
AMERİKALI HOCALARDAN İSTEDİĞİNİZ SAATTE 
SAĞLIK TURİZMİ ALANINDA

İNGİLİZCE PRATİK KONUŞMA KURSLARI

Türkiye’de Sağlık turizmine yönelik ilk kez özel tasarlanan
bu program ile sektörde İngilizce konuşabilen

personel ihtiyacı çözülüyor.

Sağlık turizmi İngilizcesi programlarını 2015 de  başlatıyoruz.

Sınırlı sayıda başvurular için bu fırsatı kaçırmayın. 

Kursumuz başta hekim ve hemşireler olmak üzere tüm sağlıkçılara ve  sağlık turizminin tüm paydaşlarına 
hitap edecektir. Amerikalı hocaların ders verdiği, uzaktan eğitim modeli ile sadece sağlık turizmine spesifik 
hazırlanmış ders programını içeren kurs grupları beşer kişilik olacaktır.

Uluslararası hastaların tedavi ve muayeneleri sürecinde ve sağlık turizminde gerekli olan günlük yaşam, 
tanıtım, pazarlama vb  konularda da İngilizce  çok önemlidir. Aynı zamanda  güncel gelişmelerde ve kon-
feranslarda İngilizce bilmek,konuşmak,anlamak başarmak için en önemli faktörlerden birisidir.

Geniş bilgi için:

www.ipsa.org.tr



SAĞLIK TURİZMİ İNGİLİZCESİ  KURSU KONU BAŞLIKLARI (SENARYOLAR)
1. Hastanın  evinde iken tedavi için yurtdışı imkanlarını araştırması (internet sosyal medyadan , seminerler-

den hatta bazı hastaneleri telefon ile arayıp bilgi alması ) 
2. Hastanın evinden çıkıp tedavi göreceği ülkeye ve şehir e gelmesi havaalanında karşılanması ve hastaneye 

getirilmesi
3. Hastanın hastaneye kabulü kayıt işlemlerin yapılması ,tedavisi, ücretlendireme ve yapılacak işlemler hak-

kında bilgilendirilmesi
4. Hastanın hastanede tetkik, tahlil yapılması ve tıbbi dosyasının hazırlanması, ilk kontrollerinin yapılması
5. Hastanın hastanedeki bir günlük  geçen sağlık işlemleri dışındaki süreçleri ( özellikle gece)  yemek  ve 

kafeteryaya gitmesi,  İngilizce kanallarında TV seyretmek, diğer hastalarla konuşup hastalıkları hakkında 
sohbet etmek  vb

6. Hastanın ameliyata hazırlanması ve ameliyathanede başından geçen süreçler ve tıbbi bilgilendirme
7. Ameliyat sonrası takip ve tedavi bilgilendirme 
8. Taburcu işlemleri ve hastaneden ayrılış,personelle vedalaşma 
9. Hastanın otele gidişi ve otelde bir haftalık yanındaki arkadaşı ile Turistik gezi planlaması  ve tatilden bazı 

kesitler
10. Hastanın bir hafta sonra  hastaneye tekrar kontrole gelmesi ve bazı ileri tetkik ve kontrollerin yapılması,tıbbi 

önerilerin alınması
11. Ülkesine hastanın geri dönüşü ve memnuniyetini çevresi ile ve sosyal medyada paylaşımı
12. Tele -Tıp metodu ile bir ay boyunca Türkiye deki doktoru ile görüşüp kontrollerinin devam ettirmesi 
13. Hastanın  tamamen iyileşmesi sonrada normal hayata dönmesi  ve Türkiye de ki sağlık turizmi fırsatlarını 

ve güzelliklerinin çevresine anlatması 

Kurs sonrasında kursiyerlerimiz
• Sağlık turizminde pratik İngilizceye hakim olacak
• Uluslararası hastalar ile kolay konuşabilecek ve iletişim kurabilecek 
• Uluslararası hastalara doğru teşhis ve tedavi uygulayama  yapabileceksiniz
• Yabancı hastalara dil sorunundan dolayı zarar vermeyeceksiniz.         
• Tıbbın temeli önce zara verme  ilkesini unutmamalıyız
• Sağlık turizmi  konferans ve seminerlerinde İngilizce tartışabileceksiniz 
• Sağlık turizmini dünyaya doğru pazarlayabileceksiniz 
• Rakiplerinize fark atıp öne geçeceksiniz

Tüm bunların hepsi için  2 aylık kursa  1700 TL  ödeyeceksiniz

Bu program Konuşarak Öğren  (www.konusarakogren.com) ve Uluslararası Hasta Hizmetleri Derneği 
(İPSA) işbirliği ile yürütülmektedir.

Geniş bilgi için:

www.ipsa.org.tr


