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مدیرت توریسم سلامتی

مســئولیت هماهنگــی میــان نهادهــای مختلــف در حــوزه ی توریســم ســلامتی بــه وزارت بهداشــت داده شــده اســت. بدیــن ســبب در 
وزارت بهداشــت و زیــر نظــر مدیریــت خدمــات ســلامتی بخــش توریســم ســلامتی ایجــاد گردیــده اســت. تحقیقــات زیــادی مرتبــط 
بــا ایــن موضــوع در حــال انجــام مــی باشــد. وزارت اقتصــاد نیــز کمــک هــای ویــژه ای بــرای معرفــی توریســم ســلامتی ترکیــه در 

خــارج از کشــور مــی نمایــد. 

اهداف استراتژیک مابین سالهای ۲۰۱۷-۲۰۱۳

هدف استراتژیک: ترکیه در کنار پیشرفت اجتماعی و اقتصادی خود پیشرفت در حوزه ی سلامتی را نیز ادامه خواهد داد.

هدف استراتژیک اصلی:

- معرفی حوزه ی توریسم سلامتی و تبدیل ترکیه به مرکزی جذاب

- افزایش کیفیت خدمات رسانی در حوزه ی توریسم سلامتی

- توسعه ی حوزه ی توریسم سلامتی

- بهبود مدیریت توریسم سلامتی
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توریسم سلامتی در کشورمان

توریســم ســلامتی بــه مســافرت یــک فــرد جهــت درمــان یــا بازیابــی ســلامتی خــود از یــک کشــور بــه کشــور دیگــر گفتــه 
ــه  ــت ک ــن روس ــد. از ای ــی باش ــادی م ــیلهای زی ــلامتی دارای پتانس ــم س ــواع توریس ــی ان ــورمان در تمام ــود.  کش میش

ــل مــی شــود.  ــه مکانــی مــورد توجــه تبدی ــازار جهانــی ب ــه در ب ــه رفت کشــورمان رفت

بــا اصلاحــات صــورت گرفتــه در حــوزه ی ســلامتی در ترکیــه، ایــن حــوزه پیشــرفت نمــوده و در چهــار گوشــه ی کشــور 
خدمــات ســلامتی در حــال ارائــه دهــی مــی باشــد. در هــر شــهری یــک بیمارســتان دولتــی موجــود مــی باشــد. در کنــار 
ایــن، در حــوزه ی بخــش خصوصــی نیــز شــاهد پیشــرفتهایی هســتیم. ایــن پیشــرفت حــوزه ی خصوصــی تنهــا محــدود 
بــه شــهرهای بــزرگ و پرجمعیتــی چــون اســتانبول، آنــکارا و ازمیــر نمانــده و بــه مراکــز اســتانها نیــز بــه صــورت زنجیــره 

ای گســترش پیــدا کــرده اســت. 

از منظــر توریســم ســلامتی و دارویــی، هتلهــای پنــج ســتاره در شــهرهایی کــه ایــن خدمــات ارائــه مــی شــود در حــال ارائــه 
ی خدمــات رفاهــی بــا کیفیــت هســتند. ترکیــه بنــا بــه موقعیــت اش گهــواره ی تمــدن هــا محســوب مــی شــود. از ایــن رو 
در کنــار حــوزه ی توریســم ســلامتی در شــاخه هــای توریســم فرهنگــی و تاریخــی نیــز بــه مرکــز توجــه توریســتهای جهــان 

تبدیــل شــده اســت. 

ترکیــه از لحــاظ دارا بــودن چشــمه هــای آبگــرم دارای منابــع غنــی و پتانســیل بــاال مــی باشــد. چشــمه هــای آبگــرم موجــود 
در ترکیــه هــم از لحــاظ گرمایــی و هــم از لحــاظ مــواد معدنــی موجــود در آن از چشــمه هــای آبگــرم موجــود در ســطح 
اروپــا بــا کیفیــت تــر مــی باشــد. بــه خصــوص غلظــت مــواد معدنــی، گوگــرد، نمــک و رادون در چشــمه هــای آبگــرم موجــود 
در ترکیــه بیشــتر و بــا کیفیــت تــر اســت. درجــه حــرارت ایــن آبهــا بــه طــور متوســط بیســت درجــه ی ســانتیگراد بــوده و 

جریــان آن ۲/۵۰۰ و ۱/۵۰۰ لیتــر بــر ثانیــه در نوســان اســت.

در ترکیــه از ســال ۲۰۱۰ بــه بعــد جمعــًا تعــداد ۱۱۲.۲۱۱ پزشــک مشــغول خدمــات رســانی هســتند. از ایــن تعــداد ۶۳.۶۲۲ 
نفــر در وزارت بهداشــت و درمــان، ۲۵.۰۱۵ نفــر در دانشــگاه هــا و ۲۲.۵۷۴ نفــر در بخــش خصوصــی مشــغول بــه کار مــی 

باشــند.

تعداد دانشــکده های دندانپزشــکی در ترکیه در ســال ۱۹۸۳-۱۹۸۴ از ۸ دانشــکده به ۳۱ دانشــکده در ســال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ افزایش 
پیــدا کــرده اســت کــه در ۱۹ دانشــکده آمــوزش عالــی داده مــی شــود. در ایــن دوره تعــداد دانشــجویان دندانپزشــکی از 
۳۵۸۹ بــه ۶۳۲۲ و تعــداد اســتاد از ۵۰۴ بــه ۱۳۵۵ افزایــش پیــدا کــرده اســت. نــرخ ســرانه ی اســتاد بــه دانشــجو از ۷.۱ بــه ۶.۴ 

کاســته شــده اســت. در کشــورمان ۱۹۲۶۴ دندانپزشــک مشــغول کار مــی باشــند. از ایــن تعــداد ۵۷۷۶ در وزارت بهداشــت و 
درمــان، ۹۰۰ نفــر در بیمارســتانها و ۱۲۵۸۸ نفــر در حــوزه ی خصوصــی مشــغول کار مــی باشــند.
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تعداد افراد شاغل به ازای هر صد هزار نفرتعداد کل

اروپاترکیهترکیهنوع پرسنل
۱۲۶۰۲۹۱۶۹۳۲۶تعداد کل پزشکان

۳۹۷۱۲۵۳۸۷تعداد پزشکان شاغل

۶۶۰۶۴۸۸۲۳۹پزشک متخصص

۲۱۰۹۹۲۸۶۱دندانپزشک

۲۶۰۸۹۳۵۷۷داروساز

۵۱۹۰۵۳۰۸۵۷۱پرستار

-۱۱۰۸۶۲۱۴۸سایر پرسنل پزشکی

تعداد تختوابتعداد بیمارستانترکیه (۲۰۱۱)

۸۴۰۱۲۱۲۹۷وزارت بهداشت

۵۰۳۳۶۶۴۸خصوصی

۶۵۳۴۸۰۲دانشگاهی

۴۵۶۷۵۷سایر

۱۴۵۳۱۹۴۵۰۴جمع

نمودهای رقمی سلامتی (۲۰۱۱)

نرخ رشد سالیانهباالی ۶۵ سالباالی ۶۰ سال۰-۱۴ سالتعدادکل
۱۲ درصد۸ درصد۱۰ درصد۲۵ درصد۷۴۷۲۴۲۶۹

پیوند اعضا (۲۰۱۱)
۲۹۲۳کلیه

۹۰۴کبد

۹۳قلب

۳۹۲۰جمع

تکنولوژی درمان در ترکیه

کشــورمان بســان بســیاری از کشــورهای اروپایــی از تکنولــوژی پیشــرفته در مراکــز درمانــی خــود اســتفاده مــی کنــد. در کشــورمان 
ــک موجــود مــی  ــی، جراحــی روباتی ــی چــون BT,CT, Cyberknife, Gammaknife ، طــب هســته ای، رادیوتراپ ــوژی های تکنول
باشــد. بــه طــور خلاصــه مــی تــوان گفــت کــه تمامــی جراحــی مرتبــط بــا ســرطان، تومــور مغــزی، جراحــی هــای مغــزی، پیونــد 

اعضــا، جراحــی هــای زیبایــی و دیگــر جراحــی هــا در کشــورمان انجــام مــی پذیــرد.

نوع دستگاههای پزشکی

۲۰۱۱MRBTUSGEKOCyberknifeRobotik

۳۳----وزارت بهداشت

۴۹----سایر نهادها

۷۸۱۱۰۸۸۳۷۷۵۱۱۸۱۷۱۲جمع
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توریسم سلامتی در ترکیه از دیروز تا امروز

ترکیــه از دیربــاز مســکن تمدنهــای مختلفــی چــون هیــت هــا، رمهــا، بیزانســیها، ســلجوقیان و عثمانیــان بــوده اســت. ُترکهــا 
بیــش از هــزار ســال اســت کــه در آناطولــی ســاکن بــوده و صلــح و بــرادری را بــرای ایــن منطقــه بــه ارمغــان آورده انــد. 
پــس از عثمانــی کــه دایــره ی حکومتــش تــا ســه قــاره را دربــر مــی گرفــت و بیــش از ۶۰۰ ســال دوام آورد جمهــوری ترکیــه 

دولتــی سیســتمی مبتنــی بــر دموکراســی و حقــوق بــر ایــن منطقــه حاکــم شــد.

جمهــوری ترکیــه ســالیان درازی اســت کــه راه هماهنــگ ســازی خــود بــا اســتانداردهای اروپایــی را طــی کــرده و بدیــن 
ســبب بــه کشــوری الگــو بــرای خاورمیانــه، آفریقــای شــمالی و آســیای میانــه تبدیــل شــده اســت. بــه خصــوص در ده ســال 
ــی کــه پروســه  ــا در حال ــرادری گشــته اســت. و در ایــن اثن ــح و ب ــا اســتمرار دموکراســی نمــود برتــری از صل گذشــته ب
ی پیوســتن بــه اتحادیــه ی اروپــا ادامــه دارد همــکاری هایــش بــا کشــورهای همســایه نیــز در حــال افزایــش مــی باشــد. 

ترکیــه بــا توجــه بــه ویژگــی جغرافیایــی اش محــل تلاقــی اروپــا، آســیا، آفریقــا و خاورمیانــه مــی باشــد. حضــور ســالیانه 
۳۳ میلیــون توریســت در ایــن کشــور ســبب شــده اســت کــه رتبــه ی هفتــم در صنعــت توریســم را بــه خــود اختصــاص دهــد. 

ترکیــه بــا طبیعــت چهــار فصــل اش و زیبایــی هــای تاریخــی و طبیعــی اش همچــون مــوزه ای ســرباز از شــرق تــا غــرب 
آن گســترده شــده اســت. 

جمعیــت ترکیــه ۷۵ میلیــون مــی باشــد کــه ۴۲ میلیــون آن را افــراد ۱۵ تــا ۴۵ ســاله تشــکیل مــی دهنــد. بدیــن ســبب اقتصــاد 
ترکیــه در جهــان رتبــه ی ۱۶ و در اروپــا رتبــه ی ۶ را بــه خــود اختصــاص داده اســت. جــز ۱۰ کشــور اســت کــه دارای توســعه 
ی اقتصــادی ســریع اســت. رشــد توســعه ی اقتصــادی ســالیانه در ســال ۲۰۱۱ ۸/۵ درصــد بــوده اســت. مقــدار صــادرات 

ســالیانه ۱۵۲ میلیــارد دالر و میــزان تولیــد ناخالــط داخــل آن ۷۷۵ میلیــارد دالر مــی باشــد. 

بهداشت و درمان در ترکیه

ترکیــه از هــزاران ســال پیــش مرکــزی درمانــی بــرای یونانیــان باســتان، رومــی هــا، ســلجوقیان و عثمانیــان بــوده اســت. 
ــه بــاور یونانیــان باســتان الهــه ی شــفا  ــا ب بویــژه ی چشــمه هــای معدنــی آبگــرم آن مراکــزی بــرای شــفا بــوده انــد. بن
آســِکلیپوس در ازمیــر ترکیــه بــوده اســت کــه پــس از مرگــش مرکــزی درمانــی بــه نــام ســاخته شــده بــود. پــدر علــم طــب 
هیپوکــرات نیــز کــه تمامــی دکترهــا پــس از اتمــام تحصیــل در سوگندشــان از آن نــام مــی برنــد در حوالــی ازمیــر مــی 
ریســته اســت. در ده ســال اخیــر سیســتم ســامتی در ترکیــه پیشــرفت چشــمگیری پیــدا کــرده و بــه خصــوص بــا اجرایــی 
شــدن برنامــه ی تحــّول در حــوزه ی ســلامتی بــه کشــوری پیشــرو در ایــن زمینــه تبدیــل شــده و خدمــات درمانــی آن از 

بســیاری از کشــورهای اروپایــی نیــز پیشــی جســته اســت. 

ــات  ــکان اســتفاده از خدم ــی شــهروندانمان ام ــی باشــند. تمام ــه ســلامتی م ــوش بیم ــت پ ۹۹ درصــد شــهروندانمان تح

درمانــی در تمامــی بیمارســتانهای دولتــی و خصوصــی را دارنــد. هزینــه هــای درمــان توســط ســازمان بیمــه ســلامتی 
پرداخــت مــی شــود. تمامــی بیمارســتانهایمان دارای اســتانداردهای تهیــه شــده توســط وزارت بهداشــت و درمــان 
کشــومان مــی باشــد کــه بــر اســاس اســتانداردهای اروپایــی تهیــه شــده اســت. نزدیــک بــه ۵۰ مرکــز درمانــی مــان دارای 
اســتاندارد JCİ مــی باشــند. تعــداد آمبوالنســهای کامــلًا مجهــز اورژانــس ۱۱۲ را در ســال ۲۰۰۲ از ۶۱۸ بــه ۲۷۸۲ آموالنــس 
در ســال ۲۰۱۱ رســاندیم. ایــن آمبوالنســها نــه تنهــا از لحــاظ تعــداد بلکــه از لحــاظ کیفیــت نیــز پیشــرفته تــر گشــتند. تعــداد 
مراکــز اورژانســی در ســال ۲۰۰۲ ۴۸۱ مرکــز بــود کــه در ســال ۲۰۱۱ بــه ۱۶۲۷ مرکــز افزایــش پیــدا کــرد و بــه اهدافمــان در 

زمینــه ی خدمــات اورژانســی نائــل آمدیــم و  در هرگوشــه ی کشــورمان خدمــات اورژانســی ارائــه مــی گــردد.



توریسم سلامتی در 
ترکیه از دیروز تا امروز
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۴.۲ پتانسیلهای توریسم چشمه های آبگرم ترکیه

کشــورمان بــر روی کمربنــدی کــه دارای چشــمه هــای آبگــرم غنــی اســت، واقــع شــده اســت و بدیــن جهــت در رتبــه بنــدی 
جهانــی از لحــاظ دارا بــودن ایــن منابــع در رده ی هفتــم قــرار دارد.

چشمه های آبگرم ترکیه

 

در کنــار ایــن دمــا و گرمــای ایــن آبهــا از ۲۰ تــا ۱۱۰ درجــه ی ســانتیگراد متغیــر بــوده و ســطح آن نیــز از ۲ تــا ۵۰۰ لیتــر بــر 
ثانیــه در حــال حرکــت اســت. ترکیــه دارای ۱۵۰۰ منبــع چشــمه هــای آبگــرم مــی باشــد و در ۴۶ شــهر ۱۹۰ مرکــز و تاسیســات 
فعــال در ایــن حــوزه وجــود دارد. ۱۲ مرکــزی کــه توانســته انــد از وزارتخانــه ی توریســم و فرهنــگ مجــوز ســرمایه گــذاری 
دریافــت نماینــد دارای ۲۳۴۷ تخــت مــی باشــند. ۳۰ مؤسســه ی کــه حــق فعالیــت کارکــردی در ایــن حــوزه را دریافــت نمــوده 
ــی اداره  ــز کــه دارای ۱۶۰۰۰ تخــت مــی باشــد توســط مســئولین محل ــد دارای ۸۵۶۷ تخــت مــی باشــندو ۱۵۶ مؤسســه نی ان

مــی گــردد.

منطقه ی محافظت شده ی توریسم

 

تــا بــه امــروز بــه موجــب مــاده ی ۲۶۳۴ قانــون تشــویق توســعه ی گردشــگری ۳۴ مرکــز توریســتی و یــک منطقــه ی محافظــت 
شــده ی توریســم و فرهنگــی آغــاز بــه فعالیــت نمــوده اســت. بــه عبــارت دیگــر تــلاش هــای صــورت گرفتــه جهــت ارزشــیابی 
توریســم چشــمه هــای آبگــرم بــه اتمــام رســیده و شــروع بــه ســاخت و ســاز و ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش گردیــده اســت 

و در نظــر اســت کــه تعــداد تخــت موجــود در ایــن بخــش بــه صدهــزار نفــر افزایــش پیــدا نمایــد.  



 گونه های مختلف نهادها و تاسیسات مرتبط با توریسم چشمه های آبگرم

۴.۱ تاسیسات چشمه های آبگرم

هتــل هــای ِترمــال و تاسیســات درمانــی کــه در چشــمه هــای آبگــرم مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد بــه عنــوان تاسیســات مرتبــط 
بــا توریســم چشــمه هــای آبگــرم تلقــی مــی گــردد.

- هتل ها

- مراکز درمانی

- هتل ها + مراکز درمانی

- حمامها

- چشمه های آبهای معدنی

- چشمه ی آبهای گازدار

- چشمه های دریایی

- حمام های ِگل

- اقلیم دمانی

- بیمارستان های درمان فیزیوتراپی
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تحقیقــات و تلاشــهای صــورت گرفتــه در مناطــق وق الذکــر پــس از کســب نتیــج مدنظــر بــه تمامــی نقــاط کشــور توســعه 
داده خواهــد شــد. عــلاوه بــر توســعه ی ایــن بخــش هــا در حــوزه ی توریســم چشــمه هــای آبگــرم فعالیتهــای الزیــم در ایــن 
مکانهــا جهــت ایجــاد تاسیســات الزم در حــوزه ی بــازی ُگلــف، توریســم طبیعــت، بازیهــای آبــی و غیــره تلاشــهای گســترده 

آغــاز خواهــد گردیــد. 

در تــلاش هســتیم کــه پــس از ایجــاد امکانــات و زیربناهــای الزم در ایــن مناطــق و بهــره بــرداری هــای مناســب از چشــمه 
هــای آبگــرم رونــد ســریع جــذب ســرمایه گــذاری و زمــان الزم بــرای پروســه هــای عملیاتــی آن را جامــه ی عمــل بپوشــانیم.

اهداف در توریسم چشمه های آبگرم

اهداف کوتاه مدت

ــورمان  ــرفت در کش ــن پیش ــتعد ای ــای مس ــرم مکانه ــای آبگ ــمه ه ــم چش ــوزه ی توریس ــورمان در ح ــرفت کش ــت پیش جه
شناســایی و تحقیقــات الزم در آنجــا صــورت خواهــد گرفــت. 

پــس از بررســی هــای الزم در مــکان هــای شناســایی شــده در نظــر داریــم کــه تاسیســاتی بــا ظرفــت کل ۲۵۰ هــزار تخــت 
در ایــن مکانهــا ایجــاد نماییــم.

تلاشــهای الزم جهــت ایجــاد شــرکتها و نهادهــای مــورد نیــاز در مکانهــای چشــمه هــای آبگــرم انجــام خواهــد گرفــت کــه 
بتوانــد برنامــه ریــزی هــای الزم محلــی را انجــام دهــد.

اهداف میان مدت

ــه  ــان جهــت توســعه ی توریســم چشــمه هــای آبگــرم ب ــی شــده در وزارت بهداشــت و درم ــش بین ــه هــای الزم و پی برنام
اتمــام خواهــد رســید. 

ــا ایــن حــوزه از  فعالیــت هــای انجــام شــده بــه کل کشــور توســعه داده شــده و ظرفیــت تاسیســات و مکانهــای مرتبــط ب
توریســم بــه یــک میلیــون تخــت خواهــد رســید.

انتظــار داریــم کــه یــک مــکان بــا ظریفــت ۲۰۰ هــزار تخــت کــه در حــوزه ی توریســم چشــمه هــای آبگــرم فعالیــت خواهــد 
کــرد نیــز تاســیس گــردد.

اهداف بلند مدت

- رسیدن کشورمان به رتبه ی نخست در حوزه ی توریسم چشمه های آبگرم در سطح اروپا

- جذب پانزده میلیون توریست که با هدف استفاده از چشمه های آبگرم به ترکیه می آیند

- فعالیت ۵۰۰ هزار نهاد و شرکت مرتبط با حوزه ی توریسم چشمه های آبگرم در کشور

تابلو ۳۲: ظرفیت تختهای توریسم چشمه های آبگرم

جمع کلنهادهای کارکردینهادهای سرمایه گذارصنف توریستی

تعداد تختتعداد نهادتعداد تختتعداد نهادتعداد تختتعداد نهاد

چشــمه  تاسیســات 
آبگــرم هــای 

۱۸۸۴۵۴۶۳۱۹۲۱۲۸۱۲۷۶۶۶

۱۱۷۶۲۵۴۲۵۴۲۲۶۴۴۲۲۵۴۲۳۴۴۰۶۷۶۷۹۶تاسیسات دیگر

۱۱۹۴۲۶۲۷۰۸۲۳۲۷۴۴۱۷۵۴۳۵۲۱۷۰۴۴۶۲در سطح ترکیه



مناطق توریستی چشمه های آبگرم
پروژه های جدیداالحداث

در راســتای توســعه ی توریســم چشــمه هــای آبگــرم، وزاتخانــه درمــان و بهداشــتمان پــروژه ی شــهرکهای توریــزم چشــمه هــای 
آبگــرم را جهــت بهــره گیــری از ایــن پتانســل آغــاز نمــوده اســت. در ایــن راســتا مکانهــای مســتعد پیشــرفت در ایــن زمینــه، چگونگــی 
ارتبــاط دهــی آن بــا دیگــر حــوزه هــای صنعــت توریســم، مالکّیــت آنهــا و حاضــر نمــودن زیربناهــای الزم مــورد بررســی قــرار گرفتــه 

و گزارشــهای الزم آمــاده خواهــد شــد.

مناطق که مستعد هماهنگی با دیگر بخش های صنعت توریسم می باشند:

- شهرکهای توریستی چشمه های آبگرم منطقه ی مرمره ی جنوبی (چاناک قلعه، بالیک اسیر، یالووا)

- شهرکهای توریسم چشمه های آبگرم فیِرگیا (آفیون کاراحیصار، کوتاهیا، اوشاک، اسکی شهیر، آنکارا)

- شهرکهای توریسم چشمه های آبگرم منطقه ی ِاگه ی جنوبی (ایزمیر، مانیسا، آیدین، َدنیزلی)

- شهرکهای توریسم چشمه های آبگرم آناطولی مرکزی (یوزقات، ِنوشهیر، کیرشهیر، نیغده)

- شهرکهای توریسم چشمه های آبگرم آناطولی شمالی (آماسیا، سیواس، توکات، َارزینجان)

- شهرکهای توریسم چشمه های آبگرم منطقه ی مرمره ی شرقی (بیله جیک، کوجالی)

- شهرکهای توریسم چشمه های آبگرم کارادنیز غربی (ُبلو، دورجه، ساکاریا)

چشمه های آبگرم

ERZİNCAN
SİVAS

TOKAT
AMASYA

YOZGAT

K4IRŞEHİR
HEVŞEHİR

AKSARAY

NİĞDE

ANKARA

AFYONUŞAK

DENİZLİAYDIN

Thermal Tourism Centers

Thermal Tourizm Cities Region

İZMİR

BURSA
BALIKESİR
1

2
3

6 7

4 5

KOCAELİ

BOLU

SAKARYA
DÜZCE

BİLECİK
YALOVA

ÇANAKKALE

MANİSA

KÜTAHYA
ESKİŞEHİR
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اطلاعات کلی
ترکیــه از منظــر دارا بــودن منابــع آبگــرم کشــوری مهــم محســوب مــی شــود. آبگرمهــای موجــود در ترکیــه هــم از نظــر 
ویژگــی هــای دمایــی و هــم از لحــاظ مــواد معدنــی بــا کیفیــت تریــن چشــمه هــای آبگــرم مــی باشــد. در ســالهای اخیــر 
توســعه ی حــوزه ی توریســم ســلامتی میــزان ســرمایه گــذاری در حــوزه ی چشــمه هــای آبگــرم را نیــز افزایــش داده اســت. 
ترکیــه کــه در رتبــه بنــدی کشــورهای دارای چشــمه هــای آبگــرم در رده ی هفتــم در جهــان اســت دارای هتلهــای دارای 
چشــمه هــای آبگــرم نیــز مــی باشــد. ایــن هتلهــا کــه خدمــات هتــل داری را بــا خدمــات چشــمه هــای آبگــرم آمیختــه انــد بــا 

کادری مجــّرب و خوشــرو و بــا معمــاری متفاوتــی میزبــان مســافران خــود مــی باشــند.



توریسم چشمه های آبگرم
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تابلو ۱۶: مراکز انجام عمل جراحی قلب کودکان

بیمارستان دانشکده ی پزشکی دانشگاه ۱۹ ماییس منطقه ی سامسون

مرکز ویژه ی سلامتی آناطولیمنطقه ی کوجالی

بیمارستان دانشکده ی پزشکی دانشگاه َارجیِیسمنطقه ی کایسری

بیمارستان دانشکده ی پزشکی دانشگاه اولوداغمنطقه ی بورسا

دانشکده ی پزشکی دانشگاه چوکوُاوا، بیمارستان دانشکده ی پزشکی دانشگاه باشکنتمنطقه ی آدانا

دانشکده ی پزشکی دانشگاه قاضی آنِتپمنطقه ی قاضی آنِتپ

منطقه ی ِازمیر
دانشــکده ی پزشــکی دانشــگاه دوکوزِایلــول، بیمارســتان دانشــکده ی پزشــکی دانشــگاه ِاگــه، 

بیمارســتان خصوصــی شــفای ِازمیــر

منطقه ی آنکارا
مرکــز ســلامتی دکتــر ســامی اولــوس، مرکــز فــوق تخصصــی ییلدیریــم بایزیــت، دانشــکده ی 
پزشــکی دانشــگاه حاجــه تّپــه، بیمارســتان دانشــکده ی پزشــکی دانشــگاه آنــکارا، بیمارســتان 

دانشــکده ی پزشــکی دانشــگاه باشــکنت. 

منطقه ی استانبول
مرکــز پزشــکی دکتــر ســیامی َارَســک، مرکــز فــوق تخصصــی کارتــال کوشــویولو، مرکــز 
ــراح پاشــای  ــف َارســوی، دانشــکده ی پزشــکی دانشــگاه باشــکنت در ج ــی محمدعاک درمان

اســتانبول، بیمارســتان آجــی بــاَدم در اســتانبول 

در تمامــی بیمارســتانهای دولتــی بخــش حقــوق 

بیمــاران آغــاز بــه کار نمــود. در ایــن بخــش، عــدم 

ــات رســانی  ــاران، معلوم ــوق بیم ــع شــدن حق ضای

کامــل در هــر مرحلــه، انجــام هرگونــه مــداوا بــدون 

ــکان  ــاب ســازمان و م ــض و حــق انته ــال تبعی ِاعم

ــرد.  ــی گی ــرار م ــورد بررســی ق ــش م ــان خوی درم

بیمــاران و مراجعــه کننــدگان بــه بیمارســتان هــای 

دولتــی قــادر بــه ارائــه ی شــکایات خــود بــه صــورت 

شــفاهی و کتبــی بدیــن مرکــز جهــت رســیدگی مــی 

باشــند.



  تابلو ۱۴: پزشکی هسته ای

جمع کلخصوصیدانشگاهیوزارت بهداشت و درمان
PET/PET-CT(در ۱۰ شهر) ۷۳ (در ۲۰ شهر)۱۹۲۶۲۸

۲۱۷ (در ۴۲ شهر)۵۳۵۳۱۱۱ (در ۲۹ شهر)البراتورهای طب هسته ای

GAMMA ۷۰۱۰۵۱۱۲۲۸۷دوربین

I-131۱۴۲۰۴۳۸

SPECT/CT۴۲۱۷

۲۲۹۱۵۵۹۰۴۷۴پزشک متخصص

  تابلو ۱۵: تعداد مراکز عمل جراحی رگهای قلبی موجود در ترکیه

تعداد مراکزنام سازمان

۴۰وابسته به وزارت بهداشت و درمان

۴۴دانشگاهی

۱۲۲بیمارستانهای خصوصی

۲۰۷جمع کل
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Cyberknife تابلو ۱۱: بیمارستانهای دارای دستگاه  
دکتر عبدالرحمان یورت آصلان، آنکاراآنکارا۱
بیمارستان اونکولوژی دانشگاه حاجه تّپهآنکارا۲
دکتر لطیف کرداراستانبول۳
بیمارستان خصوصی ماسلاک آجی باَدماستانبول۴
بیمارستان دانشگاه انستیتوی اونکولوژی استانبولاستانبول۵
بیمارستان خصوصی مرکز سلامتی آناطولیکوجالی۶

بیمارستان آتاُترک ِازمیرِازمیرا۷

GAMAKNIFE تابلو ۱۲: بیمارستانهای دارای دستگاه  

دانشکده ی پزشکی دانشگاه قاضیآنکارا۱

بی�رستان کُزیاتاغی آجی باَدماستانبول۲

دانشکده ی پزشکی دانشگاه مرمره ی استانبولاستانبول۳

  تابلو 13: پراکندگی دستگاههای رادیوتراپی موجود در ترکیه بر اساس وابستگی سازمانی

۳۱دانشگاهی

۳۰وزارت بهداشت و درمان

۳۸مراکز و بیمارستانهای خصوصی

۹۹جمع کل



  تابلو ۹: خدمات تشخیص و درمان (بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت و درمان)

۲۰۰۲۲۰۱۱خدمات تشخیص و درمان

۸۶۹۹۴۰۰تختهای مراقبتهای ویژه

۳۵۳۶۷تختهای بیماران سوختگی

۶۸۳۹۳۸۲۷۲تعداد تختهای کاملًا مجهز

۱۰۷۰۰۰۱۲۲۰۰۰کل تختها

USG۴۹۵۲۱۰۰

۱۲۱۴۱۰دستگاههای توموگرافی

۱۸۲۶۶ِام آر

۱۵۱۰۴۴۴۵دستگاههای دیالیز

Cyberknife۰۳

۰۳جراحی روباتیک

۲۴۵۰۰۰۳۵۸۰۰۰تعداد پرسنل رسمی

۱۱۰۰۰۱۲۰۰۰۰پرسنل خدماتی

تعــداد تختهــای مراقبــت هــای ویــژه کــه در ســال ۲۰۰۲ ۸۶۹ عــدد بــود بــا افزایشــی ده برابــری بــه ۸۲۳۹ تخــت در ســال ۲۰۱۰ رســید. 
عــلاوه بــر ایــن کیفیــت خدمــات دهــی مراقبتهــای ویــژه نیــز افزایــش پیــدا کــرد.

تابلو ۱۰: بیمارستانهایی که عمل 
جراحی رباتیک در آنها انجام می 

شود

بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت 
و درمان

بیمارستان عمرانّیه استانبول

بیمارستان آتاُترک آنکارا

بیمارستان های دانشگاهی

بیمارستان دانشگاه قاضی آنکارا

بیمارستان گاتا آنکارا

بیمارستانهای خصوصی

بیمارستان باکیرکوی آجی باَدم

بیمارستان کادی کوی آجی باَدم

بیمارستان ماسلاک آجی باَدم

بیمارستان آمریکایی

بیمارستان فلورانس نایِتنگیل

بیمارستان شفای کادی کوی

بیمارستان ِمموریال آتاشهیر
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خدمات تشخیص و درمان

بــا اجرایــی شــدن برنامــه ی تحــّول در حــوزه ی ســلامتی، تمامــی تجهیــزت بیمارســتانهای دولتــی بــا دســتگاههای جدیــد 
مجهــز شــده و بــر ظرفیــت پذیرششــان افــزوده گردیــد. برخــی از بیمارســتانهای دولتــی نیــز بــه شــکل بیمارســتان هــای 
دولتــی و نیمــه دولتــی آغــاز بــه کار کردنــد. تعــداد دســتگاههای ِام آر کــه در ســال ۲۰۰۲ میــلادی ۱۸ بــود در ســال ۲۰۱۰ بــه 
۲۴۷ ، تعــداد ۱۲۱ دســتگاه توموگرافــی در ســال ۲۰۰۲ بــه ۳۷۵ و تعــداد دســتگاه اولتراســونوگرافی از ۴۹۵ عــدد در ســال ۲۰۰۲ 

بــه ۱۳۵۲ در ســال ۲۰۱۲ رســید. افزایــش هــای مشــابه در بیمارســتانهای خصوصــی و دانشــگاهی نیــز صــورت گرفــت. 

Diagnostic Treatment Services 2002 2011

Healt Care Center/ Family Practice

Doctor 17.800 22.073

Medical Examination(million) 74 240

SB Hastane 

Ministry of Health Hospital 17.781 31.386

Specialist Doctor 110 252

Medical Examination (million)

Ministry of Health Orthodontic Services 3.211 7.093

Dental Practitioner 371 8.334

Dental Filling (thousand) 349 5.576

Fixed Denture (thousand)

Organ Transplant 729 3.535



هلــی کوپترهــای آمبوالنــس تــوان پــرواز تــا ۴۵۰ کیلومتــر را دارا هســتند کــه در انتقــال بیمــاران اورژانســی در میــان بیمارســتانها، 
زمانــی کــه ترافیــک شــدید در راه هــا موجــود مــی باشــد و در زمانهــای بحرانــی مشــغول خدمــات رســانی بــه شــهروندان مــی 

باشــند.

ــال  ــه انتق ــرواز ب ــا ۲۰۵۹ ســاعت پ ــس ب ــای آمبوالن ــرواز و هواپیماه ــا ۲۰۹۸۰ ســاعت پ ــس ب ــای آمبوالن ــی کوپتره در ســال ۲۰۱۲ هل
ــد.  ــه بودن ــاران پرداخت بیم

آمبوالنس های دریایی و تیم های نجات در دریا

ــگام  ــه در هن ــت مداخل ــی جه ــت ســواحل، آمبوالنســهای دریای ــاد امنی ــکاری نه ــا هم ب
اتفاقــات در دریــا بــه خصــوص حــوادث غــرق شــدگی بــه خدمــات رســانی آغــاز نمــوده 
انــد. ایــن آمبوالنــس هــا کــه ابتــدا در ســاحل دریــای مرمــره بــه خدمــت گرفتــه شــده انــد 

تــا پایــان ســال ۲۰۱۴ میــلادی در تمامــی ســواحل موجــود خواهنــد بــود.

آمبوالنسهای موتورسیکلتی

در  بــزرگ  در شــهرهای  بــه خصــوص  حــوادث  از  برخــی 
خیابانهایــی بــا ترافیــک بــاال و کوچــه پــس کوچــه هــای تنــگ 
بــه وقــوع مــی پیونــدد. در ایــن حــوادث امــکان انتقــال بیمــاران 
اورژانســی بســیار دشــوار مــی گــردد. از اینــرو تعــداد ۳۵ 

آمبوالنــس موتورســیکلت جهــت مداخلــه در ایــن حــوادث بــه 
ــه شــده اســت.  ــت گرفت خدم

زندگی راحت با مرکز فوریتهای پزشکی ۱۱۲ 

بــا تمــاس بــا شــماره ی ۱۱۲ بــه مرکــز فوریتهــای پزشــکی وصــل 
خواهیــد شــد. افــراد شــاغل در ایــن مرکــز بــه تلفنهایتــان ســریعًا 
بــرای  بــه شــما  آمبوالنــس موجــود  نزدیکتریــن  و  داده  پاســخ 
انتقالتــان فرســتاده خواهــد شــد. پــس از رســیدن آمبوالنــس 
معلومــات بیمارســتانی کــه بیمــار بــدان منتقــل خواهــد شــد، داده 
مــی شــود. در ضمــن در ایــن مرکــز فوریتهــای پزشــکی کارمنــدان 

مســلط بــه چهــار زبــان، انگلیســی، آلمانــی، روســی و عربــی جهــت ســرویس دهــی بــه توریســتها وجــود دارد. مــکان بیمارانــی نیــز 
کــه اصــلًا قــادر بــه صحبــت کــردن نیســتند توســط ماهــواره مشــخص شــده و فــورًا آمبوالنــس و اکیــپ امــداد بــه مــکان مــورد نظــر 
فرســتاده خواهــد شــد. سیســتم تعییــن مــکان توســط ماهــواره در تمامــی شــهرهای ترکیــه مشــغول خدمــات رســانی مــی باشــد. 

پی گیری وقایع از طریق نقشه های الکترونیکی

تمامــی آمبوالنســهای توســط نقشــه هــای الکترونیکــی تعقیــب مــی شــوند. آمبوالنســهای ثابــت کــه بــا رنــگ قرمــز دیــده مــی شــوند 
موقــع حرکــت بــه رنــگ آبــی درآمــده و بدیــن ترتیــب کــدام آمبوالنــس بــا چــه ســرعتی حرکــت نمــوده، بــه کــدام آدرس مــی رود، از 

کــدام راه مــی رود و آیــا پــی گیــر حادثــه اســت یــا نــه؟ از طریــق نقشــه هــای دیجیتالــی تعقیــب مــی شــود.

در  بــزرگ  در شــهرهای  بــه خصــوص  حــوادث  از  برخــی 
خیابانهایــی بــا ترافیــک بــاال و کوچــه پــس کوچــه هــای تنــگ 
بــه وقــوع مــی پیونــدد. در ایــن حــوادث امــکان انتقــال بیمــاران 

ــگام  ــه در هن ــت مداخل ــی جه ــت ســواحل، آمبوالنســهای دریای ــاد امنی ــکاری نه ــا هم ب
اتفاقــات در دریــا بــه خصــوص حــوادث غــرق شــدگی بــه خدمــات رســانی آغــاز نمــوده 

 بــه مرکــز فوریتهــای پزشــکی وصــل 

بــرای  بــه شــما  آمبوالنــس موجــود  نزدیکتریــن  و  داده  پاســخ 
انتقالتــان فرســتاده خواهــد شــد. پــس از رســیدن آمبوالنــس 
معلومــات بیمارســتانی کــه بیمــار بــدان منتقــل خواهــد شــد، داده 
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چــرخ هــای آمبوالنســهای بــرف شــگن بــرای زندگی 
مــی چرخند

آمبوالنســهای بــرف شــکن موجــود تــوان حرکــت تــا ۸۰ کیلومتــر در برفــی 
بــا ارتفــاع ۶۰ ســانتی متــر را دارا هســتند. از ســال ۲۰۱۱ بــه دلیــل 
شــرایط اقلیمــی در مناطــق مــورد نیــاز ۱۹۴ عــدد آمبوالنــس بــرف شــکن 
ــر ایــن ۱۸ آمبوالنــس کــه  ــد. عــلاوه ب ــه ی خدمــات نمودن ــه ارائ شــروع ب
توانایــی حرکــت و برداشــتن موانــع برفــی در راههایــی کــه توســط بــرف 
مســدود شــده انــد موجــود مــی باشــد. بدیــن ترتیــب در بدتریــن شــرایط 

آب و هوایــی نیــز دیگــر مشــکلات راه مانــع خدمــات رســانی نمــی گــردد. در کنــار ایــن مــوارد بــرای انتقــال آســیب دیــدگان 
در مواقــع بحرانــی آمبوالنــس هایــی بــا امــکان انتقــال 4 نفــر بــه تعــداد 12 عــدد نیــز موجــود مــی باشــد.

اورژانس ۱۱۲ در ردیف استانداردهای بین المللی

تعــداد آمبوالنــس هــای اورژانــس ۱۱۲ در ســال ۲۰۰۲ میــلادی ۶۱۸ آمبوالنــس بــود کــه ایــن تعــداد در ســال ۲۰۱۱ میــلادی بــه دو 
میلیــون هفتصدوهشــتادودو هــزار آمبوالنــس رســید و تجهیــزات پزشــکی موجــود در ایــن آمبوالنســها بــه اســتانداردهای 

اروپایــی ارتقــا یافــت. میــزان رســیدن آمبوالنــس بــر ســر بالیــن بیمــار نیــز بــه ۹۵ درصــد رســید.
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آمبوالنسهای هوایی 

خدمــات آمبوالنــس هوایــی کــه تنهــا مختــص کشــورهای پیشــرفته اســت از ســال ۲۰۰۸ میــلادی در کشــورمان نیــز شــروع 
بــه ســرویس دهــی نمــوده اســت. در ســال ۲۰۱۱ میــلادی ۱۹ آمبوالنــس هلــی کوپتــر در ۱۵ مرکــز فوریتهــای پزشــکی بــرای 

ســرویس دهــی بــه شــهروندان قــرار داده شــد. 

بیمارستانهای هوایی، هواپیماهای جت و موتوری

از ســوی دیگــر از ســال ۲۰۱۰ یــک هواپیمــای آمبوالنــس بــرای مســافتهای دور و ســه هواپیمــا بــرای مســافتهای نزدیــک 
ــد.  ــه خدمــات رســانی نمودن ــف در داخــل و خــارج کشــور شــروع ب ــه نقــاط مختل ــال بیمارهــای اورژانســی ب جهــت انتق
ــرای مســافتهای  ــس ب ــر و هواپیماهــای آمبوالن ــا ۵۳۰۰ کیلومت ــرواز ت ــوان پ ــرای مســافتهای دور ت ــس ب ــای آمبوالن هواپیم
نزدیــک تــوان پــرواز تــا ۳۵۰۰ کیلومتــر را دارا هســتند کــه داخــل هــر کــدام از آنهــا آخریــن تجهیــزات پزشــکی بــه همــراه 
ــرای انتقــال نوزادهــای  ــزات دســتگاههای مخصــوص ب ــان ایــن تجهی ــم پزشــکی موجــود مــی باشــد. در ضمــن در می تی

تــازه متولــد شــده نیــز وجــود دارد. 

چــرخ هــای آمبوالنســهای بــرف شــگن بــرای زندگی 

 کیلومتــر در برفــی 
 بــه دلیــل 
 عــدد آمبوالنــس بــرف شــکن 
 آمبوالنــس کــه 
توانایــی حرکــت و برداشــتن موانــع برفــی در راههایــی کــه توســط بــرف 
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سرویس دهی رکوردشکن تمامی آمبوالنسها به بیماران

در حالــی کــه در ســال ۲۰۰۱ در یــک روز بــه ۷۴۰ مــورد اورژانســی امــکان رســیدگی بــود، در ســال ۲۰۰۹ میــلادی بــه ۵۰۰۰ مــورد و در 
ســال 2011 بــه دو میلیــون و هفتصــد هــزار مــورد افزایــش پیــدا نمــود. 

سرویس دهی سریع و گسترده

در حالــی کــه تعــداد افــراد اســتفاده کننــده از خدمــات اورژانــس ۱۱۲ در ســال ۲۰۰۲، ۳۵۰ هــزار نفــر بــود در ســال ۲۰۱۰ میــلادی بــه 
دو میلیــون و یکصدهــزار نفــر افزایــش پیــدا کــرد. بدیــن ترتیــب شــاهد افزایــش شــش برابــر در ایــن بخــش گشــتیم و بــه اســتاندارد 
اروپایــی در زمینــه ی رســیدن بــر ســر بالیــن بیمــار و انتقــال آن بــه بیمارســتان توســط آمبوالنســهای کامــلًا مجهــز دســت یافتیــم 

و  تمامــی تجهیــزات موجــود در تمامــی آمبوالنســهای موجــود در ترکیــه بــه ویژگــی هــای اســتاندارد اروپایــی دســت پیــدا کــرد. 
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. خدمات آمبوالنسهای اورژانسی

در هشــت ســال اخیــر توانمنــدی موجــود در زمینــه ی آمبوالنســهای اورژانســی چندیــن برابــر گشــته اســت. اهمیــت هــر 
ثانیــه بــرای بیمــاران اورژانســی را درک نمــوده و بــه همیــن دلیــل هــم اکنــون در مناطــق شــهری 93 درصــد مــوارد کمتــر 
از ده دقیقــه و در مناطــق روســتایی 96 درصــد کمتــر از نیــم ســاعت زمــان رســیده بــر بالیــن بیمــار مــی باشــد. در ســال 
2002 تنهــا 20 درصــد شــهروندان امــکان اســتفاده از آمبوالنســهای اورژانســی را داشــتند. امــا اکنــون 100 درصــد 

شــهروندان روســتایی از خدمــات اورژانســی بــا شــماره تلفــن 112 مــی تواننــد اســتفاده کننــد.

تابلو۷: خدمات آمبوالنس اورژانسی

۲۰۰۲۲۰۱۱

۶۱۸۲۷۸۲آمبوالنس

۲۰۱۰۰درصد استفاده کنندگان در روستاها

۳۵۰۲۷۰۰۰۰۰تعداد استفاده

۰۱۹آمبوالنس هلی کوپتر

۰۴آمبوالنس هواپیمایی

۰۴آمبوالنس دریایی

۰۱۹۴آمبوالنس برف شکن

۰۵۲گروههای حرفه ای مداخله ی اورژانسی

اورژانس ها در هر جا!

تعــداد آمبوالنســهای کامــلًا مجهــز اورژانــس ۱۱۲ را در ســال ۲۰۰۲ از ۶۱۸ بــه ۲۷۸۲ آموالنــس در ســال ۲۰۱۱ رســاندیم. ایــن 
آمبوالنســها نــه تنهــا از لحــاظ تعــداد بلکــه از لحــاظ کیفیــت نیــز پیشــرفته تــر گشــتند. تعــداد مراکــز اورژانســی در ســال 
۲۰۰۲ ۴۸۱ مرکــز بــود کــه در ســال ۲۰۱۱ بــه ۱۶۲۷ مرکــز افزایــش پیــدا کــرد و بــه اهدافمــان در زمینــه ی خدمــات اورژانســی 

نائــل آمدیــم و  در هرگوشــه ی کشــورمان خدمــات اورژانســی ارائــه مــی گــردد. 



TABLE 6: NUMBER OF HEALTHCARE PERSONNEL PER INSTITUTIONS 
 (PHARMACEUTIST/ PHYSIOTHERAPIST/ Auxiliary Health Care Personnel)

Title
Ministry of 

Health
University Private Total

Per 100.000
People

Pharmaceutist 1,358 218 23,462 25,038 250

Nurse 70,288 15,335 16,941 102,564 1026

Physiotherapist 702 304 1,016 2,022 20

Midwife 43,404 554 4,127 48,085 481

Technician

Emergency Medicine Technician 1,519 40 293 1,852 2,55

Dialysis Technician and Operator
131 2 52 185 0,25

Laboratory Technician 1,057 371 870 2,298 3,17

Audiometri Technician 278 19 81 378 0,52

Health Technician 745 1,416 172 2,333 3,22

Radiotherapy Technician 131 0 1 132 0,18

Total Technicians 3,861 1,848 1,469 7,178 9,89

Paramedics

Paramedics Surgical Technician 1 123 209 333 0,46

Anaesthetic Technician 4,700 266 1,537 6,503 8,96

Environmental Health  Tehnician 3,170 3 62 3,235 4,46

Denthal Prosthesis Technician 985 36 1,716 2,737 3,77

Dental Technician 857 25 1,029 1,911 2,63
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جدول شماره ۴: تعداد و سطح مراکز تحصیلی و تربیتی متخصصین در حوزه ی درمان و 
سلامتی در ترکیه

سطح آموزشینام مرکز آموزشیردیف
ش  ز مــو آ

ه هنــد د
جمعغیرفعالها

دانشکده های پزشکی۱
پزشکی/کارشناســی ارشد/

دکترا
۷۸۸۸۶

۲
مراکــز آموزشــی پزشــکی قــوه قضائیه/انســتیتوی کاردیولــوژی 

استانبول/انســتیتوی بهداشــت کــودکاِن اســتانبول
۶۰-۶۰تخصص در پزشکی

۵۹۱۲۷۱تخصص در پزشکیبیمارستانهای تحقیقاتی و آموزشی وزارت بهداشت و درمان۳

دانشکده های دندانپزشکی۴
دندانپزشــکی/ دکتــرای 

ارشــد کارشناســی 
۳۳۲۱۵۴

دانشکده های داروسازی۵
دکتر داروساز/کارشناســی 

ارشد
۱۷۱۴۳۱

دانشکده ی علوم بهداشتی۶
کارشناسی/کارشناســی 

ارشــد/دکترا
۳۱۱۲۴۳

۳۲۵لیسانسدانشکده های پرستاری۷

مراکز آموزشی چهار ساله۸

۶۲۳۰۹۲لیسانس۸.۱ مراکز تحصیل عالی بهداشتی

۷۴۱۱لیسانس۸.۲ مراکز تحصیل عالی پرستاری

۲۲-لیسانس۸.۳ مراکز تحصیل عالی امور اداری درمانی

۶۳۹لیسانس۸.۴ مراکز تحصیلی عالی توانبخشی

۱۲-۱۲لیسانس۸.۵ مراکز تحصیلات عالی علوم پزشکی

۱۱-لیسانس۸.۶ مرکز تحصیلات عالی امور کاربردی و اداری بهداشتی

۲۲-لیسانس۸.۷ مرکز تحصیلات عالی تکنولوژی های درمانی

۲۲-لیسانس۸.۸ مرکز تحصیلات عالی خدمات درمانی

مراکز تحصیل عالی دوساله۹

۸۷۷۵۱۶۲پیش دانشگاهی۹.۱ مراکز تحصیل خدمات درمانی

۱-۱پیش دانشگاهی۹.۲ مراکز تحصیل علوم سلامتی

۴۲۵-۴۲۵دیپلمهنرستانهای علوم بهداشتی۱۰

منبع: گزارش وضعیت آموزشی در زمینه ی آموزش نیروی انسانی در حوزه ی بهداشت و درمان، سال ۲۰۱۴



۱. ۲  وضعیت سیستم درمانی در ترکیه و نیروی انسانی فعال در این سیستم

در ســال ۲۰۱۰ بــا در نظــر گرفتــن دانشــکده هــای 
پزشــکی تاســیس شــده در ترکیــه تعــداد ایــن دانشــکده 
دکتــرای  دانشــکده   ۶۱ در  رســید.  عــدد   ۷۴ بــه  هــا 
پزشــکی و در 53 دانشــکده نیــز دوره هــای تخصصــی 
تدریــس مــی شــود. عــلاوه بــر ایــن هــا در 61 شــازمان 
آموزشــی و بیمارســتانی وابســته بــه وزارت بهداشــت 
پزشــکی تخصصــی  هــای  دوره  آمــوزش  درمــان  و 
موجــود مــی باشــد. در کنــار اینهــا بــا در نظــر گرفتــن 
دانشــکده هــای جدیــد تاســیس شــده، تعــداد دانشــکده 
هــای دندانپزشــکی بــه ۳۱ و داروســازی بــه ۱۹ رســید. 
بعــلاوه تعــداد مــکان هــای آموزشــی وابســته ســازمان 
تحصیــلات عالــی ترکیــه کــه در آنهــا رشــته هــای 

مرتبــط بــا حــوزه ی پزشــکی تدریــس مــی شــود ۲۵۷ مــورد مــی باشــد و تعــداد هنرســتانهای ســلامتی وابســته بــه آمــوزش و پــرورش 
ــه ۲۸۳ دبیرســتان مــی باشــد.  ترکی

روند رو به رشد آموزش در حوزه ی سلامت

تعــداد دانشــکده هــای پزشــکی در کشــورمان درحالــی کــه در ســال ۱۹۸۶-۱۹۸۷، بیســت و یــک بــود در ســال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ بــه ۵۶ رســید. 
در همــان ســالها تعــداد دانشــجوهای مشــغول بــه تحصیــل در ایــن دانشــکده هــا از ۲۹.۷۵۹ بــه ۳۵.۴۵۴ و تعــداد اعضــای هیئــت 
علمــی از ۲۰۰۷ بــه ۸۶۹۵ افزایــش پیــدا کــرده اســت. از ایــن رو نــرخ ســرانه اســتاد بــه دانشــجو از ۱۴٫۸ بــه ۳٫۹ رســید. بــا در نظــر 

گرفتــن ایــن رقــم مشــاهده مــی کنیــم کــه از بســیاری از کشــورهای اروپایــی وضعیــت مطلوبتــری داریــم.

روند رو به رشد تعداد پزشکان

در ترکیــه از ســال ۲۰۱۰ بــه بعــد جمعــًا تعــداد ۱۱۲.۲۱۱ پزشــک مشــغول خدمــات رســانی هســتند. از ایــن تعــداد ۶۳.۶۲۲ نفــر در وزارت 
بهداشــت و درمــان، ۲۵.۰۱۵ نفــر در دانشــگاه هــا و ۲۲.۵۷۴ نفــر در بخــش خصوصــی مشــغول بــه کار مــی باشــند.

تعــداد دانشــکده هــای دندانپزشــکی در ترکیــه در ســال ۱۹۸۳-۱۹۸۴ از ۸ دانشــکده بــه ۳۱ دانشــکده در ســال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ افزایــش پیــدا 
کــرده اســت کــه در ۱۹ دانشــکده آمــوزش عالــی داده مــی شــود. در ایــن دوره تعــداد دانشــجویان دندانپزشــکی از ۳۵۸۹ بــه ۶۳۲۲ و 
تعــداد اســتاد از ۵۰۴ بــه ۱۳۵۵ افزایــش پیــدا کــرده اســت. نــرخ ســرانه ی اســتاد بــه دانشــجو از ۷٫۱ بــه ۶.۴ کاســته شــده اســت. در 
کشــورمان ۱۹۲۶۴ دندانپزشــک مشــغول کار مــی باشــند. از ایــن تعــداد ۵۷۷۶ در وزارت بهداشــت و درمــان، ۹۰۰ نفــر در بیمارســتانها 

و ۱۲۵۸۸ نفــر در حــوزه ی خصوصــی مشــغول کار مــی باشــند.
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۱. ۱  حوزه ی سلامتی مابین سالهای ۲۰۱۱-۲۰۰۳

بنــا بــه نظــر ســازمان بهداشــت جهانــی هــر ســازمان درمانــی فعــال در هــر کشــور بایــد بتوانــد باکیفیــت تریــن خدمــات 
ســلامتی و درمانــی را بــه شــهروندانش ارائــه نمایــد و خدمــات درمانــی ارائــه شــده بایــد طــوری قیمــت گــذاری گــردد کــه 
معقــول بــوده و مــورد قبــول تــوده ی مــردم باشــد. بــا در نظرگرفتــن ایــن امــر اســت کــه بــه کشــورها پیشــنهاد مــی شــود 

کــه بــا توجــه بــه شرایطشــان نهادهــای ســلامتی مســتقل خــود را ایجــاد نماینــد.

در ایــن دوره نــه تنهــا در شــهرها در روســتاها نیــز "اورژانــس ۱۱۲" آغــاز بــه فعالیــت نمــود. تعداد اورژانســها و آمبوالنســها 
ــزات مجهــز شــدند و بدیــن سیســت آمبوالنســهای دریایــی و  ــن تجهی ــه پیشــرفته تری ــدا کــرد و آمبوالنســها ب افزایــش پی

هوایــی نیــز اضافــه شــد.

ــی  ــت شــد. سیســتم درمان ــودکان تقوی ــی ک ــات درمان ــات پیشــگیرانه و خدم ــه خدم ــت دهــی ب ــا اولوی ــی ب ــات درمان خدم
مــدرن در تمامــی کشــور پیــاده گردیــد. کاهــش تعــداد مــرگ و میــر اطفــال در مــدت هشــت ســال در کشــورمان بــه رقمــی 
رســید کــه دنیــا تنهــا توانســته بــود در عــرض ســی ســال بدیــن رقــم برســد. ایــن موفقیــت در کاهــش مــرگ و میــر مــادران 
هنــگام تولــد نــوزاد نیــز دیــده شــد و کشــورمان بدیــن موفقیــت در هشــت ســال دســت یافــت در صورتــی کــه سیاســت هــای 

ســازمان بهداشــت جهانــی تنهــا در عــرض بیســت و ســال موفــق بدیــن کار شــده بــود.

بدیــن ترتیــب کیفیــت خدمــات درمانــی در کشــورمان افــزوده شــده و رضایــت شــهروندان از سیســتم ســلامتی ترکیــه کــه 

در ســال ۲۰۰۳ میــلادی ۳۹ درصــد بــود بــه ۸۰ درصــد در ســال ۲۰۱۱ رســید.
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سیستم سلامتی در ترکیه
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در خصوص کتاب
ایــن کتابچــه کــه بــه معرفــی فرصتهــای موجــود در خصــوص توریســم ســلامتی در ترکیــه مــی پــردازد پــس از تلاشــی 
ــه،  ــاب ترکی ــد اطلاعاتــی در خصــوص معلوماتــی عمومــی در ب ــاب مــی توانی ــن کت ــر آمــاده گشــته اســت. در ای واف
تلاشــهای صــورت گرفتــه در ده ســال اخیــر در حــوزه ی ســلامتی و بهداشــت در ترکیــه، توریســم ســلامتی و نهادهــای 
مرتبــط بــا آن، توریســم چشــمه هــای آبگــرم، توریســم ســالخوردگان و معلولیــن و معلوماتــی در خصــوص برخــی از 

شــهرهای ترکیــه بــه دســت آوریــد. 

هــدف ایــن کتــاب ارائــه ی شــناختی کلــی بــه افــرادی اســت کــه خواهــان مســافرت بــه کشــورمان هســتند یــا هــم 
ــه  ــده و ب ــه روز گردی ــن کتابچــه هــر ســال ب ــد. ای ــه کشــورمان مســافرت نمــوده ان ــان ب ــداوا و درم ــون جهــت م اکن
از طریــق ســایت  آن  بــه روز شــده ی  بــه محتــوای  زبانهــای مختلــف منتشــر خواهــد شــد. همزمــان 
ــا  ــه تنه ــل شــدن ب ــان تبدی ــد دسترســی داشــته باشــید. هدفم www.visitturkeyforhealthcare.org مــی توانی

ــه روز و کامــل مــی باشــد.  مرجعــی اســت کــه اطلاعــات موجــود در آن ب

ــرک، همایشــهای  ــی ُت ــه، خطــوط هوای ــن کتابچــه در داخــل کشــور و خــارج از کشــور در کنســولگری هــای ترکی ای
مرتبــط بــا توریســم ســلامتی در خــارج ترکیــه و تمامــی کنگــره هــای مرتبــط بــا ایــن موضــوع توزیــع خواهــد گردیــد. 
ایــن کتــاب در کنــار اینکــه هدیــه پلاتفــرم مــا بــه حــوزه ی توریســم ســلامتی مــی باشــد و مرجعــی جهــت مراجعــه 
بــه آن بــرای کســب معلومــات در ایــن حــوزه اســت، پذیــرای آگهــی هــای مرتبــط بــا توریســم ســلامتی از نهادهــای 

عمومــی و خصوصــی خواهــد بــود.



بنیان گذار توریسم سلامتی در ترکیه

دکتر دورسون آیدین

مقطــع راهنمایــی و دبیرســتان را در منطقــه ی مانــاوگات در آنتالیــا بــه اتمــام رســاندم. در ســال ۱۹۹۳ از 
دانشــگاه آتاُتــرک شــهر ارزروم در رشــته ی پزشــکی فــارغ التحصیــل شــدم. مابیــن ســالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵ بــه 
عنــوان مســئول قســمت دیالیــز در بیمارســتان ارزروم مشــغول بــه کار شــدم. مابیــن ســالهای ۱۹۹۵ تــا ۲۰۰۵ 
در شــهر ارزروم در بخــش خصوصــی فعالیــت نمــوده و جــز هیئــت مؤســس چنــد بیمارســتان خصوصــی 
گشــتم. از ســال ۱۹۹۹ میــلادی وارد بخــش توریســم ســلامتی گردیــدم. بــه خصــوص بــا مشــکلات هموطنــان 
ســاکن در اروپــا آشــنا شــده و بــه معرفــی سیســتم ســلامتی ترکیــه در بیــن آنهــا پرداختــم. مابیــن ســالهای 

۲۰۰۴ تــا ۲۰۰۶ میــلادی در بخــش مراقبتهــای پزشــکی در خانــه در کشــور ترکیــه فعالیــت نمــودم.

ــن  ــی و بی در ســال ۲۰۰۵ انجمــن توریســم ســلامتی را تاســیس نمــودم و در کنفرانســها و همایشــهای مل
الملــی بــه عنــوان ســخنران شــرکت نمــودم. مابیــن ســالهای ۲۰۰۹ تــا ۲۰۱۰ معــاون مدیــر بهداشــت و درمــان 
آنــکارا بــه خدمــت مشــغول شــدم. مابیــن ســالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ فعالیتهــای بســیاری در حــوزه ی توریســم 
ســلامتی در ترکیــه نمــودم. در تدویــن برنامــه ی ده ســاله ی توســعه ی توریســم ســلامتی شــرکت کــردم و 

گزارشــها و نوشــتارهای زیــادی را در ایــن حــوزه انتشــار دادم.

در ســال ۲۰۱۴ از ســمت مدیــر توریســم ســلامتی ترکیــه در وزارت بهداشــت و درمــان ترکیــه کنــاره گرفتــم 
و بــرای ادامــه فعالیــت در ایــن حــوزه انجمــن بیــن المللــی خدمــات بــه بیمــاران را تاســیس نمــودم. هــم 
اکنــون مدیــر پلاتفــرم "دیدارازترکیــه بــرای درمــان پزشــکی" بــوده کــه بــه ارائــه ی مشــاوره و آمــوزش در 

ایــن حــوزه مــی پردازیــم.

۱۹۹۵-۲۰۰۵ مؤسس و مدیر بیمارستان خصوصی

۲۰۰۵-۲۰۱۰ مدیر هیئت مؤسس انجمن توریسم سلامتی ترکیه

۲۰۱۰-۲۰۱۴ مدیر توریسم سلامتی ترکیه در وزارت بهداشت و درمان ترکیه

۲۰۱۴-        اکنون مدیر پلاتفرم دیدارازترکیه برای درمان پزشکی

نویسنده ی کتاب
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درخصوص پلاتفرممان
چشم انداز

ــا  ــی شــناخته شــده، ب ــات درمان ــز خدم ــه دارای مراک ــوان کشــوری ک ــه عن ــی، ب ــک کشــور مقصــد در توریســم درمان ــه ی ــه ب ــل ترکی تبدی
ــات اســت.  ــتمرار در خدم ــت اس ــی و دارای قابلی ــن الملل ــتانداردهای بی اس

رسالت

تبدیــل ترکیــه بــه یــک کشــور مقصــد در توریســم درمانــی از طریــق انجــام فعالیتهــای معرفــی و تبلیغــی در خــارج از ترکیــه و افزایــش 
تعــداد توریســتهایی کــه بــرای دریافــت خدمــات درمانــی بــه ترکیــه ســفر مــی کننــد. 

انجام خدمات آموزشی و تبلیغی مورد نیاز در زمینه توریسم درمانی و ارائه خدمات مشاوره ای در بخش های مربوطه.

اهداف ما

معرفی مراکز خدمات درمانی فعال در بخش توریسم درمانی در خارج از ترکیه

آموزش و ارائه گواهی های الزمه به مدیران، پرسنل طبی و غیر طبی فعال در صنعت توریسم درمانی. 



Platform

www.visitturkeyforhealthcare.com
(www.ipsa.org.tr)

اراکنآ-هیکرت




