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چکیده
بــا توجــه بــه جایــگاه مهــم صنعــت گردشــگری پزشــكی در اقتصــاد جهانــی و
قابلیتهــای ایــران در ایــن صنعــت ،رویکــرد یکپارچهســازی خدمــات سیاســتی مؤثــر
بـرای افزایــش جذابیــت بــا هــدف رقابــت مقاصــد اســت کــه عالوهبــر ارائــۀ خدمــات بهتــر و
باکیفیتتــر ،بــه رفــاه حــال گردشــگران و ارائهدهنــدگان خدمــات نیــز کمــک میکنــد .ایــن
پژوهــش بــا هــدف تدویــن تعیینکنندههــا و ارائــۀ راهبردهــای توســعۀ گردشــگری پزشــكی
بهمنظــور گســترش دهکدههــای ســامت در اســتانهای مــرزی منطقــۀ ســۀ ســامت
(کردســتان ،کرمانشــاه و ایــام) انجــام شــده اســت .دادههــا ابتــدا بــا روش تحلیلی ـ اســنادی
و بــا رویکــرد تحلیــل محتــوا ،ســپس مصاحبــه بــا تعــدادی از خبــرگان کلیــدی بهدســت آمــده
اســت .تجزیهوتحلیــل دادههــا در مرحلــۀ اول بــا نرماف ـزار مکسکی ـودیای  ۱۸انجــام شــد.
در مرحلــۀ دوم ،شــاخصهای شناساییشــده ،بــرای ارزیابــی وضعیــت موجــود اســتانهای
مــرزی منطقــۀ ســۀ ســامت بــا اســتفاده از تکنیــک ســوات بررســی شــد .ســپس بــا ترکیــب
دو تکنیــک ســوات و دیمتــل فــازی در راســتای هــدف تحقیــق ،انــواع راهبردهــا مشــخص
و بــا اســتفاده از تکنیــک ایاچپــی اولویتبنــدی شــدند .جامعــۀ آمــاری مرحلــۀ ارزیابــی
و اولویتبنــدی شــامل هجــده نفـــر از خبــرگان گردشـــگری پزشـــكی منطقــه بــوده اســت.
یافتــههای حاصـــل از تلفیــق تكنیكهـــای تصـــمیمگیری چندمعیــاره بــا مــدل ســوات ،نشــان
میدهــد كــه درخصــوص اولویتبنــدی راهبردهــا ،بهترتیــب راهبــرد بازنگــری ( )WOدر
اولویــت اول و راهبــرد تدافعــی ( )WTدر اولویــت دوم و راهبردهــای تنــوع ( )STو تهـــاجمی
( )SOدر اولویتهـــای بعـــدی قــرار گرفتند.

مقدمه
گردشــگری ،بزرگتریــن صنعــت خدماتــی جهــان از
نظــر درآمــد ،ابــزاری قدرتمنــد بــرای تنــوع اقتصــادی و توســعۀ
اجتماعـ�ی شـ�ناخته شـ�ده (;Cohen, 1978; Keogh, 1990
)Marcouiller, 1997; Murphy, 1981; Peters, 1969
و بهمنزلــۀ مســئلهای اقتصــادی ـ هــم در ســطوح فــردی و هــم
عموم�یـ ـ ب��ه تصوی��ر کش��یده میش��ود (Hunter, 2007; Ye
 .)et al., 2011در ایــن میــان ،تقاضــا بــرای خدمــات جهانــی
مراقبــت ســامت و رقابــت ب ـرای اینکــه مشــخص شــود در ایــن
مســابقه چــه کشــوری و در چــه حــوزۀ تخصصــی هدایــت بــازار
را بهدسـ�ت خواهـ�د آورد ( )Sandberg, 2017: 2بــا شــیب
باالرونــدهای درحــال افزایــش اســت .گردشــگری ســامت نقــش
مهمــی در شــکلدهی بــه آینــدۀ مراقبتهــای پزشــکی در ســطح
اقتصــادی مبتنیبــر تجــارت خدمــات
جهانــی بهمنزلــۀ فعالیــت
ِ

( )Tasci & Gorener, 2016: 15ایفــا میکنــد؛ زی ـرا در تقاطــع
فنــاوری ،اقتصــاد ،روابــط فرهنگــی و ســایر روابــط بینالملــل
ق��رار دارد ( )Lunt & Carrera, 2010; Yu & KO, 2012و
بهســبب جهانیســازی فناوریهــای ارتباطــات و حملونقــل
افــراد از کشــورهای توســعهیافته بــرای درمانهــای پزشــکی بــه
کشـ�ورهای درحـ�ال توسـ�عه سـ�فر میکننـ�د (& Fetscherin
ً
 )Stephano, 2016کــه گفتنــی اســت پدیــدۀ نســبتا جدیــدی
اســت .گردشــگری پزشــکی زیرمجموعـهای از صنعــت گردشــگری
س�لامت ( )Smith & Puczko, 2009و شــکلی نهایــی از
گردشــگری پایــدار بــا مکانیــزم بازاریابــی جداگانــه و خــاص ب ـرای
خدم��ات س�لامتی و فعالیته��ای گردش��گری اس��ت (Robinson,
 )2005کــه نهفقــط شــامل درمانهــای ضــروری و انتخابــی
پزشــکی (جراحــی و غیرجراحــی) اســت ،بلکــه درمانهــای
تندرســتی همـراه بــا خدمــات اقامــت ،ســرگرمی ،غــذا و نوشــیدنی،

 .1پژوهشگر پسادکتری زیرنظر صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با همکاری دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسؤل)؛ sshosseini1361@gmail.com
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تــور یــا جســتوجوی جاذبههــای یــک مقصــد را نیــز دربــر
میگی��رد ( .)Hall, 2011بــه همیــن ســبب ،کشــورهای پی ـشرو
در کنــار تأســیس کلینیکهــا و بیمارســتانها ،هتلهــا و بهبــود
ســایر خدمــات درمانــی ،بــه توســعۀ خدمــات دیگــر گردشــگری
همچــون نحــوۀ حملونقــل ،تفریــح و ســرگرمی و افزایــش امنیــت
نیـ�ز میپردازنـ�د (.)Momeni et al., 2018: 307-308
ایــن موضــوع نشــاندهندۀ اتحــاد بیــن حداقــل دو بخــش درمــان
پزشــکی و گردشــگری اســت کــه پتانســیل اقتصــادی عظیمــی
را ب��رای اقتص��اد جهان��ی ب��ه وج��ود م��ی آورد (& Bookman
 .)Bookman, 2007بــه عبارتــی دیگــر ،گردشــگری پزشــکی از
طریــق هتلهــا ،شــرکتهای هواپیمایــی ،فعالیتهــای رفاهــی ـ
تفریحــی و ســایر زیرســاختهای مرتبــط بــا صنعــت گردشــگری
در ارتبـ�اط اسـ�ت ( )Turner, 2011: 1و بــا دیگــر مؤسســات
مثــل بیمارســتانها ،شــرکتهای بیمــه و آژانهــای مســافرتی
جدیدالتأس��یس هماهنگ��ی پی��دا میکن��د (Yu & Ko, 2012:
 .)81موفقیــت اهــداف گردشــگری در بازارهــای جهانــی تحــت
تأثیــر رقابــت نســبی آنهــا ق ـرار دارد .بــه همیــن دلیــل ،محققــان
قابلیــت رقابــت در گردشــگری ( )TDCو مدلهــای پیشــنهادی بــا
اج��زای متع��دد را بررس��ی کردهان��د (.)Dwyer & Kim, 2003
در ایــن چارچــوب ،ســاخت دهکدههــای گردشــگری ســامت و
یکپارچهســازی خدمــات ب ـرای رضایتمنــدی بیمــاران در ســطح
ملــی و فراتــر از آن ،در ســطح منطقــهای و بینالمللــی ،در ایــن
پژوهــش مطــرح شــده اســت .بــا وجــود ظرفیتهــای متعــدد و
حجــم بــاالی ورود گردشــگران ســامت ع ـراق و اقلیــم کردســتان
بــه مناطــق مــرزی منطقــۀ ســۀ ســامت ،متأســفانه ایــن امــر بیشــتر
نقــش گــذرگاه داشــته و اکثــر گردشــگران ســامت جــذب مناطــق
ً
دیگــر شــده و عمــا بــه توســعۀ ایــن مناطــق کمکــی نکردهانــد.
ایــن موضــوع توجــه جــدی مســئوالن امــر را میطلبــد و بــرای
آنکــه بتوانــد بــه یکــی از قطبهــای توریســم درمانــی در کشــور
و منطقــه تبدیــل شــود ،نیــاز بــه خلــق مزیــت رقابتــی دارد .ایــن
امــر نخســت مســتلزم شــناخت عوامــل مؤثــر توســعۀ گردشــگری
ســامت اســت .بدینمنظــور در ایــن پژوهــش نخســت عوامــل و
شــاخصهای اصلــی تأثیرگــذار در حوزههــای گوناگــون در ایــن
راســتا شناســایی و تدویــن شــده و در پــی آن ،پتانســیلها ،نیازهــا
و مشــكالت شناســایی و بهمنظــور دســتیابی بــه رونــد مطلــوب
بــرای رفــاه حــال گردشــگران و مجموعههــای فعــال بهمنزلــۀ
مزیــت رقابتــی بررســی و تحلیــل شــده اســت تــا عالوهبــر
تجمیــع و جــذب ســرمایههای داخلــی و خارجــی ،بــه بازاریابــی
بــا دامنــهای از مشــارکتکنندگان در هــر دو بخــش خصوصــی
و دولتــی بــا هــدف ارتقــای گردشــگری ســامت و همــکاری
بخشهــای دولتــی و خصوصــی بــا مدیریــت ســاختارمند در
منطقــه منجــر شــود.

مروری بر ادبیات پژوهش
گردشــگری ســامت ســفری ســازمانیافته از محیــط
زندگــی فــرد بــه مکانــی دیگــر بهمنظــور حفــظ ،بهبــود و دســتیابی
مجـ�دد بـ�ه سـلامت جسـ�می و روحـ�ی اوسـ�ت (& Carrera
 .)Bridges, 2008میتــوان از دو دیــدگاه مختلــف بــه آن نــگاه
کــرد :اولیــن دیــدگاه شــامل ارائــۀ خدمــات ســامت و تســهیالت
تبلیغاتــی ب ـرای جــذب گردشــگران پزشــکی بــه جاذبــه یــا مقصــد
گردشــگری خــاص اســت و دومیــن دیــدگاه ســفر بــه مقاصــد
بــا هــدف درمــان ،ســامتی و جــذب گردشــگر بــرای خدمــات
پزشـ�کی متمرکـ�ز شـ�ده اسـ�ت ( .)Lee et al., 2012محققــان و
مؤسســات تحقیقاتــی براســاس دیــدگاه گردشــگران و متخصصــان
ی کردهانــد.
گردشــگری ســامت را بــه چنــد دســته تقســیمبند 
در تقســیمبندی کافمــن و مولــر ،گردشــگری ســامت براســاس
دیــدگاه گردشــگران ،بــه دو بخــش درمانــی و بازدارنــده طبقهبنــدی
شــده اســت .در ایــن تقســیمبندی ،گردشــگری صحــت
(تندرســتی) و گردشــگری پیشــگیرانه در هــم ادغــام شــدهاند
( .)Mueller & Kaufmann, 2001کوهــن در گزارشــی از
مرکــز هاســتینگز ( 1)HCRگردشــگری پزشــکی را بــه ســه نــوع
تقســیم میکنــد )۱ :خدماتــی کــه هــم در کشــور خــود بیمــار و
هــم در کشــور مقصــد غیرقانونــی اســت؛ ماننــد خدمــات مرتبــط
بــا فــروش اعضــای بــدن؛  )۲خدماتــی کــه در کشــور خــود بیمــار
غیرقانونــی اســت ،امــا در کشــور مقصــد قانونــی اســت؛ ماننــد
برخــی از درمانهــای ســلولهای بنیــادی؛  )۳خدماتــی کــه
هــم در کشــور زادگاه بیمــار و هــم در کشــور مقصــد قانونیانــد؛
ازجمل��ه تعوی��ض مفص��ل ( .)Cohen, 2010مؤسســۀ تحقیقــات
گردش��گری ژاپ��ن ( 2)JITRگردشــگران ســامت را از دیــدگاه
متخصصــان بــه چهــار نــوع تقســیم کــرده اســت کــه عبارتانــد
از :جراحــی و درمــان (پزشــکی) ،تندرســتی ،تشــخیص و
پیش��گیری از درم��ان ،ارتق��ای س�لامتی و اوق��ات فراغ��ت (lee
 .)& li, 2019افزایــش تــاش بــرای تعریــف گردشــگری
پزشــکی در دهــۀ گذشــته ،تأییــدی اســت بــر افزایــش چشــمگیر
آن درحک��م فعالی��ت مه��م گردش��گری (.)Reddy et al., 2010
ً
بــا بررســی لغاتــی کــه معمــوال در صنعــت گردشــگری پزشــکی
اســتفاده میشــود ،ســه تعریــف مشــخص از گردشــگری پزشــکی
یافــت میشــود :گردشــگری پزشــکی بینالمللــی ،گردشــگری
پزشــکی داخلــی ،گردشــگری پزشــکی بــا حمایــت کارفرمایــان
(س��ازمانها و ارگانه��ا) ( .)Sandberg, 2017: 2بــه ســفرهای
داخلی بیمارانی كـــه در پی متخصصان بهتـــر ،خـــدمات ارزانتـــر
و بـــا كیفیــت بیشــترند گردشـــــگری پزشــكی محلــی (داخلــی)
گفتــ�ه میشــ�ود ( .)Connell, 2011: 11بــه ســفر بیمــاران
فراســوی مرزهــا (اغلـــب در فاصـــلههای زیــاد) بــرای كســب
1. Hastings Center Report
2. Japanese Institute of Tourism Research
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منطقۀ مطالعهشده
منطقـۀ کالبـدی زاگـرس یکـی از ده منطقـه از تقسـیمات
طـرح کالبـدی ملی اسـت کـه شـامل پنج اسـتان همـدان ،لرسـتان،
کردسـتان ،کرمانشـاه و ایالم اسـت (طـرح کالبدی ایـران) .همچنین
ایـن منطقـه یکـی از ده كالنمنطقـۀ سلامت (بـا مالحظـات آمایش
سـرزمین اسـت و عبـارت اسـت از :دانشـگاههای علـوم پزشـكی و
خدمـات بهداشـتی درمانـی ایلام ،کردسـتان ،کرمانشـاه و همـدان
(ملـکزاده و همـکاران .)1396 ،محـدودۀ مطالعهشـده در ایـن
پژوهـش ،اسـتانهای مـرزی ایـن کالنمنطقـه شـامل اسـتانهای
ایلام ،کرمانشـاه و کردسـتان اسـت .در سـند آمایـش سـرزمین
کردسـتان ،شـهر سـنندج در گردشـگری سلامت در سـطح نخست
و شـهرهای سـقز ،مریـوان ،بانـه ،بیجـار و قـروه در سـطح دوم قـرار
دارنـد (سـند آمایـش سـرزمین کردسـتان )1398 ،بههمینترتیـب،
در ایـن سـند قطبهای گردشـگری ایلام براسـاس شهرسـتان و نوع
گردشـگری (سلامت ،تاریخـی ـ فرهنگی و طبیعی) پهنهبندی شـده
اسـت و دهلـران ،مهـران و ایلام بهمنزلـۀ گردشـگری سلامت در
نظـر گرفتـه شـده اسـت (سـند آمایـش سـرزمین ایلام .)1398 ،در
تخصصهای نواحی اسـتان کرمانشـاه در تقسـیم کار درون اسـتانی،
یکـی از مأموریتهـای شهرسـتانهای پـاوه و کرمانشـاه گردشـگری
سلامت ذکر شـده است (سـند آمایش سـرزمین کرمانشـاه)1398 ،
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خدمــات درمانــی (كــه ایــن خدمات در كشــور خودشــان از لحـــاظ
هزینـــه و زمـــان یا موجـــود نیست یا بهآســـانی در دسـترس نیسـت)
گردشــ�گری پزشــــ�كی (بینالمللـ�ی) گفتـ�ه میشـ�ود (Deloitte,
 )2008: 2کــه ابتــدا از طریــق آژانسهــای مســافرتی و رســانههای
جمعــی بــرای توصیــف پدیــدۀ بهســرعت درحــال رشــد ،یعنــی
مســافرت بــه آنســوی مرزهــا بهمنظــور دســتیابی بــه مراقبتهــای
درمان��ی بهداش��تی ،ارائ��ه ش��د (.)Shaywitz, 2002: 355
مطالعـات انجامشـده نشـان میدهنـد کـه عملکـرد رقابتـی
گردشـگری پزشـکی تحـت تأثیـر درمانهـای پزشـکی ،ویژگیهـای
مقص�د و عوام�ل ویژۀ گردش�گری ق�رار دارد (.)Junio et al, 2016
در مطالعـهای ،ضمـن دسـتهبندی گردشـگری سلامت در دو
زیرمجموعـۀ گردشـگری پزشـکی و گردشـگری تندرسـتی ،عوامـل
تعیینکننـدۀ شناختهشـدۀ تصمیمگیـری بـرای مقصـد گردشـگری
درمانـی در آسـیا ،مسـافت ،هزینـه ،زبـان ،اقتصـاد ،صالحیـت
فن�اوری پزش�کی و فرهن�گ گ�زارش ش�ده اس�ت (Lee & Kim,
 .)2015در مطالعـۀ دیگـری ،عوامـل کلیـدی موفقیـت در حـوزۀ
بازاریابـی گردشـگری پزشـکی موقعیتیابـی برنـد ،امکانـات و
کیفیـت مراقبـت سلامت ،نقاط (اماکـن) گردشـگری و ائتالف افقی
گ�زارش ش�ده اس�ت ( .)Yang, 2013همچنیـن مطالعـۀ عوامـل
مؤثـر در تصمیـم بیماران برای انتخاب کشـور مقصـد و مرکز مراقبت
سلامت نشـان میدهـد کـه ویژگیهـای خـاص کشـور مقصـد
(شـرایط اقتصـادیّ ،
جـو سیاسـی و سیاسـتهای تنظیمـی) ،و رتبـۀ
اعتباربخشـی بیمارسـتان ،کیفیت مراقبت و آموزش پزشـک ،و هزینه
تأثی�ر بس�زایی در تصمیمگی�ری و انتخ�اب آن�ان دارد (& Smith
 .)Forgione, 2007در پژوهشـی دیگر ،وضعیـت (کیفیت) انتقال
گردشـگران پزشـکی ،دسترسـی بـه پیگیری درمـان و مراقبـت پس از
ترخیـص ،قوانیـن مربـوط بـه بیمههـای درمانـی ،قوانیـن مربـوط بـه
خطاهـای پزشـکی ،سیاسـتهای تبلیغاتـی ،قوانیـن الزم و جدیـد،
سیاسـتهای حمایتـی مهمتریـن شـاخصهای توسـعۀ گردشـگری
پزش�کی شناس�ایی ش�ده اس�ت (.)Hosseini et al., 2020
براسـاس رویکـردی جامـع ،تلفیـق راهبردهـای متنـوع بـرای توسـعۀ
گردشـگری پزشـکی بـا سیاسـتهای صحیـح دولـت و شـیوههای
مدیریـت پیشـرو به نتایـج موفقیتآمیـزی در بخشهای گردشـگری،

مراقبتهـای درمانـی و سـایر بخشهـای اقتصـادی منجـر شـده
اسـت کـه میتوانـد بـه بینشـی راهبـردی بـرای پیشـرفتهای پایـدار
در بخشهـای دولتـی و خصوصـی کشـورهای مشـتاق گردشـگری
پزشـکی از طریـق مدیریـت کارآمـد و اسـتفادۀ هوشـمندانه از منابـع
در داخ�ل و خ�ارج منج�ر ش�ود (.)Ganguli & Ebrahim, 2017
براسـاس الگـوی ارائهشـده برمبنـای دیـدگاه مبتنیبـر منابـع و نظریۀ
مزیـت رقابتـی پورتـر ،هنگامـی کـه مراکـز درمانـی راهبردهـای
گردشـگری پزشـکی اتخـاذ میکننـد؛ ایـن موضـوع معطـوف اسـت
بـه عوامـل برتـری هزینـه بـا قیمتگـذاری رقابتـی ،تمایـز از طریـق
نـوآوری ،تمرکـز بـر مراقبتهـای ویـژۀ پزشـکی و قوانیـن و مقـررات
دولت�ی (.)Thilagavathi & Shankar, 2013
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خدمــات پزشــکی بــه گردشــگران بایــد از طریــق هــر دو
بخــش دولتــی و خصوصــی ،شــامل بیمارســتانها و برخــی
از کلینیکهــای تشــخیصی ارائــه شــود .براســاس نمــودار ،۱
تعــداد گردشــگران پزشــکی مراجعهکننــده بــه بیمارســتانهای
اســتانهای کردســتان ،بهویــژه کرمانشــاه در ســال  1397و 1398

بهنســبت ســالهای گذشــته رشــد صعــودی یافتــه ،امــا در ایــام
طبــق آمــار ادارۀ گردشــگری ســامت :وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی ( )1398رونــد کاهشــی چشــمگیری داشــته
اســت؛ بهگونــهای کــه از تعــداد  55نفــر در ســال  ،1393بــه 22
نفــر در ســال  1394و  ۲نفــر در ســال  1395کاهــش یافتــه اســت.
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نمودار  :۱تعداد گردشگران پزشکی مراجعهکننده به بیمارستانهای استانهای کردستان و کرمانشاه
(وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،ادارۀ گردشگری سالمت)1398 ،

روش تحقیق
روش تحقیــق پژوهــش حاضــر ،روش ترکیبــی بــا رویکــرد
کیفــی ـ ّ
کمــی اســت .نظریــۀ بنیادیــن یکــی از روشهــای کیفــی
اســت کــه شــالودۀ اصلــی آن اســتخراج کدهــا ،مفاهیــم و
طبقهبندیهاســت .وقتــی محققــی از روشهــای کیفــی اســتفاده
ً
میکنــد ،بــه شناســایی متغیرهایــی نیــاز دارد کــه بعــدا ممکــن
اســت بهصــورت ّ
کمــی آزمایــش شــوند .فراینــد استفادهشــده
در مرحلــۀ اول ایــن مطالعــه ،مبتنــی بــر ایــن نظریــه بــوده اســت.
در مرحلــۀ اول ،بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا عوامــل،
شــاخصها و زیرشــاخصهای توســعۀ گردشــگری پزشــکی
در راســتای گســترش دهکدههــای ســامت شناســایی و تدویــن
شــده اســت .بدینمنظــور ،ابتــدا پژوهشهــای مرتبــط بــا
حــوزۀ گردشــگری ســامت بــا تأکیــد بــر پزشــکی شناســایی و
شــاخصهای محققــان بررســی شــد .دادههــای گردآوریشــده بــه
روشهــای اســنادی از طریــق کدگــذاری بــاز و کدگــذاری محــوری

دســتهبندی شــده و در قالــب پرســشنامه و مصاحبــه در اختیــار
اســاتید و مســئوالن حــوزۀ گردشــگری ســامت متشــکل از گروهی
 8نفــره (مدیــر بخــش گردشــگری ســامت وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی و کارشناســان بخــش گردشــگری
ســامت وزارت میــراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی
و اســاتید باســابقه در حــوزۀ گردشــگری ســامت) ق ـرار گرفــت و
بــه نهاییشــدن شــاخصها از طریــق پانــل خبــرگان منجــر شــد.
در مرحلــۀ دوم ،بــا ترکیــب دو تکنیــک ســوات و دیمتــل فــازی در
راســتای هــدف تحقیــق ،انــواع راهبردهــا مشــخص و بــا اســتفاده از
تکنیــک ایاچپــی اولویتبنــدی شــدند .جامعــۀ آمــاری مرحلــۀ
ارزیابــی و اولویتبنــدی شــامل هجــده نفـــر خبــرگان گردشـــگری
ســامت اســتانهای کردســتان ،کرمانشــاه و ایــام بــوده اســت.
روش جمــعآوری دادههــا در چنــد مرحلــه و بــه طــرق مختلــف
صــورت گرفتــه کــه در شــکل  ۲شــرح داده شــده اســت.
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درنهایــت چارچوبــی از شــاخصها بهمنزلــۀ شــاخصهای
توســعۀ گردشــگری پزشــکی بــا رویکــرد یکپارچهســازی خدمــات
مشــتملبر هشــت عامــل هفــده شــاخص در ابعــاد گوناگــون

(تندرســتی ،درمانــی ،پزشــکی) بــا اســتفاده از روش ترکیبــی (کیفــی
ـ ّ
کمــی) تدویــن و ارزیابــی شــد.

شکل  :۳مدل مفهومی پژوهش با اقتباس از تقوایی و حسینی()1399
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شکل  :۲روند و مراحل جمعآوری دادهها در راستای هدف تحقیق
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تجزیهوتحلیل دادهها
شناســایی و دســتهبندی تعیینکنندههــای گردشــگری
پزشــکی و درمانــی میتوانــد بــه ارزیابــی عملکــرد رقابتــی
بهمنظــور توســعۀ صنعــت گردشــگری ســامت و در راســتای
یکپارچهســازی خدمــات کمــک شــایانی کنــد .بدینمنظــور،
ابتــدا تحلیــل محتــوا (مبتنیبــر نظریــۀ بنیادیــن) بهمثابــۀ راهبــرد
تحقیــق انتخــاب شــد .مهمتریــن عوامــل توســعه در حــوزۀ
گردشــگری پزشــکی کــه اکثــر محققــان ذکــر کردهانــد مربــوط
بــه ســه شــاخص کیفیــت (خدمــات درمانــی و نیــروی انســانی)،
تجهیـزات و هزینــه اســت .دادههــای گردآوریشــده بــه روشهــای
اســنادی پــس از بررســیهای متعــدد و بــا اســتفاده از نرمافــزار
مکسکــودا  ۱۸دســتهبندی شــدند .کدگــذاری محــوری باعــث
میشــود موضوعــات فرعــی (زیرشــاخصها) تصفیهشــده در
کنــار هــم جمــع و روابــط آنهــا بــا شــاخصها مشــخص شــود.
طــی ایــن فراینــد ،شناســایی شــاخصها و زیرشــاخصها بــا
مقایســۀ اطالعــات اعتبارســنجی و بــا اســتفاده از پانــل خبــرگان

در قالــب پرســشنامه و مصاحبــۀ اطالعــات اعتبارسنجیشــده
دوبــاره ارزیابــی و درنهایــت بــه نهاییشــدن شــاخصها منجــر
شــد و چارچوبــی از شــاخصها بهمنزلــۀ شــاخصهای توســعۀ
دهکدههــای ســامت بــا رویکــرد توســعۀ گردشــگری پزشــکی
ســاخته شــد .ســپس موقعیــت اســتانهای مــرزی منطقــۀ ســۀ
ســامت (الگــوی راهبــردی ســوات) از نظــر شــاخصهای
ذکرشــده بررســـی و تجزیهوتحلیــل شــد و عوامــل عمــدۀ داخلـــی
و خارجــی تأثیرگــذار در توســعۀ گردشــگری پزشــكی در کردســتان،
کرمانشــاه و ایــام شناســایی شــد و در مـــاتریس ارزیابــی قــرار
گرفــت .تعــداد عوامــل داخلــی 49 ،عامــل تعییــن شــد كــه از
ایــن تعــداد 14 ،عامــل نقـــاط قـــوت و  35عامــل نقـــاط ضـــعف
گردشـــگری پزشـــكی شــناخته شــدند .تعــداد عوامــل خارجی 37
عامـــل تعییــن شــدهاند كــه از ایــن تعــداد 11 ،عامــل فرصتهــای
بخــش گردشــگری پزشــكی و  26عامــل تهدیــد شــناخته
شـدند .جـــدول  ۱مـاتریس عوامـل داخلــــی و خــارجی توســعۀ
گردشــــگری پزشــــكی در اســتانهای مــرزی منطقــۀ ســه را نشــان
میدهــد.

جدول  :1ماتریس (ابعاد سوات) عوامل داخلی و خارجی توسعۀ گردشگری پزشكی
عوامل داخلی  IFE:نقاط قوت  Sو نقاط ضعف W
شاخص (کدگذاری محوری)

کیفیت و تسهیالت بیمارستان و
مراکز درمانی

زیر شاخص (کدگزاری باز)
 :S1شهرت و کیفیت خدمات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها و مراکز درمانی کرمانشاه (فعال در گردشگری
پزشکی) در مقایسه با استانهای مجاور
 :S2حداقل زمان انتظار برای دریافت خدمات درمانی در ایران
 :S3داشتن استانداردهای ملی پذیرش بیمار بینالمللی ( )IPDدر برخی بیمارستانهای منطقه

کیفیت خدمات پزشکان ،متخصصان و پرستاران

 : S4وجود متخصصان پزشكی در اکثر حوزهها در منطقه
 :S5پتانسیل اقلیمی و تنوع آبوهوایی

کیفیت خدمات و جاذبههای گردشگری

 :S6داشتن اماکن دیدنی متنوع ازجمله چشماندازهای زیبا و طبیعی با عملکرد ملی و بینالمللی
و جاذبههای ژئوتوریسمی کمنظیر

قوتها

 :S7جذابیت استانهای غربی درگردشگری و مهماننوازی
: S8وجود شرکتهای تسهیلگر گردشگری سالمت دارای مجوز در سنندج و کرمانشاه
امکانات خدماتی ،تأسیساتی

 :S9وجود امکانات رفاهی ـ اقامتی و خدمات پذیرایی در منطقه
 :S10پیوند با شبکۀ ریلی کشور در کرمانشاه

هزینههای درمانی و گردشگری

 :S11سطح پایین هزینههای درمانی و گردشگری بهنسبت كشورهای مجاور
 :S12پتانسیل و ظرفیت باالی منطقه در زمینۀ گیاهان دارویی

درمانهای طبیعی و سنتی

ُ ُ
: S13وجود چشمههای معدنی و آبدرمانی بهویژه چشـمههای دهلران ،باباگرگر ،چشمه بل
: S14وجود پتانسیل باالی طب سوزنی

تعیینکنندههاوراهبردهایتوسعهگردشگریپزشكیبارویکرد
یکپارچهسازیخدمات
نمونه موردمطالعه :استانهای مرزی منطقه سه سالمت
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عوامل داخلی  IFE:نقاط قوت  Sو نقاط ضعف W

 :W1کمبود تجهیزات پزشکی پیشرفته و بهروز همچنین فرسودگی تجهیزات (تشخیصی و درمانی) در برخی مراکز
: W2کمبود فضای فیزیکی و قدیمیبودن فضای برخی بیمارستانها و فقدان مراکز درمانی مدرن بینالمللی
: W3نبود مراکز پاراکلینیکی مجهز و مدرن در نزدیکی مرز برای انجام معاینات اولیه و هدایت گردشگران
کیفیت و تسهیالت بیمارستان و مراکز درمانی

: W4فقدان تطابق تسهیالت درمانی با استانداردهای بینالمللی در اکثر مراکز درمانی
 :W5فقدان پوشش بیمۀ مسئولیت بینالمللی

کیفیت خدمات پزشکان ،متخصصان و پرستاران

: W6کمبود نیروی متخصص (پزشكان ،پرستاران و نیروی انسانی ماهر و متخصص در حوزۀ توریسم سالمت)
بهویژه در ایالم و کردستان و توزیع نامناسب آن
ً
 :W7کیفیت نسبتا پایین مراقبت کادر پرستاری

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

شاخص (کدگذاری محوری)

زیر شاخص (کدگزاری باز)

 :W8وجود ناآرامیهای هرازگاه در منطقه
: W9بیتوجه به توسعۀ منابع انسانی و ضعف نیروی انسانی ماهر در صنعت گردشگری و گردشگری سالمت (غیر
مرتبط بودن نیروها از نظر علمی و بهکارنگرفتن یا تربیت نیروهای متخصص و کارآمد در این حوزه)
کیفیت منابع انسانی ،خدمات و جاذبههای گردشگری

 :W10کیفیت پایین ،نامناسب و کمبود امکانات رفاهی و تجهیزات فیزیکی در مکانهای بازدید و تأمیننشدن
خدمات و زیرساختهای مورد نیاز گردشگران

 W12نبود دسترسی به اطالعات مربوط به هزینههای خدمات پزشکی
 :W13نبود دسترسی کافی به اطالعات مربوط به پزشکان ،متخصصان و پرستاران در وبسایت برخی
بیمارستانها و مراکز درمانی
 :W14نبود دسترسی به اطالعات مربوط به تجهیزات و استانداردهای مربوط به بیمارستانها و مراکز درمانی
دسترسی به اطالعات پزشکی و گردشگری

: W15نبود دسترسی به اطالعات مربوط به گردشگری در وبسایت بیمارستانها و مراکز درمانی فعال در
گردشگری پزشکی

ضعف ها

 :W16نبود دسترسی به پیگیری درمان و مراقبت پس از ترخیص در وبسایت بیمارستانها و مراکز درمانی فعال
در گردشگری پزشکی
 :W17نبود دسترسی به اطالعات مربوط به آمار گردشگران سالمت برای برنامهریزی به دلیل ضعف نظام ثبت،
کنترل و آمارگیری
: W18فقدان هتل بیمارستانها و مراکز اقامتی مخصوص گردشگران پزشکی در منطقه و کیفیت پایین ارائۀ
خدمات در هتلهای منطقه بهویژه در ایالم و کردستان

امکانات خدماتی،
زیربنایی ،تأسیساتی

: W19نبود فرودگاه بینالمللی مطابق با استانداردهای جهانی ،پروازهای داخلی و بینالمللی محدود و انتقال
ضعیف گردشگران پزشکی همچنین نبود خطوط هوایی بین مراکز استانها
: W20کمبود شرکتهای تسهیلگر و آژانسهای گردشگری دارای مجوز از وزارت بهداشت و گردشگری
: W21نبود نمایشگاه دائمی و تخصصی در حوزۀ گردشگری سالمت
 :W22جادههای نامناسب مواصالتی و منتهی به کشورهای همجوار
: W23فقدان پیوند ریلی با شبکۀ ریلی کشور در ایالم و سنندج
: W24ضعف قوانین مربوط به خطاهای پزشکی و فقدان نظام پاسخگویی به گردشگران پزشكی ناراضی ،همچنین
وجود برخی محدودیتها در زمینۀ حقوق بیمار

قوانین

سیاستگذاری

: W25نبود قوانین مورد نیاز و جدید به علت نوبودن گردشگری سالمت
: W26قوانین ناکارآمد بیمهای نظیر عدم پوشش بیمه برای مراقبتهای پس از درمان و انجامندادن تعهدات مالی
برخی سازمانهای بیمهگر و وجود بیمههای ناکارآمد داخلی
: W27ضعف سیاستهای حمایتی از قبیل  :سرمایهگذارینکردن كافی دولت در راستای رقابت با برخی
كشورهای منطقه در حوزۀ گردشگری پزشکی ،حمایتنکردن دولت از بخـش خصوصـی بـرای ورود و
سرمایهگذاری ،نبود تسهیالت كافی برای مجموعههای فعال در كسـبوكـار گردشـگری پزشـكی
: W28ضعف سیاستهای مدیریتی از قبیل مدیریت کوتاهمدت و سطحینگر و فقدان مدیریت کالن ،فقدان
برنامه و نظام جامع و سیستماتیک توسعۀ گردشگری سالمت ،اجرانکردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای
مقابله با تحریمهای بینالمللی ،فقدان متولیان مشخص و نبود نهاد بین بخشـی متـولی ،سیاسـتگـذار،
سـازماندهیكننده و ناظر در زمینۀ گردشگری پزشكی

زبان و ارتباطات

 :W29ارتباط ضعیف صنعت گردشگری پزشکی با رسانههای داخلی برای نشاندادن قابلیتهای گردشگری
پزشکی ،هماهنگنبودن نهادهای مرتبط با گردشگری پزشكی

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

 :W11نبود طراحی مناسب فضا و مکانهای گردشگری برای جذب و کمبود عالئم راهنمایی
برای هدایت گردشگران

206

حسینی و تقوایی

عوامل داخلی  IFE:نقاط قوت  Sو نقاط ضعف W

تبلیغات و بازاریابی

: W30فقدان برند درمانی
 :W31نبـود بستۀ گردشگری

ضعف ها

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

شاخص (کدگذاری محوری)

زیر شاخص (کدگزاری باز)

: W32تشویقنکردن قشر گردشگر سالمت داخلی برای استفاده از امکانات اینترنت و فناوریهای نو
 W33:شناخت نیازهای بازار هدف
درمانهای سنتی

: W34نبود برنامۀ مدون و دقیق طب سنتی بهویژه گیاهی در منطقه با توجه به ظرفیت باالی این حوزه

پدافند غیرعامل

 :W35پایینبودن پوشش روانی بیماران
عوامل خارجی  )EFE(:فرصتها ( )Oو تهدیدها ()T

هزینههای درمانی و گردشگری

 :O1باالبودن قیمت خدمات درمانی و گردشگری و دورههای درمان در كشورهای دیگر نسبت به ایران

تبلیغات و بازاریابی

 :O2وجود بازارهای هدف عراق و اقلیم کردستان

شرایط فرهنگی

 :O4قرابت فرهنگی ـ قومی با گردشگران پزشکی کشورهای همسایه
 :O5شناخت فرهنگی و شباهت زبانی با گردشگران کردستان عراق

فرصت ها

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

 :O3موقعیت ممتاز جغرافیایی و مزیت مکانی منطقه و نزدیکی به کشورهای مبدأ گردشگری بهویژه مرزهای رسمی
به عنوان کانونهای مهم پیوند با کشور عراق و اقلیم کردستان

 :O6ارزآوری و خروج از اقتصاد تكمحصولی و شكننده
 :O7افزایش فرصتهای شغلی و ایجاد شغلهای جدید در بخشهای مختلف و كاهش نرخ بیكاری ،رشد و
توسعۀ بخش خصوصی
ابعاد اقتصادی

 :O8روند افزایش جـذب توریسـم پزشکی به کردستان و کرمانشاه بهویژه در دو سال اخیر
 :O9فرصت توسعه و جلب سرمایهگذاری در شهرهای مرزی درنتیجه رونق اقتصادی و توزیع عادالنۀ درآمد
 :O10وجود بازارچههای مرزی برای ترغیب و آگاهسازی

موقعیت زیست محیطی

کیفیت و تسهیالت بیمارستان و مراکز درمانی

 :O11تبدیلشدن مسئلۀ ریزگردها به مسئلۀ ملی و اهتمام دولتها برای مدیریت آن
 :T1دریافتنکردن مجوزهای رسمی بینالمللی مانند كمیسیون مشترك بینالمللی ( )JCIو استانداردهای کیفیت
( )NCQA, ESQA, ISO
 :T2فقدان پوشش بیمۀ بینالمللی برای بیماران خارجی به دلیل وجود موانع بر سر راه انتقال بیمه از کشورهای مبدأ

کیفیت خدمات پزشکان ،متخصصان و پرستاران

 :T3نداشتن گواهینامـۀ بـینالمللـی پزشکان ،متخصصان و پرستاران
 :T4نبود تسـهیالت پرداخـت الكترونیكـی برای بیماران خارجی

امکانات خدماتی،
زیربنایی ،تأسیساتی

 :T5کمبود مراکز رسمی دارای مجوز برای تبدیل ارزهای خارجی به ارز داخلی ( صرافی)
ً
:T6محرومیت مناطق مرزی از خدمات بهنسبت سایر نقاط کشور و احیانا تبعیض
در برنامهریزیها در ارائۀ خدمات

تهدیدها

 :T7نبود تعرفۀ استاندارد برای خـدمات درمـانی همچنین نظارتنداشتن بر اجرای صحیح تعرفههای پزشکی
موجود و وجود قوانین ناکارآمد در زمینۀ شفافیت قیمت خدمات درمانی و گردشگری
قوانین

سیاستگذاری

 :T8نبود تعریف قوانین حمایتی و حفاظت از امنیت گردشگران پزشکی و وجود
پیشزمینههای ذهنی فقدان امنیت در منطقه
 :T9ضعف سیاستهای نظارتی ،از قبیل وجود مافیای گمرک مرزی  ،جوالن دالالن و رشوهگیری و تبانی در بخش
بهداشت و درمان به دلیل نبود نظارت کافی دولت
 :T10پـایینبـودن تسـلط بـه زبانهای کشورهای مبدأ گردشگری سالمت (عربی) و بینالمللی در بین تـیم
پزشـکی و درمـانی و فقدان مترجم در بیمارستانها و مراکز درمانی

زبان و ارتباطات

 :T11فقدان همکاری بین سفارتخانهها و مراکز درمانی ،ارتباط ضعیف صنعت گردشگری پزشکی با رسانههای
برونمرزی برای نشاندادن قابلیتهای گردشگری پزشکی و فعالنبودن آژانسهای گردشگری پزشکی بهمنظور
بازاریابی در کشورهای همسایه

تعیینکنندههاوراهبردهایتوسعهگردشگریپزشكیبارویکرد
یکپارچهسازیخدمات
نمونه موردمطالعه :استانهای مرزی منطقه سه سالمت
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عوامل داخلی  IFE:نقاط قوت  Sو نقاط ضعف W
شاخص (کدگذاری محوری)

 :T12واقعشدن بخشی از منطقه در کمربند زلزلهخیزی زاگرس
 :T13فرسایش خاک و وجود کانونهای گستردۀ ریزگردها بهویژه در ایالم
موقعیت زیستمحیطی
 :T14وضعیت نامناسب از نظر نظافت و آراستگی شهرهای مرزی
 :T15نبود سیستم دفع زباله در اکثر مناطق

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

زیر شاخص (کدگزاری باز)

 :T16صادرنکردن ویزای پزشکی و بیتوجهی به این امر در ایران

شرایط فرهنگی

 :T18قبیلهگرایی و برخی اختالفات در نظام مدیریتی منطقه

تهدیدها

 :T19امکان انتقال بیماریهای واگیر
 :T20بیتوجهی به ارائۀ خدمات بالینی و مشاورهای به بیماران و پشتیبانی همراهان آنان
پدافند غیرعامل

: T21نیازهای درمانی مردم بومی و شلوغی مراكز درمانی بهسبب حضور گردشگران پزشكی
: T22مهاجرت نیروی متخصص از منطقه
 :T23روند روبهافزایش ریزگردها و شیوع بیماریهای ناشی از آن
 :T24تقویت زیرساختها و رقابت شدید در حوزۀ گردشگری پزشکی و پیدایش رقبای
ً
نسبتا قوی بین كشورهای منطقه

بینالمللی

 :T25تبلیغات منفی رسانههای خارجی و ارائۀ تصویری تحریفشده از ایران به جامعۀ جهانی و کمبود منابع برای
مقابله با این گفتمان منفی
 :T26تحریمهای بینالمللی

یافتههای پژوهش
اســتانهای مــرزی کردســتان ،کرمانشــاه و ایــام بهمنزلــۀ
کالنمنطقــۀ آمایشــی (منطقــۀ ســۀ ســامت) بهســبب موقعیــت
ممتــاز منطقـهای و مزیــت مکانــی بــه علــت نزدیکــی به کشــورهای
مبــدأ گردشــگری عـراق و اقلیــم کردســتان ،وجــود مرزهــای رســمی
درحکــم کانونهــای مهــم پیونــد و برخــورداری از مواهــب
طبیعــی بــا اتخــاذ سیاســتهای متنــوع درصــورت برنامهریــزی و
اعمــال مدیریــت توانمنــد ،مزیــت رقابتــی باالیــی دارد تــا بهمنزلــۀ
یکــی از قطبهــای مهــم گردشــگری ســامت مطــرح شــود.

بدینمنظــور نقـــاط قـــوت داخلـــی و فرصــتهای خارجــی ،نقاط
ضعــف داخلــی و فرصتهــای خـــارجی ،نقـــاط قـــوت داخلـــی
و تهدیدهــای خـــارجی و نقـــاط ضعــف داخلــی و تهدیدهــای
خارجــی بــا یكدیگــر مقایســه شــدند و از نتیجــۀ آنهــا بــا توجــه
بـــه فاكتورهـــای شناساییشــده چنـــدین نـــوع راهبرد حاصـــل شد.
در جــدول  2انــواع راهبردهــا و عوامــل مرتبــط بــا آن ذکــر
شــده اســت .بـرای تعییــن روابــط میــان انــواع راهبردهــا در پـــژوهش
حاضــر ،از تكنیــك دیمتــل فـــازی اســتفاده شــده اســت .ایــن امــر
باعث کاهش تعـــداد جـــدولهای مقایســـات زوجـــی خواهد شــد.

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

تبلیغات و بازاریابی

 :T17نبود برنامههای مدون برای اطالعرسانی ،تبلیغات و بازاریابی ،نبود سیستم تبلیغاتی برونمرزی ،ترویج
ناكافی و ضعیف گردشگری پزشكی از طریق اینترنت و با استفاده از فناوری اطالعات ،فقدان ساختار مناسب این
نوع تبلیغات برای اعتمادسازی و جذب گردشگران خارجی در منطقه

208

حسینی و تقوایی

جدول  :۲مهمترین راهبردهای توسعۀ گردشگری پزشكی اسـتانهای غربی (ایالم ،کرمانشاه و کردستان) با مرکزیت کرمانشاه
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

راهبردهای تهاجمی ()SO

عوامل مرتبط با راهبرد

راهبردهای بازنگری ()WO

عوامل مرتبط با راهبرد

 SO1تمرکز و تالش برای ارتقای كیفیت و رقابت برای
جلب رضایت مشتری و اعتمادسازی بهمنظور جذب
بیشتر گردشگران پزشکی

S1, S3 ,S4, S5, S6,
S7, S8, S9 S10,
S12, S13 S14 O1,
O2, O3, O4, O5, O6
O7, O8

 :WO1توجه و حمایت ویژۀ دولت از طریق قانونگذاری
(اصالح قوانین مربوط به بیمههای درمانی ،اتخاذ قوانین
تسهیل ورود و خروج ،تعیین تعرفههای ثابت و استاندارد
برای خدمات درمانی و گردشگری ،تدوین قوانین مربوط
به نظام پاسخگویی به خطاهای پزشکی و نظارت مستمر بر
عملکرد ارئهکنندگان خدمات ،اتخاذ قوانین خاص حفاظت
از امنیت گردشگران پزشکی)

W8,W24,W25, W26,
O2, O3, O4, O5, O6, O7,
O8, O6, O7, O8, O9

 :SO2احداث دهکدۀ مدرن سالمت با رویکردی
یکپارچه (در حوزۀ تندرستی ،درمانی و پزشکی)
با توجه به پتانسیلهای منطقه در فاصلۀ نزدیک به
کرمانشاه در محیطی طبیعی با طراحی مناسب و دور
از مخاطرات زیستمحیطی و فراهمکردن شرایط
رقابتی از دورۀ درمان و قیمت خدمات در مقایسه با
سایر کشورها.

S1, S2, S3 ,S4, S5,
S6, S7,S8,S9 S11,
S12, S13 S14, O1,
O2, O6, O7, O8,
O9, O10

 :WO2تدوین سیاستها و تمهیدات مدیریتی ،حمایتی
و نظارتی در عرصۀ گردشگری سالمت نظیر تشکیل نهاد
بین بخشـی متـولی ،سیاسـتگـذار ،سـازماندهیكننده و
ناظر در زمینۀ گردشگری پزشكی برای تدوین سیاستهای
شفاف ،جلوگیری از موازیکاری ،تقویت تعامل و
همکاری ،انسجام و هماهنگی در نظام مدیریت بهویژه
مدیریت و نظارت بر عرضه ،لزوم برنامۀ جامع و ساختارمند
توسعۀ گردشگری سالمت و تجمیع توانمندیهای
منطقه درخصوص توسعۀ گردشگری پزشكی با نگرش و
تفكر سیستمی و دنبـالکردن برنامـههـای کوتـاهمـدت،
میانمدت و بلندمـدت در این حوزه ،سرمایهگذاری
كافی دولت و حمایت الزم از بخـش خصوصـی بـرای
ورود و تسهیل سرمایهگذاری (ایجاد تسهیالت كافی
برای سرمایهگذاران و مجموعههای فعال در كسـبوكـار
گردشـگری پزشـكی)

W17,W27, W28, W29,
W33,W34, O2, O3, O4,
O5,O6, O7,O8, O9, O10

 :SO4افزایش بهرهبرداری از پتانسیلهای درمانهای
طبیعی و سنتی و بهبود مزیتهای رقابتی عرضه بهویژه
مراکـز مدرن گیاهدرمانی طبق استانداردهای جهانی

S5, S7, S8, S9, S10,
S12, S13, S14, O1
O2, O3, O4, O5, O6,
O7, O9, O10

 :WO3طراحی و تـدوین راهبرد بازاریابی منسـجم و مؤثر
(با استفاده از پتانسیل شباهتهای فرهنگی و زبانی این
استانها با گردشگران) در گردشگری پزشكی در سطح خرد
و كالن (برگزاری نمایشگاه دائمی و تخصصی در حوزۀ
گردشگری سالمت و تولید بروشورهای تبلیغاتی به همراه
بستههای متنوع گردشگری سالمت متناسب با پتانسیل و
قابلیتهای منطقه در راستای ارائۀ برندها).

W20, W21, W29, W30,
W31, W32, W33, O1,
,O2, O3 O4, O5, O6, O7

راهبردهای تنوع ()ST

عوامل مرتبط با راهبرد

راهبرهای تدافعی ()WT

عوامل مرتبط با راهبرد

 :ST1مدیریت ساختارمند و توسعۀ روابط با
همسایگان بهویژه در زمینۀ انتقال بیماران و تدوین
راهبردهای توسعۀ بیمۀ تکمیلی و رفع موانع انتقال
آن ،انعقاد قرارداد با بیمارستانهای بازارهای هدف)
و ارتقای سطح امنیت و فرهنگ گردشگرپذیری و
مهماننوازی و آموزش بهبود ارتباط با بیمار خارجی
برای جلب اعتماد و وفادارسازی و مقابله با برخی
تبلیغات منفی.

S2, S4, S7, S8, S11,
S12, T2, T7, T8,
T10, T17, T20, T24

 :ST2تالش برای اخذ تأییدیهها و استانداردهای
بینالمللی از طریق مراکز ارائهدهندۀ خدمات درمانی،
تندرستی و پزشکان ،متخصصان و پرستاران و
آمادهسازی زیرساختها و امکانات براساس آنها.

S1, S3, S4, S12, S13,
S14, T1, T2, T3,
T16, T23

 :WT1تهیۀ تعرفههای درمانی برای بیماران خارجی با
توجه به نوع بیماری و کیفیت خدمات مراکز ارائهدهنده به
آنها (لزوم دستهبندی مراکز درمانی براساس کیفیت) و
توسعۀ آژانسهای گردشگری پزشکی ،جهت حذف مافیای
گمرک مرزی ،واسطهگری ،داللی دالالن و رشوهگیری و
تبانی در بخش بهداشت و درمان.

 :WT2ارتقای فناوری و تجهیزات پزشکی و فیزیکی
مکانهای گردشگری و تقویت امکانات خدماتی،
تأسیساتی و توسعۀ زیرساختهای الزم با استانداردهای
بینالمللی در منطقه و سرمایهگذاری دولت در این
بخشها ،توسعۀ وسایل حملونقل جادهای ،ریلی و
هوایی ،بهبود خدمات مالی و بانکی (تسـهیالت پرداخـت
الكترونیكـی برای بیماران خارجی و مراکز رسمی تبدیل
ارز) تأسیس و توسعۀ شرکتهای تسهیلگر گردشگری
پزشکی و آژانسهای گردشگری برای فعالیت بازاریابی و
جذب گردشگران در کشورهای مبدأ گردشگری بهویژه اقلیم
کردستان و عراق و سایر کشورها و ارائۀ تسهیالت الزم به
آنها در این خصوص)

W4, W5, W6, W7, W9,
W12, W13, W14, W16,
W20, W33, W35, T1,
T3, T7, T9, T11

W1, W2, W3, W10,
W11, W18, W19, W20,
W21, W22, W23, W27,
W33, T4, T5, T6, T24

تعیینکنندههاوراهبردهایتوسعهگردشگریپزشكیبارویکرد
یکپارچهسازیخدمات
نمونه موردمطالعه :استانهای مرزی منطقه سه سالمت
راهبردهای تهاجمی ()SO

S2, S4, S8, S11,
T19, T21, T24

W5, W6, W7, W9,
T13, T21, W24,
W35, T3, T9, T10,
T20, T22, T24

 :WT3تشکیل بانک اطالعات پزشکی و گردشگری و
راهاندازی وبسایت گردشگری درمانی استانهای مرزی
منطقۀ سۀ سالمت بهصورت مشترک در راستای مدیریت
یکپارچۀ تبلیغات و بازاریابی ،اعتمادسازی و جذب
گردشگران بازارهای هدف ،ارائۀ مشاورۀ پزشکی و درمانی
قبل و بعد از درمان ،تشویق قشر گردشگر سالمت داخلی
برای استفاده از امکانات اینترنت و فناوریهای نو.

W12, W13, W14, W15,
W16, W17, W32, W26,
T7, T9, T17, T18, T20,
T21, 24

 :WT4تدوین برنامههای کالن ملی و فراملی گردشگری
سالمت برپایۀ مالحظات زیستمحیطی و پایداری و
رعایت الزامات مخاطرات طبیعی (در مناطق مستعد) و
معضالت زیستمحیطی (ریزگردها) و پدافند در استقرار
دهکدههای سالمت در منطقه

براســاس نتایــج پژوهــش مهمتریــن راهبردهـــا بــرای
دســتیابی بــه اهــداف پژوهــش تحــت عناویــن راهبردهــای کالن
ملــی ،راهبرهــای منطق ـهای (منطقــۀ ســه ســامت) و راهبردهــای
ملــی ـ منطق ـهای تقســیمبندی شــده اســت کــه بهترتیــب اولویــت
بــه شــرح زیــر اســت:
راهبــرد کالن ملــی در حــوزۀ سیاســتگذاری :تدویــن
سیاســتها و تمهیــدات مدیریتــی ،حمایتــی و نظارتــی در
عرصــۀ گردشــگری ســامت نظیــر تشــکیل نهــاد بیــن بخشـــی
متـــولی ،سیاسـتگـــذار ،ســـازماندهیكننده و ناظــر در زمینــۀ
گردشــگری پزشــكی ،تدویــن سیاس ـتهای شــفاف و جلوگیــری از
مــوازیکاری ،تقویــت تعامــل و همــکاری ،انســجام و هماهنگــی
در نظــام مدیریــت بهویــژه مدیریــت و نظــارت بــر عرضــه،
ســرمایهگذاری كافــی دولــت و حمایــت الزم از بخـــش خصوصـــی
بـــرای ورود و تســهیل ســرمایهگذاری (ایجــاد تســهیالت كافــی
بــرای ســرمایهگذاران و مجموعههــای فعــال در كسـبوكـــار
گردشـــگری پزشـكی).
راهبــرد منطقـهای (کالنمنطقــۀ ســۀ ســامت) در حــوزۀ
سیاس ـتگذاری و مدیریــت :لــزوم برنامــۀ جامــع و ســاختارمند
توســعۀ گردشــگری ســامت و تجمیــع توانمندیهــای منطقــه
درخصــوص توســعۀ گردشــگری پزشــكی بــا نگــرش و تفكــر
سیســتمی و دنبـــالکردن برنامـههـــای کوتـاهمـــدت ،میانمــدت و
بلندمـــدت در ایــن حــوزه.
راهبردهــای کالن ملی ـ منطقــهای (کالنمنطقــۀ ســۀ
ســامت) در حــوزۀ پدافنــد غیرعامــل :احــداث مراکــز تشــخیص
درمانــی اولیــه و غربالگــری (پاراکلینیــک) مجهــز و مــدرن و دارای
خدمــات برتــر در شــهرهای مــرزی کــه ب ـرای جــذب گردشــگران
ســامت شــهرهای مــرزی عــراق و اقلیــم کردســتان و جلوگیــری

W2, W3, W8, W25,
W35, T8, T12, T13, T14,
T15, T18, T19, T20,
T21, T22, T25, T26

از انتقــال بیماریهــای واگیــردار بــه مراکــز اســتانها و کشــور و
مشــکالت مربــوط بــه امنیــت روانــی ـ اجتماعــی مــردم پتانســیل
الزم را دارنــد.
همچنیــن تدویــن برنامههــای کالن ملــی و فراملی گردشــگری
ســامت برپایــۀ مالحظــات پدافنــد غیرعامــل ،زیســتمحیطی
و پایــداری و رعایــت الزامــات مخاطــرات و معضــات طبیعــی
(نظیــر ریزگردهــا ،زلزلــه و )...در اســتقرار مراکــز پاراکلینیــک و
دهکدههــای ســامت در منطقــه.
راهبــرد ملی ـ منطقــهای (کالنمنطقــۀ ســۀ ســامت)
در حــوزۀ بازاریابــی :تأســیس و توســعۀ آژانسهــای گردشــگری
ســامت بــرای فعالیــت بازاریابــی و جــذب گردشــگران در
کشــورهای مبــدأ گردشــگری بهویــژه اقلیــم کردســتان و عــراق و
ارائــۀ تســهیالت الزم بــه آنهــا در ایــن خصــوص و تهیــۀ تعرفههــای
درمانــی بــرای بیمــاران خارجــی بــا توجــه بــه نــوع بیمــاری و
کیفیــت خدمــات مراکــز ارائهدهنــده بــه آنهــا (لــزوم دســتهبندی
مراکــز درمانــی براســاس کیفیــت) بــرای حــذف مافیــای گمــرک
مــرزی ،واســطهگری ،داللــی دالالن و رشــوهگیری و تبانــی در
بخــش بهداشــت و درمــان.
راهبــرد کالن ملــی در حــوزۀ قانونگــذاری :توجــه و
حمایــت ویــژۀ دولــت از طریــق قانونگــذاری (اصــاح قوانیــن
مربــوط بــه بیمههــای درمانــی ،اتخــاذ قوانیــن تســهیل ورودوخروج،
تعییــن تعرفههــای مشــخص و اســتاندارد ب ـرای خدمــات درمانــی
و گردشــگری ،تدویــن قوانیــن مربــوط بــه نظــام پاســخگویی بــه
خطاهــای پزشــکی و نظــارت مســتمر بــر عملکــرد ارئهکننــدگان
خدمــات .اتخــاذ قوانیــن خــاص حفاظــت از امنیــت گردشــگران
پزشــکی).

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

 : ST4برگزاری دورههای مهارتی گردشگری سالمت
و آموزش نیروی انسانی متخصص در این بخش،
جلوگیری از خروج نیروهای متخصص از منطقه،
بهکارگیری و تربیت پزشکان ،متخصصان و پرستاران
حرفهای و نظارت بر آنها برای ارتقـای مهـارتهای
علمـی در سطح جهانی و توانمندسازی ،بهکارگیری
مترجم به زبانهای بینالمللی و کشور مولد گردشگر)
عربی (در بیمارستانها و مراکز درمانی فعال در بخش
گردشگری پزشکی و شرکت در کنگرههای بینالمللی
و بازدید از مراکز توریسم درمانی کشورهای موفق
در این زمینه.

عوامل مرتبط با راهبرد

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

 :ST3تأسیس مراکز تشخیص درمانی اولیه و
غربالگری) پاراکلینیک (مجهز و مدرن و دارای
خدمات برتر در شهرهای مرزی که برای جذب
گردشگران سالمت شهرهای مرزی همسایگان و
جلوگیری از انتقال بیماریهای واگیردار به مراکز
استانها و کشور و جلوگیری از ایجاد مشکالت مربوط
به امنیت روانی ـ اجتماعی مردم پتانسیل دارند.

راهبردهای بازنگری ()WO

عوامل مرتبط با راهبرد
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حسینی و تقوایی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

راهبردهــای منطقــهای (کالنمنطقــه ســۀ ســامت) در
حــوزۀ کیفیــت خدمــات پزشــکی و گردشــگری .۱ :ارتقــای
تجهیــزات پزشــکی و فیزیکــی مکانهــای گردشــگری و تقویــت
امکانــات خدماتــی ،تأسیســاتی و توســعۀ زیرســاختهای الزم بــا
اســتانداردهای بینالمللــی در منطقــه و ســرمایهگذاری دولــت
در ایــن بخشهــا ،توســعۀ وســایل حملونقــل جــادهای ،ریلــی
و هوایــی ،بهبــود خدمــات مالــی و بانکــی (تســـهیالت پرداخـــت
الكترونیكـــی بـرای بیمــاران خارجــی و مراکــز رســمی تبدیــل ارز)؛
 .۲تمرکــز و تــاش بـرای ارتقــای كیفیــت خدمــات و رقابــت بـرای
جلــب رضایــت مشــتری و اعتمادســازی بــرای جــذب بیشــتر
گردشــگران پزشــکی.
راهبــرد منطقـهای (کالن منطقــه ســۀ ســامت) در حــوزۀ
یکپارچهســازی خدمــات و سیســتم مدیریتــی :احــداث دهکــدۀ
مــدرن ســامت بــا رویکــردی یکپارچــه (در حــوزۀ تندرســتی،
درمانــی و پزشــکی) بــا توجــه بــه پتانســیلهای منطقــه در فاصلــۀ
نزدیــک بــه کرمانشــاه در محیطــی طبیعــی بــا طراحــی مناســب و
دور از مخاط ـرات زیس ـتمحیطی و ایجــاد ش ـرایط رقابتــی از دورۀ
درمــان و قیمــت خدمــات بهنســبت ســایر کشــورها.
راهبــرد ملی ـ منطقــهای (کالنمنطقــۀ ســۀ ســامت)
در حــوزۀ بازاریابــی :طراحــی و تـــدوین راهبرد بازاریابی منســـجم
و مؤثــر (بــا اســتفاده از پتانســیل شــباهتهای فرهنگــی و زبانــی
ایــن اســتانها بــا گردشــگران) در گردشــگری پزشــكی در ســطح
خــرد و كالن (برگــزاری نمایشــگاه دائمــی و تخصصــی در حــوزۀ
گردشــگری ســامت و تولیــد بروشــورهای تبلیغاتــی بــه همــراه
بســتههای متنــوع گردشــگری ســامت متناســب بــا پتانســیل و
قابلیتهــای منطقــه در راســتای ارائــۀ برندهــا).
راهبــرد کالن ملی ـ منطقــهای (کالنمنطقــۀ ســۀ
ســامت) در حــوزۀ کیفیــت خدمــات پزشــکی و گردشــگری:
تــاش بهمنظــور اخــذ تأییدیههــا و اســتانداردهای بینالمللــی
از طریــق مراکــز ارائهدهنــدۀ خدمــات درمانــی ،تندرســتی و
پزشــکان ،متخصصــان و پرســتاران و آمادهســازی زیرســاختها
و امکانــات براســاس آنهــا.

راهبــرد منطقــهای (کالنمنطقــۀ ســه ســامت) در
حــوزۀ درمانهــای طبیعــی و ســنتی :افزایــش بهرهبــرداری از
پتانســیلهای درمانهــای طبیعــی و ســنتی و بهبــود مزیتهــای
رقابتــی عرضــه بهویــژه مراکـــز مــدرن گیاهدرمانــی طبــق
اســتانداردهای جهانــی.
راهبــرد منطقــهای (کالنمنطقــۀ ســۀ ســامت) در
حــوزۀ دسترســی بــه اطالعــات پزشــکی و گردشــگری
(زیرســاختهای فنــاوری اطالعــات) :ایجــاد بانــک اطالعــات
پزشــکی و گردشــگری و راهانــدازی وبســایت گردشــگری درمانــی
اســتانهای مــرزی منطقــۀ ســۀ ســامت بهصــورت مشــترک در
راســتای مدیریــت یکپارچــۀ تبلیغــات و بازاریابــی ،اعتمادســازی
و جــذب گردشــگران بازارهــای هــدف ،ارائــۀ مشــاورۀ پزشــکی و
درمانــی قبــل و بعــد از درمــان ،تشــویق قشــر گردشــگر ســامت
داخلــی بــرای اســتفاده از امکانــات اینترنــت و فناوریهــای نــو.
راهبــرد منطقـهای (کالنمنطقــۀ ســۀ ســامت) در حــوزۀ
توســعۀ نیــروی انســانی و ارتباطــات :برگـزاری دورههــای مهارتی
گردشــگری ســامت و آمــوزش نیــروی انســانی متخصــص در
ایــن بخــش ،بهکارگیــری و تربیــت پزشــکان ،متخصصــان و
پرســتاران حرفــهای و نظــارت بــر آنهــا بــرای پاســخگویی و
ارتقـــای مهـــارتهای علمـــی در ســطح جهانــی و توانمندســازی،
بهکارگیــری مترجــم بــه زبانهــای بینالمللــی و کشــور مولــد
گردشــگر) عربــی (در بیمارســتانها و مراکــز درمانــی فعــال در
بخــش گردشــگری پزشــکی ،و شــرکت در کنگرههــای بینالمللــی
و بازدیــد از مراکــز توریســم درمانــی کشــورهای موفــق در ایــن
زمینــه.
راهبــرد کالن ملی ـ منطقــهای (کالنمنطقــۀ ســۀ
ســامت) در حــوزۀ زبــان و ارتباطــات :توســعۀ روابــط بــا
همســایگان بهویــژه در زمینــۀ انتقــال بیمــاران و تدویــن راهبردهــای
توســعۀ بیمــۀ تکمیلــی و رفــع موانــع انتقــال آن ،انعقــاد قــرارداد
بــا بیمارســتانهای بازارهــای هــدف) و ارتقــای ســطح امنیــت و
فرهنــگ گردشــگرپذیری و مهماننــوازی و آمــوزش بهبــود ارتبــاط
بــا بیمــار خارجــی بـرای جلــب اعتمــاد و وفادارســازی و مقابلــه بــا
برخــی تبلیغــات منفــی.

نمودار  :۲اولویتبندی راهبردهـا برای دستیابی به اهداف تحقیق

تعیینکنندههاوراهبردهایتوسعهگردشگریپزشكیبارویکرد
یکپارچهسازیخدمات
نمونه موردمطالعه :استانهای مرزی منطقه سه سالمت

و نقــاط ضعــف) در اولویــت دوم و راهبردهــای تنــوع و تهـــاجمی در
اولویتهـــای بعـــدی قــرار گرفتند.
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

براســاس اولویــت ،بهترتیــب راهبــرد بازنگــری (اســـتفاده از
فرصتهــای محیطــی بــرای جبــران نقـــاط ضعــف) در اولویت اول
و راهبــرد تدافعــی (بهحداقلرســاندن زیانهــای ناشــی از تهدیدهــا
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نمودار  :۳اولویتبندی راهبردهای چهارگانۀ کالنمنطقۀ سۀ سالمت

شکل  :5مکانهای پیشنهادی برای احداث مراکز پاراکلینیک و دهکدۀ سالمت در کالنمنطقۀ سۀ سالمت
(ایالم ،کرمانشاه و کردستان)

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

لــزوم یکپارچهســازی خدمــات در گردشــگری ســامت
و توجــه بــه ایــن مهــم در تهیــۀ طرحهــا و برنامههــای راهبــردی،
کــه پژوهــش حاضــر در راســتای آن شــکل گرفتــه اســت ،عالوهبــر
رفــاه حــال گردشــگران و ســرمایهگذاران ،بــه كاهــش هزینههــا
و ســازماندهی برنامههــای گردشــگری بــا هــدف تشــکیل
زیرســاختهای مناســب و رقابتپذیــر خواهــد انجامیــد .در ایــن
پژوهــش ،بــا درنظرگرفتــن کلیــۀ عوامــل و راهبردهــا در آمیزههــای
گوناگــون ،بــه ابعــاد مدیریــت و سیاســتگذاری ،پدافنــد
غیرعامــل ،امکانــات خدماتــی ،تأسیســاتی ،قوانیــن و مقــررات،
کیفیــت ،بازاریابــی ،زیرســاخت الکترونیکــی ،زبــان و ارتباطــات
بــا توجــه بــه نیــاز منطقــه توجــه ویــژهای شــده اســت .یکــی از
مهمتریــن مباحــث مطرحشــده در ایــن پژوهــش ،بعــد پدافنــد
غیرعامــل و لــزوم احــداث مراکــز پاراکلینیکــی مجهــز و مــدرن
در مناطــق مــرزی دارای پتانســیل اســت .ایــن امــر از یــک طــرف

مانــع ورود بیرویــۀ گردشــگران ســطوح پاییــن بــه مراکــز خدماتــی
ســطح باالترشــده و از طــرف دیگــر ،از شــیوع بیماریهایــی ماننــد
فلــج اطفــال و ســیل هپاتیــت از کشــورهای اطــراف بــه کشــور
جلوگیــری میکنــد .مهمتریــن مناطــق ب ـرای احــداث ایــن مراکــز
(براســاس نظــر خبــرگان و یافتههــای پژوهــش) بهســبب داشــتن
موقعیــت مــرزی مناســب و مجــاورت بــا اقلیــم کردســتان و عـراق در
ایــام شــهرهای مهـران و دهلـران ،در کرمانشــاه پــاوه و در کردســتان
مریــوان اســت .همچنیــن بهمنظــور ظرفیتســازی بــرای توســعۀ
گردشــگری براســاس معیارهــای جهانــی رقابــت در گردشــگری
پزشــكی در منطقــۀ ســۀ ســامت و پرهیــز از پراکنــدهکاری و
جلوگیــری از همپوشــانی مضاعــف و دوبــارهکاری کرمانشــاه
(ماهیدشــت روســتای کاشــنبه لــک در فاصلــۀ  40کیلومتــری
کرمانشــاه) بهمنزلــۀ کانــون اصلــی ارائــۀ خدمــات در ســطوح عالــی
در منطقــه بـرای توســعۀ دهکدۀ ســامت و پوشــش الزم پیشــنهاد شــد.
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نتیجهگیری
در ایــن پژوهــش چارچوبــی از شــاخصها تحــت
عنــوان شــاخصهای دهکدههــای ســامت در راســتای توســعۀ
گردشــگری پزشــکی ،بــا رویکــرد ارائــۀ خدمــات یکپارچــه تدویــن
شــد و ســنجش وضعیــت مناطــق مــرزی منطقــۀ ســۀ ســامت
بــا توجــه بــه شــاخصهای تعیینشــده ارزیابــی شــد .نیــاز بــه
خدمــات درمانــی و حجــم بــاالی ورود گردشــگران ســامت
عـراق و اقلیــم کردســتان بــه مناطــق مــرزی منطقــۀ ســۀ ســامت و
شـرایط مســاعد فرهنگــی از قبیــل قرابــت فرهنگــی ـ قومــی ،قرابــت
مذهبــی ،شــناخت فرهنگــی ،شــباهت زبانــی بــا اقلیــم کردســتان و
نزدیکــی بــه محــل ســکونت از مهمتریــن پتانســیلهای توســعۀ
گردشــگری پزشــکی بــا رویکــرد یکپارچهســازی خدمــات در
ایــن منطقــه اســت .سیاس ـتهای مدیریتــی ،حمایتــی و نظارتــی،
فقــدان مراکــز تشــخیص درمانــی اولیــه و غربالگــری (پاراکلینیــک)
مجهــز و مــدرن و دارای خدمــات برتــر در شــهرهای مــرزی،
وجــود مافیــای گمــرک مــرزی ،واســطهگری ،داللــی دالالن
و رشــوهگیری و تبانــی در بخــش بهداشــت و درمــان ،ضعــف
شــدید امکانــات خدماتــی ،تأسیســاتی و زیربنایــی و محرومیــت
ً
مناطــق مــرزی از خدمــات بهنســبت ســایر نقــاط کشــور و احیانــا
تبعیــض در برنامهریزیهــا در ارائــۀ خدمــات از مهمتریــن
موانــع و محدودیتهــا در ایــن منطقــه ذکــر شــده اســت .در ایــن
پژوهــش ســعی شــده بــا درنظرگرفتــن کلیــۀ عوامــل شناساییشــده
و متناســب بــا ابعــاد گوناگــون و اهــداف برنامــۀ چشــمانداز
کشــور ،بهتریــن و مهمتـــرین راهبردهــا و سیاسـ ـتهای كارآمـــد
در آمیزههــای مختلــف بــا توجــه بــه شــاخصهای مطرحشــده
بهصــورت یکپارچــه و براســاس اولویتبنــدی بــرای توســعۀ
گردشـــگری پزشـــكی اســتانهای مــرزی منطقــۀ ســۀ ســامت ارائه
شــود .درنهایــت بــا توجــه بــه ارزیابیهــای انجامشــده ،مــکان
مناســب بــرای احــداث توســعۀ دهکــدۀ ســامت در حداکثــر
چهلدقیقــهای از کرمانشــاه بــا شــرایط آبوهوایــی مســاعد،
حداقــل مخاطــرات محیطــی و مشــکالت زیســتمحیطی و بــا
درنظرگرفتــن همزمــان پتانســیل اســتفاده از انــواع درمانهــای
(پزشــکی ،طبیعــی و ســنتی) و مراکــز پاراکلینیــک در مهــران،
دهلـران ،پــاوه و مریــوان پیشــنهاد شــد .بـرای نگاهداشــت بیمــاران
در منطقــه ،وجــود پروازهــای داخلــی بیــن ایــن مراکــز و دهکــده
بـرای ارائــۀ خدمــات در ســطوح عالــی ضــروری بــه نظــر میرســد.
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