
 ساالنه ۵ درصد به تقاضای انواع جراحی های زیبایی در 
سراسر جهان افزوده می شود.

افزایش ۵ درصدی جراحی های 
زیبایی در دهکده جهانی

به طور میانگین حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشورها را 
معلوالن با درجه معلولیت شدید تا خفیف تشکیل می دهند. 

خدمات توانبخشی معلوالن؛ ظرفیت 
فراموش شده گردشگری سالمت

نیازهای صنعت 
گردشگری سالمت در 

سال ۹۸
کمتر از یک سال از عمر اولین رسانه اختصاصی 
گردشگری سالمت ایران می گذرد. در این مدت 
کوتاه همه تالش من و همکارانم بر این بوده که 
تصویری دقیق و راهگشا از آنچه در این صنعت 
می گذرد ارائه دهیم. تصویــری که می تواند به 
بالندگی بیشتر این فضا کمک کند و از سوی دیگر 
غبارآلود یا تیره بودنش، آفتی است بازدارنده و حتی 
کشنده؛ بازدارنده تعالی و پیشرفت حوزه ای که این 
روزها عده بسیاری، سرمایه های مادی و غیرمادی 
خود را روی دایره آن ریخته اند به امید رشد، درآمد 

و البته موفقیت های حرفه ای.
ادامه

یادداشت سردبیر
 رضا جمیلی 

بیمارستان ها دست از 
رقابت با یکدیگر بردارند!

گفتگو با دکتر علی درخشان رئیس بخشIPD  بیمارستان مهر

مراکز درمانی هزینه تبلیغات را 
روی دوش آژانس ها انداخته اند!

علی اصغر توکلی، مدیر عامل آژانس گردشگری توکلی

توریسم درمانی می تواند 
بیمارستان ها را سودده کند

محمودرضا فیاض، مدیرعامل بیمارستان میالد تهران

نقش دانشگاه های 
علوم پزشکی در 

توسعه گردشگری 
سالمت

توسعه گردشگری سالمت در دانشگاه 
های علوم پزشکی کشور نیازمند همکاری 

چندبخشی و بین معاونت های مختلف 
دانشگاه می باشد.

یادداشت
معصومه عباس آبادی

استارتاپ دکتر من چه 
خدماتی ارائه می دهد؟

استارتاپ دکتر من توسط شهرام مسماریان 
که متولد ۴۸ در شهر اصفهان است در استان 

البرز بنیانگذاری شده است. ایده دکتر من 
از سال ۸۳ به ذهن او رسیده است: »سال ۸۳ 

یک بانک اطالعات پزشکی در قالب یک 
دفترچه ....

سیل چگونه گردشگری سالمت 
ایران را تحت تاثیر قرار داد؟

مهاراشترا صاحب دهکده 
سالمت می شود

شماره یکم

اشتغال گسترده
 پزشکان عمومی با توسعه 

گردشگری سالمت
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