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 مقاله مروری

عنوان به  اطالعات یه فناورسالمت است. هدف مطالعه حاضر، ارائه بست یاطالعات، بسترساز و توسعه دهنده گردشگر یفناور مقدمه:

 باشد.یسالمت م یصنعت گردشگر یکیالکترون یرساختارهایز
تی طالعاا هایبانک از موضوعی جستجویمروری حاضر، برای یافتن ابعاد مختلف گردشگری الکترونیک سالمت، مطالعه در  روش:

PubMed،Science Direct   وScopus و نیز Google Scholar  دید. نجام گرگردشگری سالمت ا خصصیی تهاسایت وبو
، Information Technology با "AND"با ترکیب  Medical Tourism ،Health Tourismهای جستجو شامل کلیدواژه

Information and Communication Technology ،e-Tourism  وElectronic Tourism یارهای انتخاب بود. مع
ه استخراج مقال 117ز ابود.  از فناوری اطالعات در حوزه گردشگری سالمتای مقاالت، دسترسی به متن کامل مقاله و نیز پوشش جنبه

ین از مطالعه دقیق محتوای اپس  و بسته فناوری گردشگری سالمت مقاله انتخاب شد 32 در نهایتپس از اعمال معیارهای ورود،  ه،شد
 ارائه گردید. مقاالت

بود،  یورتعاقب فنام یامدهایحاصل و  پ یهاتیها و ظرفتیقابل ،یفناور یاطالعات که شامل انواع ابزارها یبسته فناور کی :نتایج

وب  یحراالمت؛ طس یگردشگر دهندهتوسعهحال  نیابزار بسترساز و در ع نیتریبه عنوان اصل نترنتیمدل، ا نی. در ادیارائه گرد
استفاده  یامدهایپ نیتریصلت از اکردن نظام سالم یملو تعا یها و رقابتیفناور نیا تیقابل نیتربه عنوان مهم یمراکز درمان یهاتیسا

 سالمت بود. یاطالعات در حوزه گردشگر یاز فناور
عات و های اطاله فناوریببسته ارائه شده نشانگر وابسته بودن بسیاری از پیامدهای مثبت توسعه گردشگری سالمت  گيري:نتيجه

ال اصالح حدر عین  وسهمی از بازار گردشگری سالمت  جهت کسبزمینه را ساز، های فرصتارتباطات است که با ایجاد پتانسیل
 کنند.ساختار نظام سالمت برای ارائه خدمات باکیفیت در سطح جهانی فراهم می

 

 تسالم یگردشگر ،ینظام سالمت تعامل ،یدرمان یهاتیساوب نترنت،یا ،یکیالکترون یرساختارهایز :هادواژهيکل
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 مقدمه 
بهه  یگردشگر هایاز شاخه یکیگردشگری سالمت به عنوان 
 افهتیجههت در گریدبه کشور  یمفهوم مسافرت افراد از کشور

شهده اسهت  فیتعر ییسرپا ای یدر بخش بستر یخدمات پزشک
در قالهب  زیهن نینخسهت یههااز دوره ینوع گردشهگر نیا .[1]

 شمناطق خهو ای یمعدن یهااستفاده از منابع آب یمسافرت برا
در دوره نقاهت رواج داشته است. امروزه،  یبهبود یبرا وهواآب

 ایهدن یههای خهدماتتیفعال نتهریاز بهزر  یکیبه  یشگردگر
 ،جمعیتی مختلف ملاعوکههه متههازر از [ 2]شههده اسههت  لیتبههد
کهه در  یباشد؛ بهه طهوریم ندگیز سبکو  یفرهنگ دی،قتصاا

 توسعهدرحال یداشتند از کشورها یکه تمتع مال یگذشته افراد
مسههافرت  افتهیتوسههعه یدرمههان بههه کشههورها افههتیدر یبههرا
 افتهیتوسهعه یسهافرت از کشهورهااکنون روند م یول ؛کردندیم
 یصهعود ریدر حال توسعه س یدرمان از کشورها افتیدر یبرا
 سهتیخهدمات و ل یبهاال نههیآن، هز لیهکرده است که دل دایپ

مناسب  طیشرا جادیا بل،کشورها و در مقا نیدر ا یانتظار طوالن
گردشهگر سهالمت از  رشیپهذ یبرا توسعهدرحال یدر کشورها

ها، نههیبهودن هز نییپا ،یخدمات پزشک تیفیباال بردن ک لیقب

و  یگردشهگر ههایوجهود جاببهه زیهو ن یجانب التیتسه جادیا
بهر  .[3،4]باشهد یخهدمات سهالمت م افتیدر کنار در یاحتیس

 نیباالتر ،یجهان یگردشگر انسازم 2017اساس گزارش سال 
 منطقه نوپدید یهادقتصاا به طمربو نهههیزم نیههدر ا شدر انمیز
 یبهها کشههورها سهههیدر مقا صددر 5-6بهها  که سته ابههود سیاآ

 .[5] نداشتهدا دهشر دهصدر 5/3-5/4با  کایو آمر ییاروپا
و  لنهدیتا ،یسهه کشهور مهالز ،یجنوب شرق یایمنطقه آس در  

انهد داده لیسهالمت را تشهک یقطب گردشگر ایسنگاپور، هاب 
گردشههگر  ونیههلی، حههدود دو م2007و  2006 هایکههه در سههال
دالر  اردیلیم 3از  شیب یکشورها شده و درآمد نیارد اسالمت و
 شهرفت،یپ نیها لیهدال نیتهرها نموده اسهت. مهمآن بیرا نص

سالمت در سطح  یگردشگر نهیدر زم گذاریاستیو س تیحاکم
در ارتبهاط بها کنتهرل  نیقوان جادیا، یو مل یامنطقه ،یالمللنیب
 یرسهنجاعتبا ،یو خصوصه یدولت یهاخدمات در بخش تیفیک

 ،امور گردشهگران لیتسه یبرا هاییواسط جادیخدمات و ا نیا

و  یصهبخهش خصو ،سالمت یگردشگر هایمهیب دهیسازمان
 یانسههان یرویههن عیههتوز زیههو ن یگذاران خههارجهیجههذب سههرما

 یو توانمندسهاز یو خصوصه یدولته یههامتخصه  در بخش
 .[4] ها بکر شده استآن
ساله و قانون برنامه چهارم  20انداز بر اساس چشم زین رانیا   

بهه  یابیدر صهدد دسهت یاسهیو س یاقتصهاد ،یتوسعه اجتمهاع

سههالمت در عرصههه  یگردشههگر نهههیمطلههوب در زم تیههموقع

در قالهب  یطیمجموعهه شهرا نهیزم نیدر ا .[6] است المللینیب
گردشهگر  یرایمراکهز پهذ یبهرا یو اختصاصه یعمهوم طیشرا
مجموعهه  نیهبه ا ترقیعم یمشخ  شده است. نگاه تسالم
 یتخصصه طیها، شهرااز آن یکسریآن است که  انگریب طیشرا

 یابیارزشه ههاینامههیو گهواه یقهانون یشامل وجود مجوزهها
 یاستاندارد و کادر تخصص یپزشک زاتیوجود تجه زیساالنه و ن
 یهابهه داروخانهه یحسن شهرت، دسترس یو دارا تیبا صالح
در  ییایهجغراف طیرامطلهوب، شه نه یخهدمات هتل ،یروزشبانه
ها و تعرفهه ،یو اقهامت ییبه امکانات تهردد ههوا یدسترس نهیزم

و وجهود متهرجم  یگردشهگر یههاوجود آژانس ،ایمهیمراکز ب
 یبه شدت وابسهته بهه فنهاور طیاز شرا گرید یکسریباشد. یم

 بههکه بها توجهه [ 1] است یکیالکترون هایستمیاطالعات و س

هها، هها و ازهرات مثبهت آنم حوزهدر تمها ههایفنهاور نینفوب ا
 یصهنعت گردشهگر جهادیها در اتیقابل نیضرورت استفاده از ا

 (Electronic Health Tourism) سهالمت کیهالکترون

EHT شودیمطرح م زین. 
Gretzel  وJamal کردند که اسهتفاده از  انیدر مطالعه خود ب

 تیهماه رییهمنجهر بهه تغ یاطالعات در گردشهگر هاییفناور
کارکرد  نیترسالمت شده است و بزر  یمالت در گردشگرتعا
 تیهامکهان ارائهه قابل ،یگردشگر یندهایآها در مجموعه فرآن
خهود  یبه افراد، خدمات، محصوالت، اطالعات و حته ییجاهجاب

مفهوم زمان و  ت،یقابل نیا ن،ی. همچنباشدیم یفناور یابزارها
که  یاگونهبه؛ نموده رییسالمت دچار تغ یمکان را در گردشگر

 دیهجد دیهارتباطهات بها د زیو ن یکیو نزد یدور میبه مفاه دیبا
در  زیهو همکهاران ن یبهادر .[7] ها را درک کردو آن ستینگر
تهران، نبهود  یهامارستانیب درسالمت  یموانع گردشگر نییتب
 غههاتیاطالعههات و عههدم وجههود تبل یفنههاور یرسههاختارهایز

ها را مارسهتانیب یههاتیقابل نهیمدر ز نترنتیا یرو یکیالکترون
 یهاتیوب سها جهادیموانهع بکهر کردنهد و ا نیتراز مهم یکی

 یهانهیها، گزاز نوع تخص  یقیکه بتواند اطالعات دق یجامع
از  یاطالعههات زیههههها و نیماریانههواع ب رمههانو طههول د یدرمههان
بها  ن،یبنهابرا ؛[8] دانسهتند اتیارائه دهد را از ضهرور مارستانیب

اطالعههات در حههوزه  یفنههاور یکنندگلیه بههه نقههش تسهههتوجهه
ههها کهه اسهتفاده از آن یاسهالمت و ارزش افههزوده یگردشهگر

مطالعه بهه ارائهه بسهته  نیکند، در ا جادیحوزه ا نیتواند در ایم
 یحوزه گردشگر یکیاطالعات به عنوان الزامات الکترون یفناور

 .شدسالمت پرداخته 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                             2 / 15

http://jhbmi.ir/article-1-406-fa.html


 چهارم ، شماره ششمدوره ، 1398 زمستان  مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

 

 735-334):4(6; 2020 Informatics iomedicalB and Health of Journal 345 

 

 روش
ابعهاد  افتنیه یاست که بهرا یمرور مطالعه کیمطالعه حاضر 
 ی(، جسهتجوEHTسهالمت ) کیهالکترون یمختلف گردشهگر

 PubMed،Science یاطالعههات هههایاز بانههک یموضههوع

Direct   وScopus زیههههو ن  Google Scholar  و وب

. دیههسههالمت انجههام گرد یگردشههگر یتخصصهه هههایتیسهها
 Medicalشهامل  سهتجوج یمورد استفاده بهرا یهادواژهیکل

Tourism ،Health Tourism بیههبهها ترک "AND"  بهها
Information Technology ،Information and 

Communication Technology ،eTourism  و
Electronic Tourism انتخههاب مقههاالت،  یارهههایبههود. مع

از  یاپوشهش دادن جنبهه زیهبه متن کامهل مقالهه و ن یدسترس

 نیهد. در ازهر اسالمت بو یگردشگر وزهاطالعات در ح یفناور
 لیهمقالهه بهه دل 38مقاله استخراج شد کهه  117جستجو تعداد 

 کهه نیبا توجه به ا ن،یبودن کنار گذاشته شدند. همچن یتکرار
دسهترس  لیهمقاله به دل 18بود،  ازیکامل مقاالت ن یبه محتوا

از  زیهمقهاالت ن هیه. بقدینبودن متن کامل، از مطالعه خارج گرد
قهرار  قیهمهورد مطالعهه دق EHTاز  یاپوشش دادن جنبه رنظ

هدف، مناسب  نیپوشش ا یمقاله برا 32 ت،یگرفتند که در نها
مقاالت مورد مطالعه  نیا ی(. محتوا1داده شد )شکل   یتشخ
. در دیها استحصال گردقرار گرفت و مطالب موجود در آن قیدق

 یگرگردشهه یرسههاختارهایبههه عنههوان ز یانتههها، بسههته فنههاور
 وزه سالمت ارائه شد.در ح کیالکترون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : روند انتخاب منابع مرتبط با مطالعه1شکل 

 

 نتایج
در برخی کشورها از یک طهرف بهه  سالمت صنعت گردشگری

دالیلی از قبیهل کیفیهت بهاالی خهدمات سهالمت، اسهتفاده از 
های روز پزشکی، پایین یا مناسب بودن هزینه خهدمات در فناور
 و فرهنگهی تهاریخی، هاییسه با کشور مبدأ و وجهود جاببههمقا

های انتظار طوالنی در کشور و از طرف دیگر وجود صف طبیعی

 تطالعادر این راسهتا، ا  .[9] مبدأ، توسعه زیادی پیدا کرده است
و به عبارتی، شاهر  حیاتی   [2] کندمی یفاا یکلید ربسیا نقش

فاده از . اسههتشههودیمصههنعت گردشههگری سههالمت محسههوب 
زیرساختارهای فناوری اطالعهات منجهر بهه جریهان و گهردش 
اطالعات مورد نیاز گردشگری سالمت، جذب بیشهتر گردشهگر 

  [. 10] شودها میسالمت، افزایش سوددهی و کاهش هزینه

وی سه پایگاه داده منابع حاصل از جستج
(106n = ) 

 منابع حاصل از جستجوی سایر منابع
 (11n =) 

 تعداد منابع پس از حذف موارد تکراری 
(79n = ) 

 

 ارد فاقد متن کامل تعداد منابع پس از حذف مو
(61n = ) 

 

تعداد منابع حذف شده به دلیل عدم 
 ( = 18nدسترسی به متن کامل )

 

 تعداد منابع پس از حذف مواردی که پوشش دهنده
 ( = 32nاهداف مطالعه نبودند )

 

تعداد منابع حذف شده به دلیل عدم پوشش 
 ( = 29nاهداف مطالعه )

 

تعداد منابع حذف شده به دلیل تکراری 
 ( = 38nبودن  )
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ت های اطالعات و ارتباطات، صنعت گردشگری سالمفناوری   
ا ان رایهن امکه ها به بیمارانرا متحول نموده است. این فناوری

ان دهند که خدمات مورد نیاز خود را در سطح کشورهای جهمی
رتی ایهن عبهاه ب  ؛[11] ها استفاده نمایندشناسایی کرده و از آن

ا مت رهایی، شکل سهالها با ایجاد زیرساختارها و شاهراهفناوری
ه از کنند که هر کس در ههر گوشهتغییر داده و آن را جهانی می

ای از خدمات مراکز بهداشتی و درمهانی کشهوره تواندجهان می
هها نآمختلف جهان اطالع پیدا کرده و به تناسب نیهاز خهود از 

 ؛[12،13] منهد شهودبرای بهبود و ارتقهای سهالمتی خهود بهره
ا در بنابراین کشورهایی که زیرسهاختارهای الکترونیکهی خهود ر

ی ی بهرااند، از ایهن مزیهت رقهابتاین زمینه ایجاد و توسعه داده
 برنهدجذب مشتری و به دنبال آن درآمهد، اسهتفاده شهایانی می

مت در ادامه زیرساختارهای الکترونیکی گردشهگری سهال[. 11]
 نیپرکهاربردتردر قالب یک بسته فناوری اطالعهات بها تعیهین 

های اساسی کهه ها و ظرفیتترین قابلیتابزارهای فناوری، مهم
انههد و نیههز ق کردهایههن ابزارههها جهههت توسههعه گردشههگری خلهه

 شود. ها به تفصیل بیان میپیامدهای حاصل از آن
گری پرکاربردترین ابزارهای فناوری اطالعات در توسهعه گردشه

 سالمت 
 هاي هوشمندتلفن و گوشی -1

کهه یهک فنهاوری رو بهه  های موبایل با توجه بهه ایهنفناوری
توانهد گسترش است و اغلب افراد نیز به آن دسترسی دارند، می

ه عنوان یک ابزار کاربردی برای توسعه گردشهگری در حهوزه ب
های هوشهمند سالمت باشهد. اغلهب گردشهگران دارای گوشهی
، امکان یبردارلمیفمجهز به امکاناتی از قبیل دوربین عکاسی و 

باشهند کهه ههر می ابیتیموقعهای اتصال به اینترنت و سامانه
هههای وقعیتتوانههد بهرای گردشهگر در میهک از ایهن مهوارد می

توانند قبل از سفر بهه مختلف کمک کننده باشد. گردشگران می
کشور مقصد، با دوربین گوشی خود از مستندات پزشکی خود یها 

های خارجی بدن، عکس یا فهیلم تهیهه ها و آسیباز انواع زخم
کرده و بهرای دریافهت مشهاوره و امکهان دریافهت درمهان بهه 

 سالمت ارسهال نماینهد پزشکان مراکز درمانی پذیرش گردشگر
حتی اکنون با توسهعه زیرسهاختارهای مخهابراتی، امکهان [. 14]

برقراری ارتباطات صوتی و تصویری بهین کشهورهای مختلهف 
توانند از این امکان ارتباطی برای برقرار شده که گردشگران می

هها و ارتباط با مراکز درمانی جهت اطالع از شرایط پهذیرش آن
اسهتفاده  أنیز ارتباط با خانواده در کشور مبد های درمانی وگزینه
های موبایل امکان استفاده از بستر اینترنت، گوشی[. 15] نمایند

را تبدیل به اینترنت سیار کرده کهه از ایهن طریهق گردشهگران 

توانند از مزایای متصل شدن به شهبکه جههانی کهه حهاوی می
درمهانی  ههایقابلیتاطالعات مهمی از انهواع مراکهز درمهانی، 

ها، چگونگی دسترسهی و پهذیرش در ایهن مراکهز و کیفیهت آن
باشد، اطالع پیهدا کهرده و آگاهانهه دسهت بهه ها میخدمات آن

های گوشهی دنبو سیمبی و کمتحر[. 16] انتخاب مراکز بزننهد
 قابلیت ،مستقیم طتباار دیجات، اعملیا تسریع موبایل نیز موجب

 [. 17] شده است رییرساختاکم ز یهابه هزینه زنیا و داده حمل
 اینترنت -2

ای کاربرد گسترده اینترنت در سهطح جههان، ارتباطهات از مجهر
 هایفناوریهمه  هایتیآسان کرده که مز یحد بهکامپیوتر را 

ههای اینترنهت گیویژدر  تاکنونعات و ارتباطات از گذشته الاط
بهها توسههعه صههفحات وب جهههانی و  [. 18] شههودمیخالصههه 

های سیسهتم اطالعات، بسیاری از محدودیت گسترش مرزهای
ی با توزیع جهانی در دنیای گردشگری برطرف شده و نظام نوین
های عنوان گردشگری الکترونیک ایجاد شده است. این امر مرز
ز اجغرافیههایی سههالمت را از بههین بههرده و بهها ارائههه اطالعههات 

های سالمت کشورها، سالمت را جههانی نمهوده اسهت. ظرفیت
ات ینترنت بها پهنهای بانهد بهاال جههت برقهراری ارتباطهوجود ا
تههرین هههای پرسههرعت ملههی از مهمالمللههی و ایجههاد شههبکهبین

ان ابزارهایی هستند کهه بسهتر ارتبهاطی الزم را بهین گردشهگر
های گردشهگری و ههای گردشهگری، سهازمانسالمت، سهایت

 ا ایجهاداینترنت ب[. 19] کنندمراکز بهداشتی و درمانی فراهم می
دمات خهای، دسترسی به رسانهبستر الزم برای ارائه خدمات چند

توانههد و مههی[ 20] سههالمت بههرای بیمههاران را تسهههیل کههرده
 درنی کننده اطالعات زیادی در زمینه انواع خهدمات درمهافراهم

 قیمهت ر کیفیهت واز نظههها و مقایسهه آنکشورهای مختلهف 
خهود،  ای درمانرتوانند بکه افراد بر اساس آن می خدمات باشد

ات همچنین جهت دریافت اطالعه .[21] آگاهانه تصمیم بگیرند
ههها و ، هتههلونقههلحملگردشههگری، امکانههات و تسهههیالت، 

، وههواآبهای گردشگری مثل منهاطق دیهدنی و خهوش جاببه
  .[10]کند اینترنت بستر مناسبی را فراهم می

 استفاده از واقعيت مجازي -3

هههای صههوتی و مشههاهده دادهاسههتفاده از واقعیههت مجههازی و 
تصویری به صهورت مجهازی از فیهای کلهی مراکهز درمهانی، 

ها و خدمات هتلین  ، پاراکلینیکهاداروخانههای درمانی، بخش
تواند دید نزدیک به واقعیتی را بهرای گردشهگران بیمارستان می

سالمت ایجاد کند. گردش مجهازی در مراکهز درمهانی قبهل از 
هها در آشنا شدن افراد و امکان انتخاب آنمراجعه به این مراکز 

برای مراجعه به ایهن مراکهز بسهیار اهمیهت دارد. ایهن امکهان، 
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نمایهد؛ بهه ای مجازی را در بههن گردشهگران ایجهاد میتجربه
وری در محهیط را بهدون حیهور در آن طوری که امکان غوطه
در حقیقت، یکی  .[19]کند ها فراهم میمکان فیزیکی برای آن

زایای مهم اسهتفاده از ایهن فنهاوری در حهوزه گردشهگری، از م
ایجاد راهی است که افراد مختلهف بها سهوابق بهنهی متفهاوت 

توانند با زبان بصری که الگوبرداری از روش تعامل افهراد بها می
محههیط در دنیههای واقعههی اسههت، محههیط مراکههز درمههانی را در 

های این فناوری مشهاهده کهرده و یهک سهفر چارچوب هدست
 [. 22]مجازی داشته باشند 

 هاي اجتماعیشبکه -4

یکههی از عوامههل بسههیار مههوزر در توسههعه گردشههگری، تبلیهه  و 
ایههن  باشههد. ی اجتمههاعی مههیهاطریههق شههبکهرسهانی از اطالع
ها، فرصت رقابتی بسیار مناسبی برای مراکز درمانی ایجاد شبکه
ال تواننهد بها توجهه بهه اسهتفاده و اقبهاین مراکز می واند کرده

رسهانی، تبلیغهات و هها جههت اطالععمومی مردم جههان از آن

هها ایهن شهبکه [. 23] بازاریابی خهدمات خهود اسهتفاده نماینهد
سازی و گسترش های آموزشی، فرهن توانند با داشتن نقشمی

مشارکت اجتماعی از طریق ایجاد روابط مجازی بین افراد، مبل  
همچنین، افرادی کهه  خوبی برای مراکز درمانی کشورها باشند.

انههد بهها بههه از ایههن مراکههز درمههانی، خههدمات دریافههت کرده
های اجتمهاعی موجهب گذاری تجربیات خهود در شهبکهاشتراک

گیری نگرش افراد به ایهن مراکهز درمهانی تصویرسازی و شکل
 .[18] نماینهدشده و اغلب موجبات جذب گردشگر را فهراهم می

ها را موقع این پتانسهیله بمراکزی که در اسرع وقت و  مطمئناً
ها اسهتفاده بهینهه نماینهد، در ایهن بهازار شناسایی کرده و از آن

های بیشهتری بهرای جهذب گردشهگر سهالمت رقابتی، فرصهت
 [. 23]خواهند داشت 

ترین ابزارههای فنهاوری اطالعهات در حهوزه ای از مهمخالصه
ن ایه هها درگردشگری سالمت و نحوه تازیرگذاری یا کاربرد آن

  بکر شد. 1حوزه در جدول 

 
 : نحوه تأثيرگذاري یا کاربرد انواع ابزارهاي فناوري اطالعات در صنعت گردشگري سالمت1جدول 

 نحوه تأثيرگذاري یا کاربرد انواع ابزارها
 
 
 
 های هوشمندفن و گوشیتل -1

 مترتباطات صوتی و تصویری بین کشور مبدأ و مقصد گردشگران سالامکان برقراری ا -
 های درمانیها و گزینهی جهت اطالع از شرایط پذیرش آنامکان ارتباط با مراکز درمان  -
 امکان ارتباط با خانواده در کشور مبدأ  -
 جهانی )اینترنت( برای برقراری ارتباطات آنالین امکان ارتباط با شبکه -
 ران سالمتهای مربوط به وضعیت سالمتی گردشگانواع داده حملبخیره و  قابلیت -
مشاوره قبل از  رای دریافتهیه عکس یا فیلم از مستندات پزشکی با استفاده از دوربین گوشی و ارسال به پزشکان مراکز درمانی بت -

 شروع سفر و یا در مرحله پیگیری درمان
 ابیتیموقعهای امکان نصب و استفاده از سامانه -

 
 
 
 اینترنت -2

 گری الکترونیکی در حوزه سالمتایجاد بستری برای توسعه گردش -

 رها در سطحات سالمت کشوسیستم توزیع اطالع یهاتیمحدودگسترش مرزهای اطالعات در حوزه گردشگری و رفع بسیاری از  -

 برداشتن مرزها و جهانی نمودن سالمت یطورکلبهجهانی و 

 توسط  هانهتصمیم آگا و اتخابف کشورهای مختلخدمات درمانی در  قیمت کننده امکان مقایسه کیفیت وفراهم -

ری و مراکز های گردشگنهای گردشگری، سازمامت، سایتالمللی و ایجاد بستر ارتباطی بین گردشگران سالبرقراری ارتباطات بین -
 درمانی

 های گردشگری منطقهها و جاببهنقل، هتلوانات و تسهیالت، حملامکان دریافت اطالعات گردشگری، امک -
 
 
 قعیت مجازیوا -3

یک ها و ، پاراکلینهاداروخانهدرمانی،  یهابخشهای صوتی و تصویری به صورت مجازی از فیای کلی مراکز درمانی، مشاهده داده -

 خدمات هتلین  بیمارستان 

 گران سالمت شبرای گرد مراکز گردش مجازی در مراکز درمانی قبل از مراجعه به این مراکز و کسب دید نزدیک به واقعیت از این -

اشی از ش استرس نو کاه ایجاد راهی برای افراد مختلف با سوابق بهنی متفاوت برای آشنا شدن با محیط و تجربه کردن آن -

 رویارویی با محیط ناشناخته

 
 های اجتماعیشبکه -4

 داشتن بیشترین کاربرد در سمت عرضه خدمات برای گردشگران سالمت -

 هائه توسط آن، تبلیغات و بازاریابی خدمات قابل ارایرساناطالعبرای مراکز درمانی جهت  فراهم نمودن فرصت رقابتی -
 افراد  مجازی بین فی مراکز درمانی خوب از طریق ایجاد روابطتجربیات جهت معر یگذاراشتراکگسترش مشارکت اجتماعی و به  -
 جذب گردشگر سالمت دهی نگرش افراد به مراکز درمانی و ایجاد تصویر مثبت جهتشکل -
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اطالعااات و  يفناااور یاساساا يهاااتيهااا و فرفتيقابل

 سالمت يارتباطات در توسعه گردشگر

گردشاگران  يبرا یپزشک کيپرونده الکترون ليتشک -1

 سالمت

 یهاسههتمیس جههادیاطالعههات در ا یفنههاور یرسههاختارهایز
 جههت یپرونهده پزشهک لیها و تشکزبت داده یبرا یکیالکترون
 یمراکهز درمهان یگذاشته اسهت. برخه ریران سالمت تازگردشگ
 ،یگردشهگر سهالمت، بهه طهور اختصاصه رشیمجوز پذ یدارا
انهد کهه از کرده جادیمراکز خود ا یبرا یکیالکترون یهاستمیس

ئه ارا یخود را برا مارانیب هایداده تیریمد توانندیآن م قیرط
 جادیا یبرا یامر شروع خوب نیا .[24]مراقبت بهتر انجام دهند 

توان یمستندات گردشگران سالمت است و م یکیالکترون شکل
شور به ک کاربردها ریسا ای یریگیپ یرا برا یکیالکترون لیفا نیا

 یور رهیبخ ای یکیالکترون پست قیمبدأ گردشگر سالمت از طر
کامههل  یهههاتیقابل یارسههال کههرد؛ ولهه یجههانب یهاحافظههه

کهه بتهوان بهر  شهودیمه ظهاهر یزمان یکیالکترون یهاستمیس

فائق  یاطالعات یهاستمیکردن س کپارچهی یفن هایتیمحدود
ور دو کش نیدر ب ژهیموجود را به و یهاستمیس یآمد و گسستگ

 یهاتمسههیس جههادیا [.25-27] و مقصههد مرتفههع نمههودأ مبههد
هها آن نیبه یریپذو به وجود آوردن تعامل کپارچهی یکیالکترون

 نیهآنال مشکل باشد و امکان تبادل نیا یاساس حلراه تواندیم

هم کشور مبدأ و مقصد فهرا نیسالمت گردشگران را ب هایداده

 ههایموقهع بهه دادهه ب یامکان، دسترس نیا جهینت[. 28] دینما
بهت ارائهه مراق نههیاست که زم ازیدر موقع ن شگرانسالمت گرد
سازد یرا فراهم م یبعد یهایریگیپازربخش و  نهیدرست و هز

 ینبود همهاهنگ ،یکاردوباره ،یپزشک یحتمال رخداد خطاهاو ا
 لیهبمشکالت از ق ریدهندگان خدمات و ساارائه نیب یو همکار
 هشگردشهگران سهالمت را کها دئهزا یهاتیو فعال یسردرگم

  [. 24] دهدیم
 یپزشک یهاپرونده ،یپزشک کیالکترون یهابا پرونده زیتما در  

خاص باشد.  یهایژگیو یکسری یدارا دیگردشگران سالمت با
باشد تها  یالمللنیبه زبان ب دیها باپرونده نیراستا، زبان ا نیدر ا

گردشگران سهالمت وجهود داشهته باشهد  یهاامکان تبادل داده
زبهت  یبهرا ییههافرم ید دارایهبا هاپرونده نیا ن،یهمچن [.1]

 یپزشک خچهیو تار حالشرح مار،یب رشیمستندات مربوط به پذ
و اقدامات  یماریب  یتشخ ک،ینیپاراکل جینتا مار،یب یانوادگو خ

 یآته یهایریگیپ یبرا هیاقدامات و توص جینتا زیانجام شده و ن
از زمهان  مهاریب تیوضهع یایگو دیمستندات با ،یباشد. به عبارت

باشهد.   یپس از تهرخ یهایریگیتا پ یرش در مرکز درمانیپذ

باشههد کههه بتوانههد  یاگونهههبه دیههبا زیههها نپرونههده نیههسههاختار ا
 مهاریدر ارتبهاط بها ب یقهیکامهل و دق یههادادهکه  حالنیدرع

جههت سههولت تبهادالت  زیهتا حهد امکهان ن کندیم یگردآور
بهوده و  یضرور یهاداده یدارا صرفاً مار،یب یهاداده یالمللنیب

 نیهها یکاربردههها نیتههرباشههد. از مهم یاضههاف هههایفاقههد داده
ها، و تبادل آن مارانیب یهاداده یر مستندسازها عالوه بپرونده

هها بهه وزارت بهداشهت اسهت. استخراج انواع آمارها و ارائهه آن
تعهداد گردشهگر سهالمت در  لیاز قب یمتنوع یتوان آمارهایم

نهوع  ،یدوره مشخ  بر حسهب نهوع مراکهز درمهان کیطول 
اقهدامات انجهام شهده، سهنجش  جههینت ،یدرخواست یهادرمان
دمات ارائه شده و ... استخراج کرد که بتوان بر اسهاس خ تیفیک
 سمیبخش تور رانیمد یریگمیو تصم یزیرها، قدرت برنامهآن

  [. 29] باال برد یاسالمت را با شواهد متقن داده
 از راه دور یپزشک -2

 از یتوان از خهدمات پزشهکیم قیسالمت به دو طر سمیتور در
 ه مراکهزبهقبل از مراجعه فرد  هک نیا یکیراه دور استفاده کرد. 

ه ز راا یابزارهها قیهبتوانهد از طر ماریدر کشور مقصد، ب یدرمان
 و با برقرار کرده یبا پزشک متخص  مرکز درمان یدور، ارتباط

خهود،  یپزشهک تیوضهع از یشرح حهال انیب ایارسال مستندات 
ن سهاس آکند تا بهر ا افتیدر هیه دور به صورت اولمشاوره از را

 . [30] دیهنما یریگمیتصهم یانتخهاب مرکهز درمهان ید برابتوان
نوان به ع از راه دور، استفاده از آن یاز خدمات پزشک گریگروه د
باشد کهه بها یارائه درمان به گردشگران سالمت م یبرا یروش
 تههوان انههواعیاز راه دور م یها و امکانههات ارتبههاطنهههیزم جههادیا

 اد کههارائهه د گهریکشهور ددر  مهارانیخدمات از راه دور را به ب
ها و هدر آن تعرف دیشود و بایبه عنوان درمان محسوب م مسلماً
 یههایریگیپ ن،یشهده باشهد. همچنه نییتع یدرمان یهانهیهز
 قیهاز طر زیهپس از مراجعهت بهه کشهور خهود ن مارانیب یبعد
   [.31]است  ریپذاز راه دور امکان یپزشک

  یمراکز درمان تسایوب -3

گردشهگر سهالمت را داشهته  رشیپهذ طیکه شرا یرماند مراکز
 ربطیب یهاسازمان ایباشند و مجوز الزم را از وزارت بهداشت 

خههود را متناسههب بهها  تیوب سهها دبایهه باشههند،  کههرده افههتیدر

اده و توسعه د جادیا هاتیوب سا نیا یبکر شده برا هاییژگیو
 نهدینما یمعرفهسالمت اعالم و  یگردشگر رخانهیو آن را به دب

[1 .] 

 بجذ ایبر مپیا لنتقاا ههها،تینقههش وب سهها نتههریمهههم  
ها آن گاهیآ سطح دنبر باال قیاز طر[. 32]سالمت  انشگردگر
 اریبرقرو  تطالعاارائههه ا یبههرا یکلید منبع انبهعنوو  ستا
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باشد میو گردشگران سالمت  یمراکز درمان نیب یطتباار انیجر

شهد  خواهند ندیآفر نیا لگریتسه هاییتیوب سا نیبنابرا ؛[33]
را  یمنا پزشکی سفر یک ایبر زمال تخدماو  تطالعاکهههههه ا

امهر مسهتلزم آن اسهت کهه  نیه. انهدیفهراهم نما مارانیب یبرا

باشهد کهه ایبه گونهه هاآن ییژگیهاو و سایتهاوب ایمحتو

 تخدماو  تمحصوال کیفیت لنتقاا م،پیا موزر لساار به منجر 
توجهه بهه  بادشگر سالمت باشد. گر شتریحال جذب ب نیو در ع

 یمراکهز درمهان تیوب سا یبکر شده برا ییمحتوا هاییژگیو

را در سه دسهته  هایژگیو نیا توانیگردشگر سالمت م یرایپذ
  [. 1،34] کرد یبنددسته 2مطابق جدول  یاصل
 

 
 : محتواي وب سایت مراکز درمانی پذیراي گردشگر سالمت2جدول 

 حتواجزئيات م انواع محتوا

 
 
 
 

 معرفی تخصصی مرکز درمانی

 های پزشکی موجود در مرکزانواع تخص  -
 هاپزشکان متخص  و سوابق آن -
 های درمانی مرکزتشریح تفصیلی قابلیت -
 های درمانیمیانگین مدت بستری هر یک از فرایند -
 های درمانی هر یک از فرایندهای درمانیتعرفه -
 و تشکیل پرونده نحوه پذیرش بیمار در مرکز  -
 کی به کشور مبدأ گردشگر سالمتچگونگی انتقال پرونده پزش -
 های درمانینحوه پرداخت هزینه -
 الزم یهامشاورهنحوه دسترسی به پزشکان جهت دریافت  -
 های پس از ترخی امکان پیگیری -

 
 

 معرفی عمومی مرکز درمانی

 نقشه و موقعیت جغرافیایی  -
 المللی و آدرس یا پست الکترونیکی مرکزماس بینهای تشماره تلفن -
 تسهیالت رفاهی و هتلین  -
 امکان انتخاب نوع تسهیالت رفاهی -
 هزینه انواع تسهیالت رفاهی -

 
 
 

 اطالعات جانبی

 پذیرش بیمار برای  یالمللنیبهای وجود فرم -
   ت یا عدم رضایت بیماران از خدمات درمانی و هتلینفرایند زبت شکای -
 وجود صفحه نظرسنجی از بیماران  -
 المت ردشگران سگتوسط یمه بالمللی با مرکز و نحوه استفاده از ای طرف قرارداد دائم بینهای بیمهمعرفی شرکت -
 های گردشگری طرف قرارداد با مرکز درمانیمعرفی آژانس -
 های اقامتی در دسترسها و سایر مکانمعرفی هتل -
 گردشگری منطقه یهاجاببهمعرفی  -

 
 کيالکترون يبانکدار -4

در  یبستر الزم را جههت انجهام امهور مهال کیالکترون یبانکدار
امکهان چنهان در  نیهکند. ایسالمت فراهم م یحوزه گردشگر

 از یاریامروز نفوب کرده است که بدون آن بسه یتالیجید یزندگ
 تو تبهادال یخهدمات درمهان نههیپرداخت هز لیها از قبتیفعال
 ؛[35] بهود نخواههدو مکان اقامت قابل انجهام  طیرزرو بل ،یمال
انهداز حهال کهه بسهتر راه نیدر ع کیالکترون یبانکدار نیبنابرا

 زیهدر حوزه سالمت است، عامل توسعه دهنهده آن ن یگردشگر
   .[21] باشدیم

اطالعات و ارتباطاات در توساعه  يفناور يامدهايپ 

 سالمت يگردشگر

ه ر حهوزاطالعات و ارتباطات د یهایه از فناوراستفاد یامدهایپ
 و نظام سالمت یتوان در دو سطح ملیسالمت را م یگردشگر
 جهادیحاصل باعه  ا یامدهایپ ،یکرد. در سطح مل یبندمیتقس
 جهادیا ،یباال، رونهق اقتصهاد یارزآور لیاز قب یاقتصاد یایمزا

 تهک یبه اقتصادها یو کاهش وابستگ یشغل دیجد یهافرصت
م در سطح نظا[. 36] گرددیها ماز آن یناش یهاسکیو ر یعدب

 یعلمه هایتیها و ظرفیموجب شناساندن توانمند زیسالمت ن
ن شهد یو جههان یکشور در خارج از مرزها، تعامل کی یو پزشک

ات خدم تیفیک یارتقا جهیشدن و در نت یخدمات سالمت، رقابت
و  هاامهدیپ حیتوضههمراه با  ادامهدر [. 36،37]گردد یسالمت م
از  یاخالصهه امدها،یاز پ کیدر هر  رگذاریتاز یهاینقش فناور

 . شدنشان داده  3ها در جدول آن
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 شدن خدمات سالمت یو جهان یتعامل -1

 ارانمهیاطالعهات، ب یهایاستفاده از فناور تیتوسعه و عموم با
شهده توسهط  جهادیا یهااز فرصهت یعیتوانند در سطح وسهیم
ه ستفاد. با اندیاستفاده نما زیکشورها ن ریسالمت سا یهاستمیس
ا کشهوره نیبه ییایهجغراف یمرزها تیها، محدودیفناور نیاز ا

 اسهت شهکل گرفتهه یالمللنیبسالمت  ستمیبرداشته شده و س
 یرابه یفنهاور نیکارآمدتر نترنتیا ستم،یس نیدر بستر ا[. 37]

 جهادیا زسانهیزمخدمات سالمت بوده است و خود  یسازیجهان
در قالههب توسههعه وب  یسههازیجهان یبههرا دیههجد یهههاتیظرف
راکهز ماز راه دور بوده است.  یو پزشک یمراکز درمان یهاتیسا
بهه  خود اقدام یهاتیوب سا قیطراز  نترنتیدر بستر ا یدرمان
 زیهو ن نهدینمایم یالمللنیدر سطح ب یدرمان یهاتیقابل یمعرف
 نیهها قیههرا از طر یبانیخههدمات و اطالعههات پشههت یکسههری
 کی ق،یطر نیدهند. بدیارائه م یجهان انیبه مشتر هاتیساوب

 ستیآن کشور ن مارانیکشور، محدود به ب کیدر  یمرکز درمان
ن مات آتوانند استفاده کننده خدیدر سطح جهان م دافرا هیو کل

 یتوانند با همکاریمراکز م نیا ن،یعالوه بر ا[. 38] مرکز باشند
ت ه صهوراز راه دور ب یکشور مبدأ، در قالب پزشک یانمراکز درم
 نتقهالا یبرا یهماهنگ ای یاارائه دهنده خدمات مشاوره یتعامل
  [. 39] به کشور مقصد گردند ماریب

 شدن خدمات سالمت یرقابت -2

 فهایا یدر توسعه گردشگر یدیخدمات سالمت نقش کل تیفیک
 ییهاروش دیه باحوز نیدر ا داریتوسعه پا نیکند. جهت تیمیم

گهردد تها بتهوان  جهادیجهت استاندارد کردن خدمات سهالمت ا
ارائهه خهدمات بهر  نیبنابرا ؛ارائه داد یخدمات را در سطح جهان

سهالمت  دماتخ تیفیک یبا ارتقا یجهان یهااساس درخواست
صهورت، خهدمات سهالمت در سهطح  نیشود که در ایم سریم

کهه بتواننهد  یو مراکزخورند یشوند و محک میم دهید یجهان
خدمات خود باشهند، خواهنهد توانسهت در  تیفیکننده ک نیتیم
 نیهدر ا [. 40] بماننهد یشرکت کهرده و بهاق یچرخه رقابت نیا

 تیههو واقع یمههاعاجت یهاشهبکه نترنههت،یا یهههایراسهتا، فناور
 یو معرفه یدر انتشار اطالعات مربوط به مراکهز درمهان یمجاز
 یرقهابت طیمحه جادیبوده و در ا رگذاریتاز یها در سطح جهانآن

 کیهپرونهده الکترون لیتشهک نیهمچنه [. 39،40] نقش دارنهد
باشهد،  یالمللهنیبه زبهان ب یضرور یمحتوا یکه دارا یپزشک

 کیهرا فهراهم کهرده و  مهاریب یامکان تبادل اطالعات پزشهک
 جادیا [. 41] شودیمحسوب م یمراکز درمان یبرا یرقابت تیمز
ها و ارائهه انهواع مشهاوره یاز راه دور بهرا یشهکپز یهاتیظرف

خههدمات و  یمعرفهه یبههرا یتعههامل یهاتی، وب سههاهههایریگیپ
 کیه ک،یهالکترون یامکهان تبهادالت مهال زیپرسش و پاسخ و ن

انتخاب قهرار  تیمراکز در اولو ریرا در رقابت با سا یمرکز درمان
 ریشهدن تهاز یبکهر اسهت کهه رقهابت انیشا [. 39،40] دهدیم

ه گذاشته و ب یداخل انیمشتر یخدمات برا تیفیک یرو میمستق
 ءارتقها یداخله انیمشهتر یخهدمات را بهرا تیفیسطح ک جیتدر
 [. 3]دهد یم
کشور  کی یپزشک -یعلم هاييندشناساندن توانم -3

 یدر سطح جهان

ه ک یگردشگر سالمت و ارائه خدمات به افراد رشیپذ قیطر از
ها و یکنهد، توانمنهدیم کشهور سهفر کیهاز سطح جههان بهه 

 نیه. اشودیم یمعرف یپزشک نهیکشور در زم یعلم یهاتیقابل
اطالعههات و ارتباطههات سههرعت  یهههایدر بسههتر فناور یمعرفهه
 نترنههت،یا یهههایراسههتا فناور نیههکنههد. در ایم دایههپ یشههتریب

 یکهه بهه معرفه یمراکز درمان تیو وب سا یاجتماع یهاشبکه
ئهه خهدمات ارا جینتا زیکشور و ن کی یمراکز درمان یهاتیظرف

 نقهش را در نیشهتریتواننهد بیپردازنهد، میهها مشده توسط آن
کشهور داشهته  کیه یپزشک یهاتیشناساندن و گسترش ظرف

 [. 42]باشند 
باه  یش وابستگو کاه يباال و رونق اقتصاد يارزآور -4

 يتک بعد ياقتصادها

ور، امهروزه کشه کیه یبر رشد اقتصاد رگذاریکنار عوامل تاز در
پرسهود و زودبهازده در جههان  عیاز صنا یکی یصنعت گردشگر

ها و بودن گروه لیتواند با توجه به دخیشناخته شده است که م
 [. 43] مختلف، درآمهدزا باشهد یهاجنبهمراکز مختلف در آن از 

Marin و  یاقتصهاد محله رد یصنعت گردشگر ریبا مطالعه تاز
 بیهپهول و ارز از ج یه وقتهکنهد کهیمه انیهب یدر رومان یمل

شهود بها خهود رونهق یکشهور وارد مه کیهگردشگر به داخهل 
خود محهرک  یرونق اقتصاد نیآورد که ایبه همراه م یاقتصاد
 هیو جهذب سهرما تیهشهروع فعال یمرتبط بهرا یهاحوزه ریسا
 ایه یشغل دیجد یاهفرصت جادیا ن،یهمچن یباشد. ویم شتریب

 یعیبه منابع طب یاهش وابستگتوسعه و رونق مشاغل موجود، ک
 یصنعت گردشگر یایمزا گریبازار را از د یهاتیظرف شیو افزا
 یههاتیابزارها و ظرف هیراستا استفاده از کل نیکند. در ایم انیب

 عیسهر یریهگتوانهد در شهکلیاطالعات و ارتباطات مه یفناور
 یههاحوزه نیبه یهمهاهنگ جادیا و متسال یصنعت گردشگر

نظهام  بیآن را نصه یبهوده و منهافع اقتصهاد گهذارریزامرتبط ت
 [. 44] دیسالمت و کشور نما
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 هاي فناوري در ایجاد پيامدهاي حاصل در حوزه گردشگري سالمت: تأثير ابزارها و فرفيت3جدول 
 

 پيامدهاي فناوري اطالعات
هاي نوع ابزارها و فرفيت

 تأثيرگذار فناوري اطالعات

 

 نحوه تأثيرگذاري

 
 

 و جهانی شدن خدمات سالمت تعاملی

 اینترنت  -
 مراکز درمانی  یهاتیساوب -
 ور دپزشکی از راه  -

ر یجاد تبادالت الکترونیکی بین کشورهای مبدأ و مقصد گردشگا -
 سالمت

 المللیدرمانی کشور در سطح بین یهاتیقابلمعرفی  -
 ت پشتیبانیارائه اطالعات و خدما -
 ای و پیگیریارائه دهنده خدمات مشاوره -

 
 

 رقابتی شدن خدمات سالمت

 اینترنت -
 اجتماعی یهاشبکه -
 واقعیت مجازی  -
 کیل پرونده پزشکی الکترونیک تش -
 ورپزشکی از راه د -
 تعاملی  یهاتیساوب -
 ترونیکبانکداری الک -

ها در سطح ار اطالعات مربوط به مراکز درمانی و معرفی آنانتش -
 جهانی

ی یل پرونده پزشکعات پزشکی بیماران از طریق تشکتبادل اطال -
 المللیالکترونیک به زبان بین

 هاو پیگیری هامشاورهارائه انواع  -
 و پرسش و پاسخ به صورت تعاملی معرفی خدمات -
 امکان تبادالت مالی به صورت الکترونیک -

پزشکی  -های علمیشناساندن توانمندی
 یک کشور در سطح جهانی

 اینترنت -
 های اجتماعی شبکه -
 اکز درمانی وب سایت مر -

 مراکز درمانی یک کشور یهاتیظرفمعرفی  -
 نتایج خدمات ارائه شده معرفی و انتشار -

ارزآوری باال و رونق اقتصادی و کاهش 
 وابستگی به اقتصادهای تک بعدی

فناوری  یهاتیرفظکلیه ابزارها و  -
 اطالعات

 صنعت گردشگری سالمت یریگشکلتسریع در  -
 مرتبط و تسهیل ارتباطات یهاحوزهایجاد هماهنگی بین  -
 ذب گردشگر و بهگردشگری در حوزه سالمت و ج یهاتیظرفمعرفی  -

 دنبال آن ارز 

 

 
اطالعهات کهه در  یفنهاور یبر اساس آنچه که دربهاره ابزارهها

 هالیسالمت نقش دارند، گفته شد؛ انواع پتانس یحوزه گردشگر

 زیهکننهد و نیم جادیحوزه ا نیابزارها در ا نیکه ا هاییتیو قابل
 یها در گردشگریفناور نیفراوان استفاده از ا یایو مزا امدهایپ

در  کیسهتماتیس کهردیبها رو رامجموعهه  نیا توانیسالمت؛ م
سالمت ارائهه داد  یاطالعات حوزه گردشگر یقالب بسته فناور
سالمت  یگردشگر کیالکترون یرساختارهایز یکه چارچوب کل

 شینمها 2مدل کهه در شهکل  نی. اداد شیکرده و نما نییرا تب
مثبت توسعه  یامدهایاز پ یاری، نشانگر وابسته بودن بسداده شد

اطالعات و ارتباطهات اسهت  هاییسالمت به فناور یگردشگر

مختلهف ظهاهر  هایتیدر قالب اشکال و قابل هایفناور نیکه ا
و  جیکامههل از نتهها یریههگبهره یبههرا گریکههدیشههده و مکمههل 

 در حوزه سالمت هستند. یگردشگر یامدهایپ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                             9 / 15

http://jhbmi.ir/article-1-406-fa.html


 و همکاران مستانه  سالمت يگردشگر یکيالکترون يرساختارهایز

 

352                      735-334: )4(6; 2020 Informatics Biomedical and thHeal of Journal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 : بسته فناوري اطالعات و ارتباطات براي حوزه گردشگري سالمت2شکل 

 

 گيريبحث و نتيجه
در میان تمام عواملی که در توسعه گردشهگری سهالمت نقهش 

ن عنهوا های اطالعات و ارتباطهات، بههند، استفاده از فناوریدار
 ر ایهندبسترساز و توسعه دهنده گردشگری، پتانسیل فراوانی را 

یهن اکند. برخی کارشناسان حوزه سالمت، نفهوب حوزه ایجاد می
ها در گردشهگری را بهه عنهوان حلقهه مفقهوده صهنعت فناوری

بهها ایجههاد  تههوانبنههابراین می ؛[20]داننههد گردشههگری می
 های مناسهب بهرای اسهتفاده ازهای فنی و بسترسازیزیرساخت

کنندگان فنههاوری اطالعههات و ارتباطههات و نیههز ترغیههب عرضههه
های خدمات گردشگری سالمت بهه سهمت اسهتفاده از سیسهتم

 الکترونیکی باع  توسعه گردشگری سالمت شد.
ر حوزه تواند ددر زمینه انواع ابزارهای فناوری اطالعات که می  

گردشگری سالمت مورد استفاده قرار گیرد، اینترنت تازیرگذاری 
ها تری در حوزه گردشگری سالمت نسبت به سایر فناوریوسیع

و   Luntداشههته اسههت. ایههن موضههوع توسههط نتههایج مطالعههه 

همچنهین، در  [.33] نیز مورد تاکید قرار گرفتهه اسهت همکاران
کنهد کهه ایهن مهی بیهان Jamalو   Gretzelتایید این امهر، 

جایی، الگهوی هفناوری، با ایجاد امکان سهیاریت و قابلیهت جابه
گردشگری سالمت را نسبت به گذشته به طور کلی تغییر داده و 

نیهز در توسهعه گردشهگری  Turner [. 7] متحول نموده است
برای خدمات دندانپزشکی در کانادا، اینترنت را به عنوان یکی از 

و  دهنهدگانی ایجهاد ارتبهاط بهین خدمتترین ابزارها بهرامهم
خدمت گیرندگان خدمات دندانپزشکی بیان کهرده اسهت کهه از 

توانند خدمات خود را در های دندانپزشکی میطریق آن، کلینیک
المللی معرفی کرده و های جامع خدمت در سطح بینقالب بسته

[. 45]موجههب جههذب گردشههگر در حههوزه دندانپزشههکی گردنههد 
Hannam کننهد کهه اینترنهت مفههوم نیز بکر می ارانو همک

دوری و نزدیکی را تغییر داده و نیاز هست که ایهن مفهاهیم بها 
بهازتعریف شهوند  ارتباطات ایجاد شده در بستر اینترنت، مجهدداً

در حقیقههت، ایههن فنههاوری، بسههتر الزم را بههرای ایجههاد [. 46]

های شبکه

 اجتماعی

 نلفن ثابت و

 همراه

 زيرساختارهای فناوری اطالعات و ارتباطات مخابراتی

 پزشکی از راه دور

 

سايت مراکز وب

 درمانی

 (EHTگردشگری الکترونيک سالمت )

 الکترونيک پرونده

 پزشکی 

 بانکداری الکترونيک

های های فناوریپتانسيل

 عاتی و ارتباطی اطال

 واقعيت مجازی

رقابتی شدن خدمات 

 سالمت

ارزآوری باال و رونق 

 اقتصادی

 هایتوانمندی شناساندن

 زشکی به دنياپ -علمی

کاهش وابستگی به 

 بعدیاقتصادهای تک

های  فناوری پيامدهای

 اطالعاتی و ارتباطی

 اينترنت

های ابزارهای فناوری 

 اطالعاتی و ارتباطی
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ننهد تواابزارهای الکترونیک دیگر نیز فراهم نموده است که مهی
در حوزه گردشگری سالمت نقش ایفا کرده و موجب توسعه آن 

تواند به عنوان بنابراین ایجاد شبکه اینترنت پرسرعت می ؛گردند
ها در حوزه گردشگری سالمت پلت فرم و بسترساز سایر فناوری

 را شکل بدهد. EHTباشد و زیربنای 
چنهان یر های اجتماعی نیز در بستر اینترنت، در دهه اخشبکه   

تواند یرها ماند که استفاده از پتانسیل این ابزاعمومیت پیدا کرده
ه کهمهانی جهت بازاریابی، تبلیغات و ارائه اطالعات از مراکهز در

ی شرایط پذیرش گردشگر سالمت را دارند، مهورد اسهتفاده جهد
ننده ایهن و همکاران نیز تاییدک Luntقرار بگیرد. نتایج مطالعه 

یهق باطات غیررسمی اجتمهاعی را کهه از طرها ارتامر است. آن
ده گیرد، یکی از عوامل تعیین کننهای اجتماعی شکل میشبکه

ئه ا ارادر الگوهای بازاریابی گردشگری سالمت بیان کردند که ب
ت یک اطالعاتی در زمینه کیفیت خدمات، قابلیت اعتماد و شهر

فرصههت رقههابتی در محههیط پیچیههده بهداشههت و درمههان ایجههاد 
کهه بیهان تجربیهات  نیهز بها بیهان ایهن Seppo [. 47]ندکمی
ر ترین عوامل در جهذب گردشهگتواند به عنوان یکی از مهممی

مینهه های اجتماعی را ابزار مفیهد در ایهن زسالمت باشد، شبکه
انی کند؛ بدین گونه گردشگرانی که از یک مرکز درمهمعرفی می

افهت در یک کشوری، درمهان مناسهب و نتیجهه بخشهی را دری
ها بهه اشهتراک اند، تجربیات مثبت خهود را در ایهن شهبکهکرده
ن از گذارند که با توجه به ملموس بودن و قابل پذیرش بهودمی

گر سالمت در جذب گردش یتوجهقابلتواند تازیر طرف افراد می
ها بههرای آن مرکههز درمههانی باشههد. بههدین صههورت، ایههن شههبکه

؛ [48] شونداکز تبدیل میبه یک ابزار تبلیغی برای مر خودخودبه
ک یهتوان به عنوان های اجتماعی میبنابراین از گسترش شبکه

 فرصت در توسعه گردشگری استفاده نمود. 
های فناوری اطالعهات در حهوزه ها و ظرفیتدر زمینه قابلیت  

ها به عنوان ابزارهای استراتژیک گردشگری سالمت، وب سایت
ضروری بهرای مراکهز درمهانی کاربردی و  و در عین حال کامالً

شوند. تقی زاده یزدی و همکاران نیز در تایید ایهن محسوب می
های معرفی مراکهز درمهانی، امر، با بکر اهمیت وجود وب سایت

را اسهتخراج  هاتیسهاوبها و محتواههای ایهن ترین مولفهمهم
تهرین ، مهمهاتیسهاوبکردند که از بین محتهوای موجهود در 

خدمات پزشکی قابل ارائه توسهط مرکهز درمهانی مولفه، معرفی 
تهرین قابلیهت نیز با تاکید بهر مهم و همکاران Lunt[. 34] بود

فنههاوری اطالعههات در حههوزه گردشههگری سههالمت یعنههی 
ها را در پهنج حهوزه ارائهه گردشگری، کاربری آن یهاتیساوب

ها و مراکهز اطالعات به افراد متقاضی، ایجاد ارتباط بها سهازمان

گردشگری سالمت، جذب و حفظ متقاضیان با ارزیابی  لگریتسه
ههای ، گردآوری و حفهظ ایمنهی دادهتیساوبمستمر محتوای 

متقاضیان و ایجاد ارتباط بین مرکز درمانی و متقاضیان دریافهت 
های مراکز درمانی بنابراین وب سایت ؛[33] انددرمان بیان کرده

ردشهگران متقاضهی به عنوان پل الکترونیکی و مستقیم بهین گ
کنند که بدون وجود ایهن ابهزار درمان و مراکز درمانی عمل می

ارتباطی، اطالعات مراکز درمانی به افراد متقاضی منتقل نشده و 
ارتباطات مراحل بعدی درمان نیز شهکل نخواههد گرفهت. ایهن 

 یابیزاربا مهم یهابرنامهه از جزئیباید بهه عنهوان  هاتیساوب
 گرفته شوند.در نظر  کزامراین 
وزه حهههای اطالعهات در ترین پیامد استفاده از فنهاوریمهم   

گردشههگری سههالمت بههه ویههژه بههرای خههود نظههام سههالمت، 
سهازی بهرای رقهابتی کهردن خهدمات سهالمت در سههطح زمینه
و  ، حاصل تسهیل جهانیBuhalisباشد. به بیان المللی میبین

 اطالعهات و یههایفناوررقابتی شدن خدمات سالمت در بستر 
مهل ارتباطات، افزایش کیفیت این خدمات است که یکهی از عوا

باشهد. همچنهین، مطالعهه وی اصلی جذب گردشگر سالمت می
ونیکهی اطالعات و ارتباطهات بها الکتر یهایفناورنشان داد که 

 کردن فرایندهای اصلی و پشتیبانی گردشگری، موجب تسههیل
 یههاتیفعالره مدیریت خدمات و هماهنگی بیشهتر بهین زنجیه

ا رکه این خود کیفیت و رضایت از خهدمات  شوندیمگردشگری 
تهر املیپیامهدهای دیگهر، تعه نیترمهماز [. 49]دهدیمافزایش 

 کردن نظام سالمت در سطح جهانی است که بر اساس مطالعهه
Buhalis  وO’connorههای ، امکان تبادل دانهش و مهارت

 مند کهردنقاعدهده و باع  مورد نیاز بین کشورها را فراهم نمو
ی و نیهز کشور، کسب دانهش روز پزشهک های سالمتزیرساخت

 شهودیآگاهی از نیازهای مردم سایر کشورها از انواع خدمات مه
تهوان بهر اسهاس آن جههت ارائهه انهواع خهدمات بهرای که می

  Carrera[. 49] ریزی کردمتقاضیان گردشگری سالمت برنامه
 جهانی کردن خهدمات سهالمت را ازنیز تعاملی و  Bridgesو 

پیامد زیرسهاختارهای فنهاوری اطالعهات در حهوزه گردشهگری 
 کند که بهه دنبهال آن کشهورها سهاختار نظهامسالمت بیان می

ی سالمت خود را متناسب بها نیازهها و کیفیهت جههانی بازسهاز
 رقابتی و های اطالعات نه تنها بابنابراین فناوری ؛[37] کنندمی
ردن خدمات سهالمت باعه  افهزایش کیفیهت ایهن ک تریتعامل

 شوند؛ بلکه منجر به مهندسی مجهدد سهاختار نظهامخدمات می
گردنهد تها بتوانهد پاسهخگوی سهطح سالمت یک کشور نیز می

 باالی کیفیت مورد تقاضا در سطح جهانی باشد.
پیامد مهم دیگر، رشد و رونق اقتصادی بیشتر در سایه استفاده   
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العههات و ارتباطههات در حههوزه گردشههگری هههای اطاز فناوری
و همکاران در تایید این ازر، بیان کردند  Heungسالمت است. 

میلیارد دالر به اقتصهاد  60که گردشگری سالمت ساالنه حدود 
های گردشگری، کند و صنایعی از قبیل آژانسجهانی تزریق می

ی و یههوایی، صنعت دارو ونقلحملهای اقامتی، ها و مکانهتل
کند و منجهر بهه ایجهاد نایع غذایی را توسعه داده و تغذیه میص

همتی و همکاران نیز بها [. 50] شودهای جدید شغلی میفرصت
بررسی تازیر فناوری اطالعات بر گردشگری سالمت در مشههد 
نشان دادند که ارتباط معناداری بین این دو متغیهر وجهود دارد و 

اطالعات به صهنعت ریزی صحیح برای گسترش فناوری برنامه
گردشگری سالمت در مشهد کمک کرده و این امر نیز منجر به 

همچنین  مطالعه پهورفرج  [. 51] گرددتوسعه اقتصاد منطقه می
، تهازیر صهنعت ICTکه اسهتفاده از  دهدیمنشان  و همکاران 

دههد و شهدت ایهن گردشگری را در رشد اقتصادی افزایش می
 توسعهدرحالبیشتر از کشورهای  افتهیتوسعهتازیر در کشورهای 

نیز با تایید تازیر محیط الکترونیکی بهر  Shanker [. 52] است
کنهد صنعت گردشگری و رونق اقتصادی ناشی از آن، بیان مهی

، بینفعان حوزه گردشگری را قادر به دسترسی E-tourismکه 
توانند از یهک کند که از این طریق میبه اطالعات ضروری می

های مختلف مشتریان را های بازار و نیازهای گروهطرف فرصت
ها منجر بهه موقع آنه شناسایی کنند و از طرف دیگر با تامین ب

 ؛[53]تولید زروت و به دنبال آن رشد اقتصهادی منطقهه شهوند 
بنابراین صنعت گردشگری سالمت باید به عنوان یهک صهنعت 

ونیکی الزم سودآور مورد توجه قرار گرفته و زیرساختارهای الکتر
جهت تسریع و سهولت توسعه این صنعت فراهم گردد. در پایان 

ی طرح جهامعگردد برای توسعه گردشگری سالمت، پیشنهاد می
ههای اطالعهاتی و ارتبهاطی در ایهن کارگیری فناوریه جهت ب

های مرتبط بر اساس ها و بخشحوزه ایجاد شده و کلیه سازمان
 آن طرح عمل نمایند.
ه بود که مطالعه بیشتر در ارتباط با نوع مطالعاتیمحدودیت این 

ه بهرفتهه در این زمینه انجام گرفته بود. اغلب مطالعات انجام گ
ر صورت مروری بودند که امکان مقایسهه عینهی را بهه ویهژه د

 کرد.قسمت بح  مطالعه حاضر کمتر می
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Introduction: Information Technology creates a foundation for developing health tourism. The 

purpose of the current study was to provide an information technology package for electronic 

infrastructures of health tourism. 

Methods: In this review study, in order to find various dimensions of health tourism, articles related 

to electronic health tourism were searched in PubMed, Science Direct and Scopus databases, as well 

as Google Scholar and specific websites of health tourism. Searched key words included Medical 

Tourism, Health Tourism "AND" Information Technology, Information and Communication 

Technology, e-Tourism and Electronic Tourism. Criteria for selecting articles were access to their 

full texts as well as covering some aspects of information technology in the field of health tourism. 

The search yielded 117 articles, of which 32 articles were selected finally. The contents of these 

articles were carefully studied and the technology package of health tourism was presented. 

Results: Based on the findings, an information technology package was developed that included 

different types of technology tools, capabilities, and outcomes of information technology 

applications in health tourism. In this package, Internet was the main tool for developing health 

tourism, websites of health centers were the most important capability of these technologies, and 

creating a competitive and interactive health system was the main consequence of information 

technology application in the field of health tourism.  

Conclusion: The designed package illustrates the dependence of positive outcomes of health 

tourism development to information-communication technologies. These tools provide the potential 

for gaining a share of the health tourism market and reform the health system structure to deliver 

high quality services in a global level. 

 

Keywords: Electronic infrastructures, Internet, Health center websites, Interactive health system, 

Health tourism    
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