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  ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ... 

  درمانی مراکز در)  IPD(الملل بین بیماران پذیرش ایجاددپارتمانموضوع: 

  

  سالم علیکم

صورت گسترده مورد توجھ احتراما،امروزه ارائھ خدمات درمانی بھ بیماران بین المللی در دنیا بھ 

قرار گرفتھ است و بسیاری از کشورھای در حال توسعھ مانند ترکیھ و مالزی از این فرصت در 

جھت افزایش تولید ناخالص ملی و باال بردن استانداردھای کیفی ارائھ خدمات درمانی در مراکز 

 درمانی خود استفاده می کنند.

ھای درمانی مناسبی کھ دارد و ھمچنین نیاز مبرم جمھوری اسالمی ایران با توجھ بھ ظرفیت 

پتانسیل تبدیل شدن بھ یکی از مقاصد گردشگری سالمت را ، انیکشورھای ھمجوار بھ خدمات درم

دارد. اما متاسفانھ در طی سالھای گذشتھ بھ دلیل نبودن برنامھ ھای مشخص این فرصت در کشور در 

ارائھ خدمات کیفی مناسب بھ بیماران خارجی را تھدید  حال تبدیل شدن بھ یک تھدید است کھ نھ تنھا

می کند بلکھ در بعضی از موارد ظرفیت ارائھ خدمات درمانی بھ بیماران داخلی را نیز محدود کرده 

  است.

با توجھ بھ اینکھ یکی از اجزای اصلی صنعت گردشگری سالمت ، مراکز ارائھ کننده خدمات 

باشند، ساماندھی پذیرش و درمان بیماران خارجی در مراکز درمانی و بھ خصوص بیمارستانھا می 

  درمانی یکی از برنامھ ھای مورد توجھ معاونت درمان می باشد.

نظر بھ اینکھ بیشتر مراکز درمانی در کشور فرایند تعریف شده و مشخصی جھت پذیرش، ثبت و 

ا مورد پذیرش قرار گرفتھ است، درمان بیماران بین المللی را ندارند و یکی از راھکارھایی کھ در دنی

) در مراکز درمانی است ،لذا  بھ منظور وحدت رویھ در ارائھ IPDایجاد دپارتمان بیماران بین الملل (

خدمات مطلوب درمانی بھ بیماران خارجی، کلیھ بیمارستانھای دولتی و خصوصی کھ دارای اعتبار 
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ن خارجی را دارند، بایستی حداکثر تا شش ماه بخشی ملی می باشند و تمایل بھ پذیرش و درمان بیمارا

  ) در مراکز درمانی خود نمایند. IPDآینده اقدام بھ راه اندازی دپارتمان بیماران بین الملل(

بھ ھمین منظور بھ پیوست کتابچھ راھنمای راه اندازی دپارتمان بیماران بین الملل ارائھ شده است کھ 

  ازی بھتر این دپارتمان کمک کند.می تواند بیمارستانھا را در راه اند

بدیھی است کھ پس از این تاریخ بیمارستانھایی کھ فاقد این دپارتمان باشند امکان پذیرش و درمان 

  بیماران خارجی را در موارد غیر اورژانسی ندارند.

امید است با ھمکاری صمیمانھ کلیھ دانشگاه ھا و مراکز درمانی و با ارائھ خدمات کمی و کیفی 

مناسب بھ بیماران خارجی بتوانیم جمھوری اسالمی ایران را بھ جایگاه واقعی خود در صنعت 

  گردشگری سالمت برسانیم.
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