"تلاشــمان در راســتای توریسم
ســلامت ترکیه اســت".
"در نقطــه ی تلاقــی خدمــات توریســم ســلامت و بهــره
وری قــرار داریــم".
"بــه عنــوان مشــاور بیمــاران خارجــی در ترکیــه
همراهتــان هســتیم".

شماره تلفن مشاور
www.ipsa.org.tr

هدفمان :معالجه ی دو میلیون بیمار خارجی
در سال  2023در کشورمان و

مشارکت در رسیدن به هدف درآمد ارزی به میزان دو میلیارد دالر .

اهدافمان

چشم انداز
افزایش تعداد بیمارانی که جهت معالجه به
ترکیه می آیند و افزایش رضایتمندی این
بیماران.

رسالت
درباره ی ما

 ،İPSAبا هدف اطلاع دهی به بیماران
خارجی که قرار است در کشورمان
مورد معالجه قرار گیرند ،دفاع از
حقوق بیماران ،افزایش تعداد بیمارانی
که جهت معالجه به کشورمان سفر می
کنند ،معرفی مراکز درمانی کشورمان
در خارج از ترکیه و آموزش نیروی
انسانی فعال در این حوزه در سال
 2014توسط دکتر دورسون آیدین و به
ریاست ایشان در شهر آنکارا آغاز به
فعالیت نموده است.

اطلاع دهی به بیماران خارجی که قرار است
در کشورمان مورد معالجه قرار گیرند ،دفاع از
حقوق بیماران ،فعالیت های خارج از کشور در
راستای افزایش تعداد بیمارانی که جهت معالجه
به ترکیه سفر می کنند ،معرفی مراکز درمانی
ترکیه در خارج از کشور ،برگزاری دوره های
آموزشی در حوزه ی توریسم سلامت با هدف
آموزش نیروی انسانی و ارائه ی گواهینامه و
برگزاری کلاس های آموزش ربان های خارجی
مرتبط با توریسم سلامت .توسعه ی حوزه های
آموزش از راه دور ،برنامه های تلویزیونی
اینترنتی و کنفرانس های اینترنتی با محوریت
موضوعات مرتبط با سلامت و توریسم سلامت.

www.ipsa.org.tr

معرفی مراکز فعال در حوزه ی سلامت و
توریسم سلامت در خارج از ترکیه.
برگزاری پانل ،همایش ،کنفرانس و
سفرهای خارج از ترکیه با هدف معرفی
توریسم سلامت ترکیه.
آموزش نیروی انسانی فعال در حوزه ی
توریسم سلامت و ارائه ی گواهینامه های
مربوطه.
ارائه ی خدماتی چون مشاوره و ترجمه
برای بیمارانی که جهت معالجه به ترکیه
سفر می کنند.
اطلاع دهی برای افرادی که در ترکیه در
حال استفاده از خدمات درمانی بوده و
دفاع از حقوق بیماران خارجی.
یافتن راه حل برای مشکلات درمانی
شهروندانمان در اروپا و اطلاع رسانی در
زمینه ی بهداشت و درمان.
افزایش مشارکت شهروندان ترکیه ای
ساکن در اروپا در بخش توریسم سلامت و
توسعه ی همکاری با پزشکان ترکیه شاغل
در خارج از ترکیه و فارغ التحصیلان
رشته های درمانی از ترکیه که در خارج
از کشور زندگی می کنند.

فعالیتهایمان
انجمنمان جهت تحقق اهداف مطرح کرده و رسیدن به مقاصد مورد نظر در چهار محور زیر فعالیت می کند.

 .1معرفی

در حــال برگــزاری فعالیتهایــی بــا هــدف شناســاندن توریســم ترکیــه در کشــورهای خارجــی بــه ویــژه کشــورهای همجــوار مــی باشــیم .دیدارهــای دو
جانبــه و جلســات آموزشــی در کشــورهای مقصــد ترتیــب مــی دهیــم.

 .2مشاوره به بیماران خارجی

در حــال ارائــه ی مشــاوره پزشــکی بــه بیمــاران خارجــی و اطــلاع دهــی در خصــوص مراکــز درمانــی هســتیم .بــه ایــن بیمــاران بــرای دریافــت بهتریــن
خدمــات پزشــکی و رضایمتنــدی حداکثــری کمــک مــی کنیــم .در مــوارد مــورد نیــاز در مقابــل حــوادث منفــی مشــاوره حقوقــی منطبــق بــا حقــوق بیمــاران
ارائــه مــی دهیــم.

 .3دوره های آموزشی و سمینارها (زبان انگلیسی در حوزه ی توریسم سلامت و ارتباطات)

ســمینارها ،کنفرنســها و دوره هــای آموزشــی از راه دور بــرای نیــروی انســانی فعــال در حــوزه ی توریســم ســلامت ترتیــب مــی دهیــم .بــه عــلاوه
بســته هــای آمــوزش زبــان انگلیســی در حــوزه ی توریســم ســلامت کــه توســط آمــوزش دهنــدگان آمریکایــی تهیــه شــده انــد بــه صــورت آنلایــن از طریــق
اینترنــت ارائــه مــی گــردد.

 .4مشاوره ی سازمانی (کمک های دولتی و تخفیفهای مالیاتی)

مشــاوره ی ســازمانی بــرای نهادهــای فعــال در حــوزه ی توریســم ســلامت ارائــه مــی دهیــم .تخفیــف مالیاتــی در بخــش توریســم ســلامت ( 50درصــد
تخفیــف مالیاتــی بــرای درآمدهایــی اینچنینــی در نظــر گرفتــه شــده اســت ،).مشــاوره در خصــوص کمکهــای دولتــی در نظــر گرفتــه شــده بــرای
فعالیتهــای خــارج از ترکیــه در زمینــه ی توریســم ســلامت و در حــال ارائــه ی مشــاوره در خصــوص برنــد ،بازاریابــی و چگونگــی ارتبــاط بــا بیمــاران
خارجــی هســتیم.

بــرای مشــاوره گیــری و همــکاری در خصــوص توریســم ســلامت ،فعالیتهــای خــارج از کشــور و کمکهــای
دولتــی در نظــر گرفتــه شــده بــا مــا تمــاس بگیریــد.

(+90) 444 5 986

در خصوص مدیر
1966

Dr. Dursun AYDIN

در شــهر َبــی شــهیر قونیــه متولــد شــد .مقطــع متوســطه را در شــهر مانــاوگات تمــام کــرد .در ســال  1986نخســتین گام را در وارد شــدن بــه جامعــه ی پزشــکی
برداشــت.

1995-1993

از دانشکده ی پزشکی دانشگاه ارزروم فارغ التحصیل شد .به عنوان مسئول بخش دیالیز بیمارستان منطقه ای سازمان تامین اجتماعی آغاز به کار کرد.

1995-1994

خدمــت ســربازی خــود را بــا درجــه ی ســتوان ســوم بــه پایــان رســاند و همزمــان بــه صــورت پــاره وقــت در بخــش خصوصــی حــوزه ی ســلامت در اســتانبول مشــغول
کار شــد .پــس از آن از کار دولتــی اســتعفا کــرده و نخســتین مرکــز درمانــی خصوصــی را در قســمت شــرقی ارزروم تاســیس کــرد.

2000-1995

فعالیــت گســترده ای در بیــن شــهروندان ترکیــه ای ســاکن در اروپــا جهــت آشــنایی بــا بخــش بهداشــت و درمــان ترکیــه و فراهــم آوردن شــرایط آمــدن ایــن شــهروندان
بــه ترکیــه انجــام داد .هــر ســال بــه صــورت منظــم بــه اروپــا ســفر نمــوده و دیدارهــا و همــکاری هــای گســترده بــا شــرکتهای بیمــه انجــام داد .بــه عنــوان ســردبیر و
عضــو هیئــت مدیــره نشــریه ماهیانــه ی پزشــکی بخــارا نوشــتارهای مختلفــی در زمینــه سیاســتهای پزشــکی و مشــکلات پزشــکی شــهروندان ترکیــه ای ســاکن در اروپــا
نگاشــته و منتشــر نمــود.

2005-2000

موانــع موجــود در اســتفاده ی رایــگان شــهروندان ترکیــه ای ســاکن در اروپــا از مراکــز درمانــی خصوصــی کــه در هنــگام تعطیــلات بــه ترکیــه مــی آینــد را رفــع نمــود.
در ظهــور نقطــه ی عطــف حــوزه ی ســلامت در خصــوص شــهروندان ترکیــه ای خــارج از کشــور فعالیــت خــود را از ســالیان دور آغــاز نمــود و مــدت پانــزده ســال مشــاور
بیمارســتان هــای خصوصــی مختلــف کــه در ترکیــه تاســیس مــی شــدند شــد .بدیــن وســیله ارائــه ی خدمــات پزشــکی بــه بیــش از ســه هــزار شــهروند ترکیــه ای ســاکن
در اروپــا را فراهــم نمــوده و از ایــن طریــق امــکان ورود ســه میلیــون دالر از شــرکتهای بیمــه ی ایــن بیمــاران بــه داخــل ترکیــه محقــق گشــت.

2009-2005

انجمــن توریســم ســلامت ترکیــه کــه تــا بــه حــال فعالیتهــای گســترده و متنوعــی در حــوزه ی توریســم ســلامت همچــون برگــزاری ســمینارها ،کنفرانــس هــا و آمــاده ســازی
گزارشــهای مختلــف انجــام داده اســت را تاســیس نمــود ) www.saglikturismi.org.tr ( .ســالهای مدیــدی ریاســت هیئــت مؤســس ایــن انجمــن را بــر عهــده داشــت.
ســردبیر و مدیــر هیئــت مدیــره تنهــا نشــریه ی ماهیانــه ی فعــال در حــوزه ی توریســم ســلامت در ترکیــه را کــه بــه دو زبــان ترکــی و انگلیســی منتشــر مــی شــد را عهــده
دار شــد .بدیــن وســیله در ایــن بــازه ی زمانــی بــرای نخســتین بــار توجــه بــه ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد توریســم ســلامت در ترکیــه را فراهــم نمــود .همزمــان بــه
ارائــه ی مشــاوره در حــوزه ی توریســم ســلامت پرداخــت .نخســتین مرکــز ارائــه ی خدمــات درمانــی در خانــه را در شــهر آنــکارا تاســیس کــرد و تلاشــهای مختلفــی
بــرای ارائــه ی خدمــات پزشــکی بــرای ســالمندان انجــام داد .بــه نــگارش کتــاب در ایــن زمینــه هــا پرداخــت.

2014-2009

پــس از مــدت زمــان درازی کــه در بخــش خصوصــی مشــغول فعالیــت بــود در ســال  2009بــه بخــش خدمــات دولتــی بازگشــت .مــدت کوتــاه مدیــر البراتــوار درمــان
عمومــی آنــکارا و معــاون مدیــر بهداشــت منطقــه ای شــد .در ابتــدای ســال  2010میــلادی جهــت انجــام فعالیــت هــای مرتبــط بــا توریســم ســلامت راهــی وزارت بهداشــت
و درمــان ترکیــه گشــته ابتــدا بــه عنــوان مســئول هماهنگــی بخــش توریســم ســلامت و ســپس بــه عنــوان مســئول بخــش توریســم ســلامت در وزارت بهداشــت و درمــان
ترکیــه مشــغول کار شــد .در ایــن مــدت ،فعالیــت هــای مختلــف و متنوعــی در حــوزه ی توریســم ســلامت انجــام داد .در تحقیقــات و برنامــه هــای مطالعاتــی داخلــی و
خارجــی شــرکت کــرد .در پــروژه هــای بــا هــدف توســعه بخــش درمــان و قانونگــذاری در بخــش توریســم ســلامت مشــارکت کــرد.

-2014

بــا جدایــی از مدیریــت بخــش توریســم ســلامت در وزارت بهداشــت و درمــان بــه عنــوان پزشــک در بخــش دیگــر وزارت بهداشــت بــه کار خــود ادامــه داد .امــا از علاقــه
ی دیریــن خــود یعنــی توریســم ســلامت جــدا نگشــته و راه خــود را بــه عنــوان ســازمان غیــر دولتــی در ایــن زمینــه ادامــه داد .بــرای ارائــه ی مشــاوره و اســتفاده ی
افــراد دیگــر از تجربیــات وی ســازمان هــای "از ترکیــه بــرای ســلامتی تــان دیــدن کنیــد" (  ) www.visitturkeyforhealthcare.comو "انجمــن خدمــات بیمــاران
خارجــی" ( ) www.ipsa.org.trرا تاســیس کــرد .بــا هــدف آگاهــی از مشــکلات درمانــی شــهروندان ترکیــه ای ســاکن در اروپــا "ŞİFAKAPINIZ TV" ( www.
 ) sifakapiniz.tvکــه در ســال  2015آغــاز بــه فعالیــت خواهــد کــرد را تاســیس نمــود" .ایــن پلاتفــرم بــا موضوعــات ســلامت و توریســم ســلامت در بخــش کنفرانســهای
اینترنتــی و آموزشــی آغــاز بــه کار نمــوده اســت".

www.dursunaydin.com

