
ظرفیت مغفول 
طب فیزیکی 

گفت وگو با دکتر کامران آزما؛
 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و استاد دانشگاه

 عمار ماندور، رئیــس بنیاد مصر با اعالم این 
خبر گفت: »بررسی توانمندی های بهداشتی 
و درمانی در دوران مصر باستان بیانگر این 
نکته است که کشور مصر از گذشته های دور 
مرکز درمانی برای منطقه بوده و پزشکان و... 

مصر بزرگترین شهرک سالمت 
خاورمیانه را می سازد

درحالی کــه اخبار اعتراضــات مردمی در 
هنــگ کنگ در صــدر اخبــار بین المللی 
قرار گرفته، پنج شنبه گذشــته دولت این 
کشور اعالم کرد ســرمایه گذاری عمده ای 
برای ایجاد مرکز درمانــی برای پذیرایی ... 

هنگ کنگ هاب گردشگری پزشکی 
جنوب شرق آسیا می شود

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
استانداری خوزستان با اشــاره به ظرفیت 
گردشگری سالمت در اســتان خوزستان 
یادآور شده است که براساس آمارها، سال 
گذشته حدود شــش هزار بیمار از کشور...

پتانسیل توریسم درمانی استان 
خوزستان برای جذب بیماران عراقی

دهکده سالمت 
نیازمندزیرساخت های فیزیکی و 

حرفه ای است
مهم ترین جلوه گردشــگری ســامت در دهکده های 
سامت نهفته است. ما در ۱۵ سال گذشته بررسی های 
بسیار زیادی درباره دهکده های سامت داشتیم و دریافتیم 
که دهکده سامت یا شهرک  سامت  حداقل باید چهار 
بخش یا ویژگی داشته باشد. نخستین اصل اقامت خوب 
و متناســب با دهکده های ســامت یا اصطاحا اقامت 
سبز است. پس از مکان یابی اصولی برای احداث دهکده 
ســامت، باید دید که اقامــت در آن چگونه خواهد بود. 
کســانی که به دهکده سامت مراجعه می کند، به دنبال 
سه خدمت هستند. یا طبیعت گردی می کنند، یا به دنبال 
خدمات تندرستی هستند و یا در پی درمان آمده اند. اصل 
دوم، مهارت آموزی و تحصیل است. برای راه اندازی یک 
شهرک سامت، نیروها باید نزد صاحب نظران آموزش 
ببینند. در اینجا مهارت آموزی بــر تحصیل تقدم دارد... 

یادداشت
شهریار اسالمی تبار  

مدیرکل بازرسی سازمان غذا و دارو 

باید درمان را به یک تجربه خوشایند 
تبدیل کرد

علیرضا صفایی مدیرعامل بیمارستان توس تهران

داکتور فاز چهارم
 امسال رونمایی می شود

گفت وگو با محمدحسن ملکی مدیر 
اجرایی استارتاپ داکتور

مدگو ؛ 
استارتاپ گردشگری سالمت 

گفت وگو با سعید طاهری، استارتاپ 
گردشگری سالمت مدگو
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