
باید فهم مان از گردشگری 
را بازتعریف کنیم

گفت وگوی سردبیر مدتورپرس 
با امیر فنائیان، مدیرعامل الی گشت

با وجود موقعیت ممتاز ایران در انجام عمل 
جراحی کاشت حلزون شنوایی، کشور ما 
می توانددرآمدزایی قابل توجهی داشته 

کاشت حلزون شنوایی؛ فرصتی 
ایده آل برای جذب گردشگران 

 روزنامه تریبیون  پاکستان طی مقاله ای سالمت
نوشت: »ایران با توجه به کاهش ،صادرات 

نفت این بار به دنبال کسب درآمد از 
گردشگری پزشکی رفته و برای اینکار به 

دنبال همکاری با هندوستان است.«

 ایران به دنبال افزایش 
درآمدهای گردشگری پزشکی

بازار ۸ هزار میلیارد تومانی خدمات 
دندانپزشکی در ایران، بستر مساعدی برای 

توسعه گردشگری پزشکی است

خدمات دندانپزشکی در ایران؛ 
گران برای بیمار داخلی، ارزان 

برای گردشگر خارجی! با توجه به پیشرفت های چشمگیر ایران 
در درمان بیماری های کلیوی، توسعه 

گردشگری پزشکی از مسیر درمان بیماران 
خارجی مبتال به بیماری های کلیوی دور از 

دسترس نیست

جایگاه فاخر ایران در درمان 
بیماری های کلیوی

پرستاری از بیماران بین الملل 
بر پاشنه مهارت ارتباطی 

می چرخد
 هنگامی که از ارائه خدمات درمانی VIP برای 
گردشگران سالمت سخن می گوییم، نه تنها 

دانش و تجربه پزشکی ایران که مایه مباهات ما 
در میان رقباست، بلکه خدمات مکمل و مراقبتی 

نیز مد نظر است. این خدمات توسط پرستاران، 
یعنی کسانی که کوچک ترین عملکرد آن ها زیر 
ذره بین بیمار و همراهان است، عرضه می شود 
. شاید بتوان گفت خدمات پرستاری، شاه کلید 

ارزش گذاری بیماران برای یک بیمارستان 
است. محمدتقی صفدری رییس انجمن علمی 
پرستاران قلب ایران در گفت وگو با مدتورپرس، 
مهارت های رفتار حرفه ای را مهم ترین مهارت 

برای افزایش سطح رضایتمندی بیماران 

مصاحبه
محمدتقی صفدری

سبد آژانس ها از بیمار 
خارجی خالی است

نازیال احمری مدیرعامل آتروپات پرواز ارومیه

بدون تعریف منافع پرستاران، 
 گردشگری سالمت به جایی 

گفتگو با دکتر اصغر دالوندی رییس کل نظام پرستاری

می توانیم از ظرفیت هالل احمر برای 
توسعه مدیکال توریسم بهره ببریم

دکتر مجید نوری، رئیس بیمارستان نورافشار

سال ۹۷ پذیرای ۱۵۰۰ بیمار 
خارجی بودیم

گفت وگو با رئیس IPD و مسئول IPD بیمارستان جم تهران

رییس انجمن علمی پرستاران قلب ایران

قمار بزرگ سنگاپور در 
سرزمین اژدها

سامانه سینا می خواهد به درگاه 
ملی نوبت دهی سالمت تبدیل 

شود
سینا  آنالین  نوبت دهی  یکپارچه  سامانه 
جاللی فر  فاطمه  و  ریانی  فرزاد  توسط 
راه اندازی شده است. فرزاد فوق لیسانس 
فناوری اطالعات از دانشگاه شریف دارد 
گرایش  صنایع،  رشته  در  نیز  فاطمه  و 

برگزاری نخستین کارگاه 
نقش دهکده های سالمت در 

توسعه گردشگری

شماره سوم
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