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Məqsədimiz: 2023-Ci

İldə Ölkəmizdə

2 Milyon Uluslararası Xəstənin Müalicə Görməsi Və
20 Milyard USD’lik Valyuta Gəlir Hədəfinə Qatqı Təmin Etmək

VİZYON
Türkiyəyə müalicə məqsədli
gələn beynəlxalq xəstə sayını və
xəstə məmnuniyyətini artırmaq.

MİSSİYA

HAQQIMIZDA
İPSA; Türkiyədə səhiyyə
xidməti alacaq olan beynəlxalq
xəstələri məlumatlandırmaq,
xəstə haqqlarını müdafiə etmək,
ölkəmizə
müalicə üçün gələn xəstə sayını
artırmaq, səhiyyə təsislərini
yurd
xaricində tanıtmaq və sektorda
çalışanlara sağlamlıq turizmi ilə
əlaqədar təhsillər vermək
məqsədiylə
2014-ci ildə Dr Dursun Aydının
başçılığında Ankarada
qurulmuşdur.

Türkiyədə səhiyyə xidməti alacaq
olan beynəlxalq xəstələri
məlumatlandırmaq, xarici xəstə
haqqlarını müdafiə.
Türkiyəyə gələcək beynəlxalq
xəstə sayını artırmaq üçün
xaricdə işlər etmək
Türkiyədə fəaliyyət göstərən
səhiyyə
təsislərini və əlaqədar təşkilatları
xaricdə tanıtmaq.
Sağlamlıq turizmi sahəsində lazımlı
təhsil, sertifikatlaşdırma
proqramları,
panellər və sağlamlıq turizminə
istiqamətli
xarici dil təhsilləri təşkil etmək.
Sağlamlıq və səhiyyə Turizmi
mövzular,
ilə əlaqədar telekonferans, uzaqdan
təhsil proqramları və internet TV
tətbiqlərini inkişaf etdirmək.
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MƏQSƏD VƏ
HƏDƏFLƏRİMİZ
Sağlamlıq turizminə xidmət verən
səhiyyə müəssisələri və digər
təşkilatların
xaricdə təqdimatını etmək.
Xaricdə sağlamlıq turizminin
tanıtımı üçün seminarlar, panellər
və gəzintilər təşkil etmək.
Sağlamlıq turizmi sektorunda
işçilərin təhsilini və
sertifikasyonunu təmin etmək.
Sağlamlıq turizmi çərçivəsində
Türkiyəyə gələn sağlamlıq
turistlerinde
məsləhət və tərcümə
xidmətləri təklif edir.
Türkiyədə səhiyyə xidməti alacaq
olan beynəlxalq xəstələri
məlumatlandırmaq, xəstə
haqqlarını müdafiə və dəstək
vermək.
Avropada yaşayan vətəndaşlarımızı
sağlamlıq problemlərinə həllər
çıxarmaq və səhiyyə mövzularında
məlumatlandırmaq.
Avropada yaşayan vətəndaşlarımızı
sağlamlıq turizmi mövzusunda
daha təsirli qılmaq. xaricdə çalışan
Türk həkimləri və Türkiyədən
məzun olan səhiyyə işçiləri ilə
əməkdaşlıqını inkişaf etdirmək.

FƏALİYYƏTLƏRİMİZ:
dərnəyimiz, ortaya qoyduğu vizionu yaratmaq və məqsəd və hədəflərinə çatmaq üçün aşağıdakı dörd ana
fəaliyyətləri etməkdədir.

1. TANITIM

Sağlamlıq sektorunun xaricdə xüsusilə yaxın coğrafiyadakı komşularımızda promos etməkdəyik. Bu
tanıtımları İqtisadiyyat Nazirliyinin tanıtım dəstəklərini faydalanaraq edilməkdədir. Gedilən ölkənin səhiyyə
işçiləri və nüfuzları ilə görüşlər və qarşılıqlı danışıqlar düzənləməktəyiz.

2. BEYNƏLXALQ XƏSTƏLƏRƏ MƏSLƏHƏT VERMƏK

Beynəlxalq xəstələrə tibbi məsləhətçilik və səhiyyə quruluşlarımız haqqında məlumatlandırma etməkdəyik.
Bu xəstələrə ölkəmizdə ən yaxşı sağlamlıq xidməti almaları və məmnun qalmaları üçün dəstək veririk.
Lazım olduğunda mal praktis və mənfi hadisələr qarşısında xəstə hüquqları çərçivəsində hüquqi məsləhət
sağlamaktayız.

3. TƏHSİL VƏ KURSLAR (SƏHİYYƏ TURİZMİ İNGİLİZCƏESİ VƏ İRTİBAT)

Sağlamlıq turizmi sektorunda çalışanlara istiqamətli kurs, seminar, panel, uzaqdan təhsil və telekonferans
panelləri düzenlemekteyiz. Ayrıca Amerikalı təlimçilər tərəfindən sağlamlıq turizminə xüsusi hazırlanmış
internet üzərindən praktik İngilis danışma dərsləri düzenlemekteyiz.

4. TƏŞKİLATİ MƏSLƏHƏT (VERGİ ENDİRİMİ VƏ DÖVLƏT DƏSTƏKLƏRİ)

Sağlamlıq quruluşlarına təşkilati danışmanlıklar sağlamaktayız. Sağlamlıq turizmində vergi azad (Bu cür
gəlirlər 50% vergi endirimi qüvvəyə girmişdir.), xarici təqdimat dəstəkləri tətbiqləri haqqında məsləhət və
dəstək veririk. Ayrıca təqdimat, marketinq və marka və xarici xəstələr ilə ünsiyyət mövzularında da məsləhət
veririk.

Sağlamlıq turizmində, xarici təqdimat və dövlət dəstəkləri haqqında məsləhət və
əməkdaşlıq üçün arayın danışaq.
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BAŞÇI HAQQINDA

Dr. Dursun AYDIN

1966:
Konya Beyşehir’de doğuldu. Orta təhsilini Manavgat’ta tamamladı.1986-ci ildə tibb fakültəsini qazanaraq səhiyyə
ictimaiyyətinə addımını atdı.

1993 - 1995:

Ərzurumda tibb fakültəsindən məzun oldu. SSK Region Xəstəxanasında diyaliz xidməti məsul həkimi olaraq çalışdı.

1994 - 1995:

Kiçik leytenant olaraq vətəni vəzifəsini edərkən İstanbulda xüsusi səhiyyə sektorunda part-time işə başladı. Ardından
ictimai vəzifəsindən istefa edərək Ərzurumda şərq bölgəsinin ilk özəl sağlamlıq quruluşunu açdı.

1995 - 2000:

Avropada yaşayan vətəndaşlarımızın sağlamlıq problemləri, xüsusilə də Türkiyəyə gəldiklərində səhiyyə xidmətinin
xüsusi xəstəxanalardan alına bilməsi ilə əlaqədar bir çox iş etdi. Hər il nizamlı olaraq Avropaya getdi, sığorta firmaları ilə
danışıqlar və işlər etdi. Sağlamlıq siyasəti və Avropada yaşayan vətəndaşlarımızın sağlamlıq problemlərini dilə gətirən,
aylıq nəşr Buxara Sağlamlıq Bülleteninin ümumi nəşr rejissorluğunu və künc yazarlığını etdi.

2000 - 2005:

Avropadan Türkiyəyə icazəyə gələn vətəndaşlarımızın, xüsusi sağlamlıq xidməti təqdim edən xəstəxanalardan pulsuz
xidmət almasının önünü açdı. Qürbətçilər üçün sağlıkta çevrilməsi çox əvvəldən başlatmış oldu. On beş ildə bir çox xüsusi
xəstəxanaya bu mövzuda məsləhət etdi. Hər il yaz mövsümündə, Avropada yaşayan 3 mini aşan vatandaşımıza sağlamlıq
xidməti təqdim edilməsini və bu kəslərə təqdim edilən sağlamlıq xidmətinin qarşılığı olaraq sığortalarından ölkəmizə ildə 3
milyon USD valyuta girməsini təmin etdi.

2005 - 2009:

Türkiyədə geniş əhatəli olaraq səhiyyə turizmi araşdıran, işlər edən, beynəlxalq konfranslar, konqreslər təşkil edən, bir
çox araşdırma edən və hesabat hazırlayan Türkiyə Sağlamlıq Turizmi Dərnəyini qurdu (www.saglikturizmi.org.tr).
Uzun illər bu dərnəyin qurucu başçılığını etdi. Türkiyədə yalnız səhiyyə turizmi mövzu əldə edən, aylıq nəşr Türkçe İngilis Sağlamlıq Turizmi Bülleteninin ümumi nəşr rejissorluğunu və başyazarlığını etdi. Bu dövrdə Türkiyədə ilk dəfə
sağlamlıq turizmi məlumatlılığı meydana gətirdi. Eyni zamanda Sağlamlıq Turizmi sahəsində məsləhət xidmətləri verdi.
Ankarada ilk xüsusi evdə baxım quruluşunu quraraq evdə baxım veyaşlı baxımı mövzularında işlər etdi. Bu mövzularda
kitab yazdı.

2009 - 2014:

Cəmiyyət vəzifəsinə, uzun bir xüsusi sektor işindən sonra 2009-ci ildə təkrar döndü. Qısa bir müddət Ankara Xalq Sağlamlığı
Laboratoriya Müdirliyi və İl Sağlamlıq Müdir müavini vəzifələrini boynuna götürdü. 2010-ci ilin başında səhiyyə turizmi
ilə əlaqədar işləri icra etmək üzrə Səhiyyə Nazirliyində əvvəl Koordinator sonra Sağlamlıq Turizmi Dairə Başçısı olaraq
vəzifələndirildi. Bu dövrdə Sağlamlıq Nazirliyində səhiyyə turizmi ilə əlaqədar bir çox iş etdi. Daxili və xaricdə araşdırmalar
və araşdırmalar apardı. Sağlamlıq turizmi ilə əlaqədar mövzuların çox qanuni tənzimləməyə, hökumətin inkişaf planlarına və
strateji hərəkət planlarına girməsi üçün edilən işlərə iştirak etdi.

2014 - :

Sağlamlıq Turizmi Dairə Başçılığından ayrılaraq Sağlamlıq Nazirliyinin başqa bir vahidində həkim olaraq işə başladı. Ancaq
illərdir üzərində çalışdığı sevdası səhiyyə turizmi buraxmayıb bundan sonraki işlərinə QHT olaraq davam etmə qərarı aldı.
Sağlamlıq turizmi sahəsində sektora və ölkəyə kömək etmək və təcrübələrini bölüşmək üçün “Visit Turkey For Health
Care “Platformasını (www.visitturkeyforhealthcare.com) və Beynəlxalq Xəstə Xidmətləri Dərnəyini (www.ipsa.org.tr)
qurdu. 2015-ci ildə fəaliyyətə keçəcək olan, Avropada yaşayan vətəndaşlarımızın sağlamlıq problemlərinə istiqamətli
ŞİFAKAPINIZ TV-yə qurdu (www.sifakapiniz.tv). “Bu platformada səhiyyə və sağlamlıq turizmi mövzularında təhsil və
telekonferanslar keçiriləcək olub, işlərə başlanmışdır.”

www.dursunaydin.com

