
امضاشد!

با توجه به هزینه پایین و کیفیت باالی ارائه 
خدمات جراحی زیبایی در ایران، کشور ما 

می تواند رقیب جدی کشورهای توسعه یافته 
در این شاخه گردشگری پزشکی باشد

جراحی زیبایی؛ نقطه قوت 
گردشگری پزشکی ایران

براساس مطالعات اخیری که دانشگاه 
تگزاس انجام داده است، گردشگرانی که 
برای دریافت خدمات پزشکی به جمهوری 

دومینیکن سفر می کنند درخطر ابتال به 
سرطان و عفونت های گسترده هستند.

دومینیکن مقصدی خطرناک 
برای گردشگران پزشکی

هزینه های پایین درمان ناباروری در ایران 
می تواند توریست های سالمت زیادی را 
به کشور ما جذب کند. در این مسیر نیاز 

است که تجهیزات مورد نیاز مراکز درمان 
ناباروری با سهولت بیشتری در اختیار این 

هزینه درمان ناباروری در 
ایران؛ ۱۰ درصد اروپا و آمریکا

در حالی که سطح کیفی بسیاری از مراکز 
درمانی ایران از رقبای خود در منطقه 

خاورمیانه باالتر است، اما خال اعتماد به نفس، 
مانع از حضور پررنگ این مراکز درمانی در 

صنعت گردشگری سالمت شده است

اعتماد به نفس؛ فاکتوری مهم 
در جذب گردشگران سالمت

زنجیره تامین گردشگری 
سالمت در حال کامل شدن 

است
تفاهم نامه ای که بین وزارت بهداشت و سازمان 

میراث فرهنگی و گردشگری امضا شد یک 
گام بلند در صنعت گردشگری سالمت کشور 
است. این تفاهم نامه یک نقطه عطفی است 
که اگر همه ما، بازیگران این صنعت قدر این 
فرصت را بدانیم و از آن درست استفاده کنیم، 

قطعا می توانیم اتفاقات خوبی را برای سال های 
آینده گردشگری سالمت کشور رقم بزنیم. برای 

انجام این مهم نیازمند یک همت ملی هستیم. 
هیچ حوزه ای در پزشکی به اندازه گردشگری 
سالمت نیازمند کار گروهی نیست و امیدوارم 
این اتفاق از امروز با سرعت و عمق بیشتری 

رخ دهد.

یادداشت
دکتر سعید هاشم زاده

رئیس اداره گردشگری سالمت وزارت بهداشت

با مهاجرت پزشکان ایرانی، 
سفرهای درمانی وارونه می شوند!

گفت وگو با سید حسام الدین حسینی، مشاور سالمت 
۳۲ درصد جمعیت بزرگسال در ایران و خاورمیانه 

مبتال به کبد چرب هستند

گفت وگو با عبدالرضا نوروزی در کلینیک فوق تخصصی گوارش و کبد بهبود 

سهم ناچیز ایران در جذب 
گردشگران چینی

ایرانی ها سالی ۲۴۰ میلیون 
تماس با پزشکان دارند

که  است  سالمت  حوزه  استارتاپ  رسا 
در سال ۹۵ توسط سروش حسینعلی پور 
و علیرضا میرزرگر راه اندازی شده است. 
از  و  متولد ۷۱  میرزرگر  و  حسینعلی پور 
دانشگاه  دانش آموختگان رشته کامپیوتر 
تهران هستند. این دو همچنین در المپیاد 
شرکت کرده و در جشنواره خوارزمی هم 

نیز مقام کسب کرده اند.

شماره چهارم

برقراری ارتباط بین بیماران و پزشکان در 
طول پروسه درمان یکی از عوامل موثر در 
پیشرفت روند درمان بیمار به شمار می رود. 
بستری  بهزی  استارتاپ  اساس  همین  بر 
مکمل  خدمات  تا  است  آورده  فراهم  را 

خدمات مکمل درمان در 
استارتاپ سالمت بهزی

هنوز کسی نمی داند توافق نامه میان وزارت بهداشت و سازمان میراث    
فرهنگی کدام یک از گره های فعلی گردشگری سالمت را باز خواهد کرد  
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