
در کجای دنیا با 15 دالر
خدمات MRI به بیمار ارائه می دهند؟

تخت های بدون بیمار
دکترمهدیرضاییمعاوندرماندانشگاهعلومپزشکیتهران،ازظرفیتهایخالیبیمارستانهایدولتیمیگوید

خــروج بریتانیــا از اتحادیه اروپــا عاملی 
اســت تــا بســیاری از قوانین مســافرتی 
و همچنین اقامتــی اتباع این کشــور برای 
ســفر آزادانه به سایر کشــورهای عضو، با 
چالش روبرو شــود. همین معضل عاملی... 

برگزیت بالی جان گردشگری 
پزشکی پرتغال

مسئوالن بهداشت و درمان ولز اعالم کردند 
برای ارتقــا جایگاه این منطقــه در بخش 
گردشگری پزشکی، برنامه ای برای ساخت 
یــک دهکده ســالمت را در دســتور کار 
خود دارند. این دهکده ســالمت تا سال...

گردشگری سالمت ولز
 در مسیر توسعه

مهدی مهراد بنیان گذار استارتاپ گراویدا 
به همراه تیمش در حال ســاخت و توســعه 
گجت های هوشــمند برای مراقبت بهتر از 
مادران باردار هســتند. او در شــهر شیراز و 
ســال ۶۰ متولد شده اســت و همچنین در 

گجت های گراویدا
 مراقب مادران باردار

ارتوپدی و ارولوژی مزیت رقابتی 
بیمارستان سینا مشهد

بیمارستان سینا یک بیمارستان خصوصی و جنرال است 
که در ســال ۱۳۴۷ توسط ۷ پزشک به نام در شهر مشهد 
بنیان گذاری شده اســت. از آنجایی که این بیمارستان 
جنرال اســت در تمام حوزه های درمانی، بیمار پذیرش 
شده و به او رسیدگی می شود. بیشتر بیماران خارجی این 
بیمارستان از کشور عراق و افغانستان هستند. هرچند که 
بسیاری از بیماران افغانستانی در مشهد کارت آمایش دارند 

و جز بیماران خارجی محسوب نمی شوند.
باتوجه به آمار ســال ۹۷ بیمارستان سینا، بیشتر بیماران 
بین الملل به سبب حضور دکتر قره داغی عضو هیئت مدیره 
بیمارستان و از اعضای انجمن ارتوپد ایران، برای انجام 
انواع جراحی های ارتوپدی به این بیمارســتان مراجعه 
کرده اند. پــس از جراحی های ارتوپدی، جراحی و درمان 
بیماری های اورولوژی بیشترین آمار را به خود اختصاص 
داده است. در طول مدت زمانی که بیمار در این بیمارستان 

حضور دارد توسط کادر مجرب تحت نظر است ...

یادداشت
    آیدا پهلوانی 

مسئول IPD بیمارستان سینا مشهد

اگر نظرسنجی کنیم ۶۰ درصد بیماران 
خارجی ناراضی برمی گردند!

گفت وگو با دکتر علی امیر سوادکوهی رییس انجمن 
مراقبت های ویژه ایران

ظرفیت کم نظیر توریسم درمانی ایران 
در حوزه »نورولوژی«

گفت وگو با دکتر منصوره تقا، رئیس انجمن سردرد ایران 

طبیمار
از خدمات زیبایی تا جراحی قلب

گفت وگو با امیرمحمد سوری بنیان گذار 
استارتاپ طبیمار 

استارتاپ طبیمار یکی از استارتاپ هایی است 
که در حوزه توریست درمانی فعالیت می کند. 
از  مومن نژاد  رامین  و  سوری  امیرمحمد 
بنیان گذاران این استارتاپ هستند. امیرمحمد 
سوری در سال ۷۳ و در شهر تهران متولده 
شده است. او درخصوص راه اندازی این این 
استارتاپ می گوید: »من از سمت مادری اهل 
مشهد هستم و خانواده مادری من در مشهد 
هتل دار هستند. در دوران دانشجویی بارها 

دیده ام گردشگران خارجی که به هتل ها... 

شمارهسیزدهم

هفته نامه گردشگری سالمت ایران
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