
چالش بزرگ!
گفت وگو با زکیه فیضی مدیرعامل اِی جی اِی؛

نزدیکی مراکز درمانی اســتان کردستان 
به بسیاری از شــهرهای عراق، ارزان بودن 
خدمات درمانی در اســتان کردســتان به 
نســبت هزینه های باالی درمانی در کشور 
عراق و پیشرفت چشــمگیر ایران در ارائه... 

استان مرزی کردستان
شاهراه توسعه گردشگری سالمت

به سبب افزایش شکایت بیماران خارجی که 
در مراکز درمانی ابوظبی خدمات پزشــکی 
دریافت کرده بودند؛ مســئوالن بهداشتی و 
مقامات دولتی، کلیه مراکز درمانی بین المللی 
را که به گردشگران خارجی خدمات درمانی... 

امارات از گردشگران سالمت 
رضایت نامه کتبی می گیرد

شــاید در نگاه اول تعریف و ارائه نشانه های 
یک توریســت درمانی کار ساده ای به نظر 
آید و به قول معروف مثل آب خوردن درباره 
این گروه از گردشــگران و دســته بندی 
آن ها مواردی مطرح شــود. ولی واقعیت... 

توریست های درمانی
 چه کسانی هستند؟

نگاه ویژه کشورهای قفقاز به 
ظرفیت های درمانی ایران

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 
ببیننــد. در اینجا مهارت آموزی بر تحصیــل تقدم دارد. 
سومین موضوع مهم، خدمات خوب و ویژه برای تندرستی 

و سامت است...

یادداشت
    علیرضا آصف 

کارشناس ایمونولوژی مرکز درمانی ناباروری قفقاز

نقش پزشک عمومی در صنعت 
گردشگری سالمت را نادیده گرفته اند

گفتگو با دکتر حمید طهماسبی پور، دبیر کمیته 
تشکیالت انجمن پزشکان عمومی

جذب اولیه بیمار مهمترین مشکل یک 
بیمارستان

گفت وگو با سمانه فالح کارشناس IPD بیمارستان شمال 

های ده
گردشگری روستایی

فریده مکاری بنیان گذار استارتاپ   های ده 
از انگیزه و فعالیت های استارتاپش می گوید

توجه به گردشگری روســتایی و جاذبه های 
طبیعی ایــران و معرفی آن به گردشــگران 
خارجی هدفی اســت که فریــده مکاری و 
هم بنیانگذارش مسعود غالمی در استارتاپ 
های ده دنبال می کنند. فریده مکاری ۳۲ ساله 
و دارای مدرک تحصیلی مهندســی نرم افزار 
و کارشناســی ارشــد مدیریت گردشگری 
است. مســعود غالمی نیز ارشد کارآفرینی و 
لیسانس مهندسی ای تی دارد. فریده مکاری 
درباره راه اندازی استارتاپ های ده می گوید...

شماره دوازدهم

هفته نامه گردشگری سالمت ایران
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