ،مـروری بـر مطالعـات داخلـی و خارجـی صـورت گرفتـه در ایـن زمینـه ارائه
میشـود.
 -1-2مبانی نظری
-1-1-2گردشگری و گردشگری سالمت
صنعـت گردشـگری از لحـاظ اقتصـادی موضوعـی نسـبتاً جدیـد در مبـادالت بینالمللـی میباشـد .امروزه
جهانگـردی در بسـیاری از کشـورها یکی از منابع مهم درآمـد ارزی تلقی میگردد .صنعت گردشـگری به عنوان
یـک فعالیـت اقتصـادی ،اجتماعی و فرهنگی برای توسـعه کشـورها اهمیت ب ه سـزایی یافته اسـت .گردشـگری،
صنعتـی اسـت کـه در صـورت برنامهریـزی صحیـح میتوانـد منجـر بـه افزایـش تولیـد ،ارتقـا سـطح زندگـی،
رفـاه عمومـی و اشـتغال بیشـتر عوامـل تولیـد از جمله کار ،سـرمایه و زمین گـردد .ایران بـا برخـورداری از انواع
جاذبههایـی نظیـر جاذبههـای تاریخـی ،جاذبههـای زیارتی و همچنیـن جاذبههـای طبیعـی و  ...میتواند نقش
بسـیار موثـری را هـم از نظـر اقتصـادی و هـم از نظر شناسـاندن فرهنگ ایـران در دنیـای امروز ایفا نمـوده و به
یکـی از مراکـز جذب توریسـت در منطقـه خاورمیانه تبدیل شـود.
در سـالهای اخیـر ،اگرچـه صنعت گردشـگری بـه یکی از موضوعات مـورد عالقه محققان تبدیل شـده اما،
فقـط تعـداد محـدودی مطالعـه در مـورد کشـورهای در حـال توسـعه صورت گرفته اسـت .بـا توجه بـه این که
ایـران نیـز از ایـن امر مسـتثنی نیسـت ،لذا ایـن تحقیق به دنبال آن اسـت کـه در خصوص پتانسـیلهای بالقوه
و بالفعـل سـازمان تأمیـن اجتماعـی که یکـی از بزرگترین ارائهدهندگان خدمـات درمانی با بیـش از  40میلیون
نفـر تحـت پوشـش مـی باشـد ،در زمینـه ورود بـه صنعت گردشـگری با تأکید بر گردشـگری سلامت بررسـی
نمـوده و بـا توجـه بـه اینکه در سـالهای اخیر این سـازمان اجتماعی با مشـکل کمبود منابـع و افزایش مصارف
مواجـه شـده اسـت راهکارهایـی را جهت موفقیـت آن در این صنعت و بالتبـع بهبود وضعیت مالـی آن از طریق
کسـب درآمـد در ایـن صنعت پاک و پرسـود ارائـه نماید.
اگرچـه تعریـف واحـد براي گردشـگري سلامت وجودنـدارد ،میتـوان آنرا به عنوان مسـافرت گسـترده افراد
از محـل اقامـت خـود بـراي سلامتی تعریـف نمـود کـه عوامـل مختلـف جمعیتـی ،اقتصـادي وسـبک زندگی
بـرای تنوع گردشـگري تأثیرگذار اسـت .گردشـگري سلامت شـامل افـراد وگر وههایی هسـت که براي اسـتفاده
از تغییـرآب وهـوا (باهـدف پزشـکی ودرمانـی) ،اسـتفاده از آبهـاي معدنـی ،گذرانـدن دوران نقاهـت ،معالجـه
ونظایرآن اقدام به مسـافرت میکنند ( .))Ebrahimzadeh et al, 2013, pp. 55-56سـازمان جهانی گردشـگری،1
)1. General Agreement On Trade In Services(GATS
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گردشـگری سلامت را بـه طـور خـاص چنیـن تعریـف میکنـد :اسـتفاده از خدماتـی کـه بـه بهبود یـا افزایش
سلامتی و روحیه فرد با اسـتفاده از آبهای معدنی ،آب و هوا یا مداخالت پزشـکی منجر میشـود و در مکانی
خـارج از محـل سـکونت فـرد و در مـدت زمانـی بیش از  24سـاعت بـه طول میانجامـد .مقصود از گردشـگری
درمانـی ،رفتـن بـه مکانهایـی اسـت که فـرد بتوانـد از خدمات پزشـکی آن مکان اسـتفاده کند .چنین سـفری
مسـتلزم فعالیتهـای گوناگونـی میشـود کـه در هر یک ،مسـئله بهداشـت و سلامت فـرد یا جهانگـرد مدنظر
اسـت (. .)WTO, 1995, PP. 50
کافمن و مولر ( 1)2000گردشگری سالمت و انواع آن را به صورت زیرتعریف نمودهاند:
ﺳﻼﻣﺖکافمن و
گردشگری سالمت
ﻣﺪل( :)1مدل
ﻧﻤﻮدار ):(1نمودار
مولرو ﻣﻮﻟﺮ
ﻛﺎﻓﻤﻦ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي

ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎزدارﻧﺪه

ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﻣﺎﻧﻲ

ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ

ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از
ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺧﺎص

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ

ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ

Reference: Kaufman and Muller, 2000

1. Kaufman and Muller, 2000
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 -2-1-2محرکهای بازار گردشگری پزشکی

از اواسـط دهـه  1990عوامـل چنـدی دسـت بـه دسـت هـم دادند تا گردشـگی پزشـکی تقویت شـود.
در کشـورهای سـمت تقاضـا (عوامـل رانشـی) هر کـدام از موارد ذیـل میتواند موجـب پیدایش ایـن انگیزه
شـود تـا علیرغـم وجـود برخـی مشـکالت ،افـراد خدمـات مذکـور را در کشـورهای دیگـر دریافـت نمایند
(.)Garcia and Besinga, 2006, P. 44

 هزینـه :مزیتهـای هزینـهای کـه کشـورهای کمتـر توسـعه یافتـه و کشـورهای صنعتـی جدیـد بـر
کشـورهای توسـعهیافته در امـر خدمـات پزشـکی دارنـد ،موجـب ظهـور ایـن پدیـده شـده اسـت.
 رشـد تقاضا :در سـالیان اخیر ،رشـد تقاضا بـرای دریافت خدمـات درمانی به دالیلی همچـون افزایش
جمعیت مسـن کشـورهای توسعهیافته ،سـیری صعودی داشـته اسـت (Awadzi and Panda, 2006, p.
 7همیـن امـر زمانـی که بیمـاران باید در نوبـت انتظار بمانند را بسـیار طوالنـی مینماید.
 بیمـه :بـه علـت هزینه زیـاد بیمـه درمان ،گـروه کثیـری از مردم کشـورهای توسـعهیافته ایـن بیمه را
ندارنـد .مثلا بالـغ بـر چهـل میلیـون آمریکایی بیمـه درمـان ندارند .عـدم پوشـش بیمهای بسـیاری از
عملهـای جراحـی ،خصوصـا جراحیهـای زیبایی ،یکـی از دالیل دیگر در افزایش گردشـگران پزشـکی
اسـت .ایـن امـر کـه مقولهای جـدا از باال بودن هزینه بیمه پزشـکی اسـت ،بـه کاهش پوشـش و مزایای
بیمهنامههـا اشـاره دارد .یعنـی در حالیکـه افـراد بایـد هزین ه بـاالی بیمـه را بپردازند ،با کاهـش مزایای
بیمهنامـه مواجـه هسـتند .ایـن امـر خـود انگیـزه مسـافرت بـه دیگـر کشـورها بـرای دریافـت خدمات
پزشـکی را افزایـش میدهـد .در میـان دالیل بیمهای ،دقت و سـختگیری شـرکتهای بیمـه که موجب
طوالنـی شـدن فراینـد گرفتـن تاییدیـه بیمـه افراد میشـود نیز یکـی دیگر از دالیل رشـد گردشـگری
پزشـکی اسـت (.)Garcia and Besinga, 2006, P. 43

 -3-1-2ارتباط گردشگری سالمت و سازمان تأمین اجتماعی
امروزه گردشـگری سلامت سـهم عمدهای از درآمدهای کشـورهای کمتر توسـعه یافته را به خود اختصاص
داده اسـت .کشـورهای در حـال توسـعه بـه دنبـال تغییر ترکیب سـبد منابع درآمـدی خود میباشـند .ایران نیز
بـا توجـه به پتانسـیلهای باالی جذب گردشـگر سلامت درصـدد ورود به این بازار اسـت.
در ایـن راسـتا ،وزارت بهداشـت ،درمـان و آموزش پزشـکی موظف اسـت بـه منظور زمینهسـازی برای
حضـور موثـر در بازارهـای جهانـی و تبدیـل جمهـوری اسلامی ایـران بـه مرکز رفـع نیازهای سلامت و
پزشـکی منطقـه ،در چارچـوب سیاسـتهای راهبـردی و تجـاری ،تسـهیالت الزم را در خصـوص معرفـی
توانمندیهـا ،عرضـه و بازاریابـی خدمات سلامت و آموزش پزشـکی ،تولیـدات و تجهیـزات فرآوردههای
پزشـکی و دارویـی ارائـه نمایـد (ایـزدی و همـکاران ،1391 ،ص  .)71سـازمان تأمیـن اجتماعـی بعـد از
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وزارت بهداشـت ،بزرگتریـن عرضه کننده خدمات سلامت در کشـور اسـت کـه بالغ بر  40میلیـون نفر را
تحـت پوشـش قـرار داده اسـت .این سـازمان دارای نزدیک به  80بیمارسـتان ملکـی و  350مرکز درمانی
ملکـی در سـطح کشـور میباشـد .از سـویی دیگر ،با توجـه به وضعیـت تکمحصولی و اقتصـاد نفتی ایران
و وجـود مزیتهـای بالقـوه در زمینـه پزشـکی از جملـه وجود امکانات پزشـکی مناسـب ،پزشـکان حاذق،
قیمـت مناسـب خدمـات پزشـکی بـا توجـه به ارزش نسـبی ارز و بـا عنایت بـه کمرنگتر بودن مشـکالت
فرهنگی در بخش گردشـگری پزشـکی نسـبت به گردشـگر سـیاحتی ،رونق صنعت گردشـگری سلامت
راهـکار مناسـبی بـرای خـروج از اقتصـاد نفتـی به نظـر میرسـد .بنابراین با توجه بـه این امر که سـازمان
تأمیـن اجتماعـی دارای قابلیتهـای فراوانـی در زمینـه خدمـات بیمارسـتانی و درمانگاهـی میباشـد ،لذا
ایـن مطالعـه درصـدد بررسـی پیشنیازهـا ،الزامـات و راهکارهای مشـارکت سـازمان تأمیـن اجتماعی در
بخـش گردشـگری سلامت میباشـد کـه از ایـن طریـق هـم بـرای کشـور ارزآوری خواهـد داشـت و هم
اینکـه بـه تـوازن بودجـه سـازمان تأمیـن اجتماعی (کـه در طول سـالیان اخیر مصـارف سـازمان از منابع
آن پیشـی گرفته اسـت) خواهـد انجامید.
-4-1-2تجزیه و تحلیل استراتژیک و روش
روش تجزيـه و تحليـل  ،SWOTیکـی از چندیـن ابـزار مـورد اسـتفاده در برنامهریزی اسـتراتژیک اسـت
کـه توسـط سـازمانهای بسـیاری بـرای کسـب اطمینـان از اینکـه آیـا اهداف بـه روشـنی تعریف شـدهاند و
تمامـی عوامـل مرتبـط بـا ایـن اهداف ،چـه مثبت و چه منفی ،شناسـائی شـدهاند ،به کار گرفته شـده اسـت
(هریسـون و کارون ،۱۳۸۲ ،ص.)۱۹۲
 SWOTابـزار تحليلـی مفيـدی اسـت که به شـکل نظام يافته ،هر دو تحلیـل فوق را در خود جای داده اسـت
و از ایـن طریق فهرسـتی از عوامل کلیدی اسـتراتژیک شـامل قوتهـا و ضعفهای درونـی و فرصتها و تهدیدات
بیرونـی را در یـک ماتریـس اولیـه ،که به آن لیسـت پروفایـل  SWOTنیز گفته میشـود ،ارائـه میکند که هدف
آن کمـک بـه ترسـیم روشـن جایگاه فعلی سـازمان اسـت .در مرحله بعد از طریـق تطابق عوامـل چهارگانه فوق،
بـا ارائـه ماتریس نهایی ،اسـتراتژيهای متناسـب با موقعيت کنونی سـازمان را منعکس ميسـازد.
مقصـود از فرصتهـا و تهدیدهـای خارجـی ،رویدادهـا و روندهـای موجـود در محیـط خارجـی سـازمان
اسـت کـه میتواننـد در آینـده بـه میزان زیـادی به سـازمان منفعت یـا زیان برسـانند .فرصتهـا و تهدیدها،
خـارج از کنتـرل یـک سـازمان بـوده و از ایـن رو بـه عوامـل خارجـی یـا بـرونسـازمانی تعبیر میشـوند .از
ن سـازمانی و قابـل کنترل قـرارگرفته
سـویی دیگـر نقـاط قـ ّوت و ضعـف داخلـی در زمـرۀ فعالیتهـای درو 
و ممکـن اسـت سـازمان آنهـا را بـه نحـوی مطلـوب و ایـدهآل و یا به شـکلی ضعیـف انجـام داده و مدیریت
SWOT

نمایـد

(.)Vaidyanathan and Sabbaghi, 2011,pp. 239-240
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-2-2پیشینه پژوهش
مطالعـات متعـددی در زمینـه صنعـت گردشـگری سلامت در خـارج و داخل کشـور انجام شـده اسـت که
هـر یـک از زاویـهای گوناگـون بـه موضـوع نگریسـتهاند کـه در ذیـل به صـورت خالصه بـه نتایج بعضـی از این
مطالعات پرداخته شـده اسـت.
ایـزدی و همـکاران ( ،)1391در مقالـهای بـه ارزیابی وضعیت گردشـگری سلامت در ایـران پرداختهاند.
نتایـج حاصـل از مطالعـات آنـان نشـان میدهـد کشـور ایـران دارای نقـاط قـوت زیـادی از جملـه پزشـکان
حـاذق ،تکنولـوژی بـه روز و مناطـق درمانـی طبیعـی بـرای جـذب گردشـگران اسـت ،امـا بـا نقـاط ضعـف
و چالشهـای زیـادی نظیـر هماهنگـی نامناسـب سـازمانهای مسـئول گردشـگری پزشـکی و برنامهریـزی
همراه اسـت.
مصطفوی و همکاران ( ،)1391در مقالهای موضوع اخالق در گردشـگری سلامت را مورد اشـاره قرار دادهاند.
یافتههـای آنـان نشـان میدهد که وجـود برخی امکانات و مقـررات در مـواردی باعث افزایش تمایل شـهروندان
سـایر کشـورها برای مسـافرت به ایران و دریافت خدمات سلامت مورد نظر شـده اسـت ،اما راهنماهای اخالقی
مدونـی بـرای این حوزه وجود ندارد و پیشـنهاد میشـود چنین راهنماهایـی تدوین گردد.
مروتـی شـریف آبـادی و اسـدیان اردکانـی ( ،)1392در مقالـهای بـه ارائـه مدلـی برای توسـعه گردشـگری
سلامت بـا رویکرد تلفیقی تاپسـیس فازی و مدلسـازی سـاختاری پرداختهانـد .نتایج حاصل از مطالعات نشـان
میدهـد بـه روز بـودن اطالعات کادر بیمارسـتان و مرتبـط بودن تخصص پزشـکان با وظایف آنها ،اساسـیترین
عوامـل در توسـعه گردشـگری سلامت بـوده و در وهله اول بایـد بر آنهـا تأکید نمود.
میرفخرالدینـی و همـکاران ( ،)1392در مقالـهای به بررسـی میزان رضایتمندی گردشـگران درمانی اسـتان
یزد پرداختهاند .نتایج حاصل از تحقیقات آنان نشـان میدهد که شـکاف کیفیت خدمات در  3بعد پاسـخگویی،
تضمیـن و همدلـی معنیدار اسـت .به عبـارت دیگر ،بیـن ادراکات و انتظارات بیماران و همراهـان آنها از کیفیت
خدمـات ارائـه شـده تفـاوت معنـیداری وجـود دارد .با این حـال نتایج رتبهبنـدی عوامل موثر بر میـزان رضایت
گردشـگران درمانی نشـان داد که دارا بودن تجهیزات مناسـب و مناسـب بودن کیفیت درمان ،نسـبت به سـایر
عوامـل از وضعیت بهتری برخوردار اسـت.
فورجیـون و اسـمیت ( 1)2007یـک مـدل دو مرحلـهای از عوامـل تأثیرگـذار بـه روی تصمیمگیـری بیمـار

جهـت جسـتجوی خدمـات مراقبـت بهداشـت در خـارج از کشـور خـود ارائـه دادنـد .آنهـا در نتیجـه مطالعات
خـود بیـان کردنـد کـه ویژگیهـای خـاص یـک کشـور ماننـد شـرایط اقتصـادی ،جو سیاسـی و سیاسـتهای
قانونگـذاری بـر انتخـاب کشـور تأثیر میگـذارد و عواملـی همچون هزینههـا ،اعتبار بخش بیمارسـتان ،کیفیت
خدمـات پزشـکی و  ...بـر انتخـاب مرکـز مراقبتهـای بهداشـت تأثیـر میگذارند.

1. Smith and Forgion, 2008
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موگومبـو و کابالـرو دانیـل ( ،1)2007نقشـهای تهیـه کردنـد کـه در آن اطالعـات گردشـگری پزشـکی از
رسـانههای الکترونیکـی ،روزنامههـا ،ادوارنامههـا و مجلات دانشـگاهی جمـعآوری شـدهاند .بـر اسـاس نقشـه
آنهـا ،مؤلفههای بازار گردشـگری پزشـکی شـامل مزایای مشـتری ،چارچـوب قانونی ،زیرسـاختها ،محصوالت،
بازارهـای مصـرف ،کانالهـای ارتباطـی ،واسـطهها و موضوعـات اجتماعـی میباشـند.
در مطالعـه دیگـری کـه توسـط سـازمان ملـل متحـد ( 2)2007انجـام شـده اسـت ،عواملـی از قبیـل ایجاد

تسـهیالت پیشـرفته ،کیفیـت بـاال و هزینـه پاییـن درمـان بـه عنـوان مهمتریـن عوامل جـذب بیمـار در حوزه
گردشـگری پزشـکی بیان شـده اسـت.
نـوری و همـکاران (3)2011در پژوهشـی دیگر مهمترین عوامل موثر بر توسـعه صنعت گردشـگری سلامت
را که به ترتیب عبارت از توسـعه اسـتراتژی زیرسـاختهای عمومی ،اسـتراتژی توسـعه منابع انسـانی ،استراتژی
توسـعه سیسـتم اطالعاتی و بازاریابی و اسـتراتژی توسـعه محصول می باشـد را ارائه کردهاند.
4
از دیگـر مطالعـات خارجـی صورت گرفتـه در این زمینـه میتوان به مطالعـات رکنی و همـکاران (، )2010
نصیرپـور و سـلمانی ( ،5)2010صدرممتـاز و آقارحیمـی ( ،6)2010لونـت و همـکاران ( ،7)2012ابراهیـمزاده و
همـکاران ( ،8)2013شـفاپی و همـکاران ( 9)2014و  ...اشـاره کرد.
همانطـور کـه مشـاهده میشـود در اکثـر مطالعـات داخلـی و خارجی صـورت گرفتـه در این زمینه به بررسـی
گردشـگری سلامت ،نقـاط قوت ،ضعف ،فرصتهـا و تهدیدهای این صنعـت و ارزیابی فاکتورهای موثر بر توسـعه و
بهبود گردشـگری سلامت پرداخته شـده اسـت ،اما در هیچ یک از مطالعات صورت یافته ،به نقش سـازمان تأمین
اجتماعـی در زمینه گردشـگری سلامت اشـارهای نشـده اسـت .لـذا در این مطالعه بـه تجزیه و تحلیل نقـاط قوت،
ضعف ،فرصتها و تهدیدهای پیش روی سـازمان تأمین اجتماعی در زمینه گردشـگری سلامت پرداخته میشـود.

 -3روش تحقیق

در تجزیه و تحلیل اسـتراتژیک شـرکتها ،سـازمانها ،صنایع و زمینههای بسـیاری در داخل و خارج از کشـور
از روش  SWOTاسـتفاده شـده اسـت .مطالعـات و پژوهشهـای فراوانـی در صنعـت گردشـگری و گردشـگری ،با
اسـتفاده از ایـن روش صـورت گرفتـه اسـت .اما در حـوزه تأمین اجتماعی مطالعـهای در خصوص شناسـایی نقاط
1. Mugombaand Caballero Danell, 2007
2. United Nations, 2007
3. Noori et al, 2011
4. Rokni et al, 2010
5. Nasirpourand Salmani, 2010
6. Sadrmomtaz and Agharahimi, 2010
7. Lunt et al, 2012
8. Ebrahimzadehet al, 2013
9. Shafapey et al, 2014
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ضعـف -قـوت -تهدیدهـا و فرصتهـای پیش روی سـازمان جهت بهرهمندی از صنعت گردشـگری سلامت انجام
نشـده اسـت .اغلـب مطالعاتـی کـه در حـوزه تأمین اجتماعی صورت گرفته اسـت به بررسـی مسـائل و مشـکالت
پیـش روی سـازمان و نقـاط ضعـف و قوت سـازمان بـا تمرکز بر بخشـی از فعالیتهـا و عملکرد سـازمان پرداخته
اسـت .در این مطالعه درصدد هسـتیم از طریق مصاحبه با متخصصین آشـنای سـازمان با گردشـگری سلامت و
شناسـایی ابعـاد چهارگانـه ماتریس  SWOTبه بررسـی تفصیلـی این موضـوع بپردازیم.این تحقیـق از نظر هدف،
کاربـردی و از نظـر روش و ماهیـت تحقیـق ،از نـوع تحقیقـات توصیفـی و از شـاخه تحلیـل محتوا میباشـد .برای
گـردآوری دادههـای موردنیـاز در تحقیق حاضر ،عالوه بر مطالعه وتحلیل منابع کتابخانهای متعدد ،از طریق ارسـال
پرسشـنامه بـه مدیـران درمان اسـتانها و کارشناسـان ارشـد اقتصـاد درمان اسـتانها و همچنین سـایر مدیران و
کارشناسـان آشـنا با این موضوع در سـتاد مرکزی سـازمان که جمعا بالغ بر  100نفر بوده اسـتفاده شـده اسـت.

 -4تشریح مراحل تحقیق

مراحل پژوهش حاضر در نمودار ( )2نشان داده شده است.
ﺗﺤﻘﻴﻖ
(:)2ﻣﺮاﺣﻞ
نمودار ):(2
ﻧﻤﻮدار
تحقیق
مراحل
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ادﺑﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻫﺪف :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ و اﻧﺘﺨﺎب روش و ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :ﮔﺮدآوري ﻛﻠﻲ دادهﻫﺎ
ﻫﺪف :ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ،ﺿﻌﻒ ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﭘﻴﺶ روي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺮان در زﻣﻴﻨﻪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ
روشﻫﺎي ﮔﺮدآوري دادهﻫﺎ :ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻨﺒﻊ:
ﻛﻴﻔﻲ
ﻫﺎيﺑﻪ روش
دادهﻫﺎ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :ﮔﺮدآوري ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ دادهﻫﺎ
ﻫﺪف :ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬارﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ درزﻣﻴﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ
روشﻫﺎي ﮔﺮداوري دادهﻫﺎ :ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻄﺒﻴﻘﻲو
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي،ﺗﻠﺨﻴﺺ واوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻄﺮح ﺑﺮ اﺳﺎس

منبع :یافتههای تحقیق

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ
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در راسـتای پاسـخ بـه سـوال اصلـی تحقیـق ،پـس از مطالعـه مبانی نظـری موضـوع تحقیق و دسـتیابی به
چارچـوب نظـری و مـدل مفهومـی تحقیق ،کـه در نگاره شـماره 1ارائه شـده اسـت ،در مرحله بعدی با بررسـی
مطالعـات نظری و تحقیقات انجام گرفته در حوزه گردشـگری سلامت سـازمان تأمین اجتماعـی و با بهرهگیری
از نقطـه نظـرات صاحبنظـران مسـائل پیرامـون ایـن سـازمان از منابع مختلف (که فهرسـت کامل آنهـا در پایان

مقالـه ذکر شـده اسـت) دادههای مـورد نیاز ،گردآوری شـد.
در مرحلـه بعـد ،بـه منظـور شناسـائی و معرفـی عوامـل کلیـدی اسـتراتژیک پیـش روی سـازمان تأمیـن
اجتماعـی در زمینـه گردشـگری سلامت ،تمامی تحقیقـات و مطالعات و اظهـار نظرهای کارشناسـی در منابع
مختلـف کـه حـاوی نقـاط ضعـف و قوت و فرصتهـا و تهدیدات پیـش روی سـازمان که در ارتباط مسـتقیم با
«گردشـگری سلامت و عوامـل کلیـدی توسـعه این صنعت ،بودند شناسـائی شـدند .سـپس دادههـای حاصل
از پژوهـش بـه روش کیفـی و بـا رویکـردی تطبیقـی مـورد تحلیـل قـرار گرفـت و بـا جمـع بنـدی ،تلخیص و
اولویتبنـدی یافتههـا ،فهرسـت نهائـی عوامـل کلیـدی اسـتراتژیک ،در ماتریسـی تحـت عنوان ماتریـس اولیه
SWOTسـازمان تأمیـن اجتماعـی بـه شـکل زیـر خالصه گردیـد که بعنـوان نتیجه نهائـی تحقیـق حاضر ،در
جـدول ()1و ( )2ارائـه مـی گردد.
بنابرایـن بـه منظـور درک مناسـبتر وضعیـت گردشـگری سلامت ،تجزیـه و تحلیـل نقـاط قـوت ،ضعف،
فرصتهـا و تهدیدهـای پیـش روی گردشـگری سلامت صـورت میپذیـرد .نقـاط قـوت و ضعـف بـه عوامـل و
نظامهـای موجـود در درون سـازمان تأمیـن اجتماعی ایران نظیر ویژگیهای سیسـتم خدمـات درمانی ،بیمهای،
گردشـگری و غیره میباشـد .فرصت و تهدیدها نیز به عوامل و روندهای موجود در بازار گردشـگری سلامت در
خارج از محیط درونی سـازمان تأمین اجتماعی مرتبط هسـتند .به عبارتی عوامل قابل کنترل توسـط سـازمان
بـرای تأثیرگـذاری بر توسـعه گردشـگری سلامت در قلمرو نقاط قـوت و ضعف و عوامل غیرقابل کنترل توسـط
سـازمان تأمیـن اجتماعـی در زمره فرصت و تهدیدها آورده شـده اسـت.
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جدول ( :)1ماتریس ( SWOTعوامل کلیدی استراتژیک) سازمان تأمین اجتماعی ایران

عوامل خارجی )(External factors

در زمینه گردشگری سالمت ( فرصتها و تهدیدات)

منبع :یافتههای تحقیق

فرصتها )(O
•تعرفه پایین تر اعمال جراحی در ایران نسبت به اکثر کشورهای پیشرفته
•ارزآوری بیشتر در صنعت گردشگری سالمت نسبت به گردشگری انبوه
•نزدیکـی بـه حوزه کشـورهای خلیـج فارس و همسـایگی با کشـورهای افغانسـتان،
پاکسـتان و عـراق و برخـی از کشـورهای عربـی (کـه بـه لحـاظ دریافـت خدمـات
مطلـوب پزشـکی بـه سـایر کشـورها نیازمندند)
•کمبود عرضه سیستم در خدمات درمانی کشورهای منطقه
•افزایش توجه دولت به برنامهریزی و سرمایهگذاری دربخش گردشگری سالمت
•افزایـش تعـداد ورود گردشـگران کشـورهای اروپایـی به کشـور در اثر بهبـود روابط
خارجـی ایران
•وجود اماکن و شهرهای مذهبی در ایران به عنوان عوامل جذب کننده مذهبی
•الزام قانونی وزارت بهداشت به توسعه گردشگری سالمت در ایران
تهدیدات )(T
•ورود دالالن غیرقانونـی و مافیـای قـدرت در بحـث گردشـگری سلامت و واریـز
ارزشافـزوده مالـی ناشـی از ایـن مسـئله بـه جیـب دسـت انـدرکاران غیرقانونی به
دلیـل گـردش مالـی بـاالی بخش گردشـگری سلامت.
•عـدم وجـود متولی مشـخص بـه منظـور برنامهریـزی و ایجـاد هماهنگیهـای الزم
میـان سـازمانها و نهادهای مسـئول
•فقـدان قوانیـن مشـخص و موثـر در زمینه سـهولت در تـردد و پذیرش گردشـگران
سال مت
•نبود استراتژیهای مدون و اثر بخش در زمینه توسعه گردشگری سالمت
•نبود تبلیغات و بازاریابی هدفمند در سطح منطقهای و بینالمللی
•برنامهریزیهـای دقیـق و سـرمایهگذاری کالن رقبـای فعلـی (تایلنـد ،سـنگاپور،
هنـد ،مالـزی و فیلیپیـن) جهـت افزایـش و حفـظ سـهم بـازاری خـود
•تنشهای ایجاد شده سیاسی در منطقه با کشورهای عربی
•مطـرح شـدن برخـی مقاصد گردشـگری سلامت نظیر لبنـان ،عربسـتان ،بحرین و
امـارات متحـده عربی
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جدول ( :)2ماتریس ( SWOTعوامل کلیدی استراتژیک) سازمان تأمین اجتماعی ایران

عوامل داخلی )(Internal factors

در زمینه گردشگری سالمت( ضعف و قوتها)
قوتها )(S
•قابــل رقابــت بــودن هزینــه دریافــت خدمــات درمانــی مراکــز درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی نســبت بــه
مراکــز درمانــی خصوصــی بــا تعرفــه دولتــی
•توجه سازمان به سرمایهگذاری در صنعت گردشگری ( ایجاد هلدینگ گردشگری هگتا)
•وجود تعداد زیادی از پزشکان متخصص سازمان در تخصصهای متنوع در سراسر کشور
•دارا بودن تعداد زیادی از مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور
•وجود مراکز اقامتی ملکی سازمان ( هتلهای سازمان) در بعضی از استانهای کشور

ضعفها )(W
•فقــدان برنامههایــی منســجم و هدفمنــد بــه منظوربهرهمنــدی از حضــور گردشــگران درمانــی در ســازمان
تأمیــن اجتماعــی
•تســلط کــم ارائهدهنــدگان خدمــت (پزشــکان ،پرســتاران و  )...بــه زبانهــای بینالمللــی در کادر درمانــی
ســازمان
•نبــود ســایتهای چندزبانــه در خصــوص معرفــی قابلیتهــا و امکانــات مراکــز درمانــی و بیمارســتانها
ســازمان
•نبود استانداردهای بینالمللی معتبر نظیر  JCIدر بیمارستانهای سازمان
•عدم وجود بازاریابی در سازمان برای جذب گردشگران سالمت از سایر کشورها

منبع :یافتههای تحقیق

 -7نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات

طي چند سـال گذشـته ،به تعداد افرادي که به منظور اسـتفاده از خدمات سلامت از کشورهايشـان خارج
شـدهاند ،افـزوده شـده اسـت .ايـن افزايـش تعـداد گردشـگران پزشـکي با عواملـي نظيـر هزينه بـاالي خدمات
سلامت در کشـورهاي صنعتـي ،افزايـش سـهولت مسـافرتهاي بينالمللي ،نرخ مطلـوب تبديـل ارز در اقتصاد
جهاني ،پيشـرفتهاي سـريع تکنولوژي پزشـکي ،بهبود اسـتانداردهاي مراقبت در بيشـتر کشـورها و دسترسـي
گردشـگران بـه شـبکه اينترنـت و همچنيـن تأسـيس شـرکتهاي جديـد که تخصـص درمانـي ندارنـد اما بين
بيمـاران سراسـر جهـان و شـبکه بيمارسـتاني نقش واسـطه دارنـد ،ارتبـاط دارد .اکنون بـا ظهور اسـتانداردها و
قوانيـن جهانـي کـه در نقـاط مختلـف دنيـا بـه اجـرا درميآينـد ،مـردم بـه دنبـال بـا کيفيتتريـن درمانها با
قيمتهـاي پاييـن و رقابتي هسـتند.
بـه دليـل جايـگاه مهم صنعت گردشـگري سلامت در اقتصـاد جهاني و با توجـه به توانمنديهـاي ايران در
جـذب گردشـگران سلامت ،ايـن پژوهـش بـا هدف بررسـي وضعيت گردشـگري سلامت در ایران و شناسـایی
نقـاط قـوت ،ضعـف ،فرصتهـا و تهدیدهای پیـش روی سـازمان تأمین اجتماعـی و تعيين مزيتهـاي ويژه این
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سـازمان در ایـن صنعـت شـکل گرفتـه اسـت.با توجه به مطرح شـدن گردشـگری سلامت در کشـور ،در طول
سـالیان اخیـر و همچنیـن توجـه بـه صنعت گردشـگری در برنامههای توسـعه و سـند چشـمانداز  20سـاله ،به
نظـر میرسـد کـه سـازمان تأمیـن اجتماعـی قابلیت راهانـدازی ایـن صنعـت را دارا میباشـد .موارد زیـر ،دالیل
ورود سـازمان تأمیـن اجتماعـی به صنعـت گردشـگری درمانی را بیـان میکند.

 )1فرصتی مناسب در زمینه ورود به عرصههای جدید و پربازده اقتصادی
 )2مهیا بودن زیرساختها ،امکانات و تجهیزات پزشکی و درمانی برای توسعه گردشگری سالمت
 )3ارتقاء جایگاه سازمان در حوزه مرتبط با گردشگری سالمت (برندسازی داخلی و خارجی)
 )4افزایش درآمد سازمان و کمک به خودگردانی مراکز درمانی
 )5توسـعه و شـکوفایی سـایر بخشها و حوزههای فعالیت و خدمات مرتبط با گردشـگری درمانی از قبیل
سـرمایهگذاری گردشـگری ،شـرکتهای دارویی ،تجهیزات پزشـکی و ...
همچنیـن در پایـان ،پیشـنهادات ارائـه شـده در حوزه گردشـگری سلامت در راسـتای تقویـت نقاط ضعف
موجـود سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـه صـورت زیر بیان میشـود.
 )1گردشـگری سلامت در سـازمان تأمین اجتماعی با وجود قیمت ارزان نسـبت به سایرکشـورها ،به علت
نبود تبلیغات مناسـب ،هنوز جایگاه خود را بازار نیافته اسـت و گامهای نخسـت را طی میکند .بنابراین
تبلیغـات مناسـب در ایـن زمینـه ،میتواند نقش موثری در جذب گردشـگری سلامت ایفا نماید.
 )2ایجـاد زیرسـاختهای الزم از قبیـل اسـتانداردهای بینالمللـی  JCIدر بخش بیمارسـتانی و همچنین
ارتقـای مهارتهـای ارتباطـی و زبانـی در کادر درمانـی سـازمان از ضروریـات ورود بـه ایـن صنعـت
محسـوب می شـود.
 )3برگـزاری نمایشـگاههای بینالمللـی در زمینـه معرفـی قابلیتهـای سـازمان تأمین اجتماعـی در زمینه
صنعـت گردشـگری سلامت نقـش مهمـی در جـذب گردشـگران خارجـی ایفاد خواهـد کرد.
 )4ایجـاد سـایت جامـع اطالعرسـانی بـه چنـد زبـان زنـده دنیـا دربـاره بیمارسـتانها و امکانـات و اعمال
جراحـی موجـود بـه همـراه هزینههـای آنهـا در سـازمان از ضروریـات ایـن طـرح اسـت.
 )5به نظر میرسـد سـازمان درصدد کسـب درآمد از محل صنعت گردشـگری سلامت با توجه به امکانات
درمانـی و گردشـگری فعلـی مـی باشـد که این امـر بدون وجـود اراده جـدی در مدیران سـازمان ،انجام
سـرمایهگذاریهای الزم جهـت ارتقای کیفیـت خدمات بیمارسـتانی ،آموزش کادر درمانی ،برندسـازی،
تبلیغات مناسـب و  ....امکانپذیر نیسـت.
 )6تعامل هرچه بیشـتر و بهتر با نهادهای متولی گردشـگری سلامت (وزارت امور خارجه ،سـازمان میراث
فرهنگی و گردشـگری ،وزارت بهداشـت ،وزارت اطالعات ،نیروی انتظامی و  )...از پیش شـرطهای ورود
بـه این صنعت محسـوب می شـود.
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