
چرا گردشگری سالمت باید به ژنتیک توجه کند؟

گردشگری سالمت رابه عنوان صنعت قبول ندارند!
دکترعباسشجاعیرئیسهیئتمدیرهشرکتلیانکاوانازظرفیتگردشگریسالمتکشوروچالشهایآنمیگوید

حوزه گردشگری درمانی در ایران با شدت 
با بحران داللی روبرو است و فضا آلوده شده 
است. یکی از نکات مهم برای پایداری این 
صنعت این است که شرکت های فعال به جای 
رقابت باید به فکر هم افزایی و پذیرش بیمار...

یک دالر برای ایران
یک خط فرهنگ برای همسایگان

این روزها دیگر مراجعه به بیمارستان های 
خصوصی و دریافت خدمات درمانی از این 
مراکز برای خیلی ها به یــک آرزوی دور از 
دسترس تبدیل شده است. آمارهای رسمی هم 
از ناتوانی مالی میلیون ها ایرانی برای مراجعه...

فقط ۲۰درصد مردم مشتری 
بیمارستان  های خصوصی هستند

بیمارســتان آریا مشــهد یک بیمارستان 
جنرال و خصوصی اســت که از اولین دوره 
ارائه مجوز IPD موفق به کســب این مجوز 
از وزارت بهداشــت شده اســت. بیماران 
خارجــی بیمارســتان آریــا در زمینه ها... 

در سال ۹۷ میزبان بیش از دو 
هزار گردشگر سالمت بودیم

روند رسیدگی به شکایات بیمار 
ایرانی و خارجی یکسان است

سهم کشور ما از بازار توریسم درمانی بسیار پایین است. 
اگر ایران سهم زیادی از این بازار داشت، به تناسب افزایش 
آمار توریست درمانی، شکایاتی که به سازمان نظام پزشکی 
واصل می شد، بیشــتر بود. استراتژی شورای عالی نظام 
پزشکی کشور و حتی استراتژی جامعه پزشکی ایران بر 
یک خط قرمز استوار است و آن هم سالمت مردم است. 
تاکید ما در سازمان نظام پزشکی کشور بر موضوع سالمت 
فرد شاکی است؛ نه ملیت او! اگر پزشک یا مرکز درمانی 
درباره وظایف خود در قبال بیمار تخطی کند، باید پاسخگو 
باشد. روند و فرایند رسیدگی به پرونده بیمار، چه ایرانی باشد 
و چه خارجی، یکسان است. تعهد پزشک، مرکز درمانی و 
سازمان نظام پزشکی در برابر بیمار فارغ از جنسیت، دین، 
نژاد و ملیت او است. رسیدگی به پرونده شکایت بیمار نیز 
فارغ از همه این تفاوت ها انجام می شود. تاکنون از سوی 
گردشگران سالمت نسبت به فرایندهای درمانی موجود 

یادداشت
   بهنام عباسیان

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور

باید توانمندی های درمانی مان را با 
مدرک و سند، اطالع رسانی کنیم

گفت وگو با دکتر رضا فکر آزاد، رئیس انجمن علمی 
لیزر پزشکی ایران

آژانس های مسافرتی مسئول جذب بیمار 
خارجی اند!

تاکید معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی بر 
رعایت مفاد توافقنامه با وزارت بهداشت

اطالعات کادر درمان نباید از بیمار 
خارجی مخفی بماند

گفت وگوی مدتورپرس با دکتر عباس بصیری، رئیس 
انجمن اورولوژی ایران

سالمت همراه 
با استارتاپ پزیکاتو

گفت وگو با مصطفی بهمن آبادی بنیان گذار 
استارتاپ پزیکاتو

استارتاپ سالمت پزیکاتو توسط مصطفی 
بهمن آبادی با هدف حل چالش های موجود 
در خدمات سالمت همراه راه اندازی شده 
و  ساله   ۴۵ بهمن آبادی  مصطفی  است. 
دارای مدرک فوق لیسانس آی تی پزشکی 
در  او  است.  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  از 
پژوهشکده  معاون  سمت  در  حاضر  حال 
به کار است.   این دانشگاه مشغول  سالمت 
اهداف  و  راه اندازی  درباره  بهمن آبادی  با 

استارتاپ پزیکاتو به گفت وگو نشستیم...

گفت وگو با دکتر مهرداد نوروزی نیا رئیس کلینیک ژنتیک ساواژنوم

شمارهچهاردهم
هفته نامه گردشگری سالمت ایران
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