
چرا گردشگری سالمت باید به ژنتیک توجه کند؟

کدام درمان؟
دکتر سیدفرجاد عالمه، معاون درمان بیمارستان امام خمینی 

در گفت وگو با مدتورپرس

شرکت اوبر با اســتفاده از شبکه ارتباطی 
گســترده ای که در سراســر جهان برای 
خود ایجاد کرده، مدتی اســت مشــغول 
ایجاد بستر مناسب ارتباطی میان نرم افزار 
Medpod و نرم افــزار خــود بــوده و ...

اوبر هلث پزشکان را از راه دور 
به بیماران وصل می کند

یکی از چالش های پیــش رو فرد بیمار پیدا 
کردن یک پزشــک متخصص که توانایی 
درمان بیماری را داشته باشد و همچنین گرفتن 
نوبت ویزیت از او اســت. این موضوع گاهی 
از تحمل بیماری هم نیز ســخت تر می شود.  
محسن صدر بنیانگذار استارتاپ درمانکده 

 درمانکده؛
 یک بیمارستان تخصصی

 و فوق تخصصی آنالین
دکتر بهمن روشنی معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی کرمانشــاه از ظرفیت های 
گردشگری ســامت این استان می گوید
استان کرمانشاه به سبب داشتن طوالنی ترین 
مرز با کشــور عراق به خصوص قســمت 

رشد سه برابری توریست های 
درمانی کرمانشاه

بیش از یک دهه اســت که گردشــگری 
پزشکی به عنوان ســوژه  اصلی بسیاری از 
کنفرانس ها، جلســات یا حتی رایزنی های 
میان شــرکت ها و کشــورها تبدیل شده 
اســت. در این میان همه افــراد و فعاالن 

کنفرانس، نمایشگاه و همایش 
موفقیت شما را تضمین نمی کند

هرجا صحبتی از گردشگری 
سالمت باشد ما حضور داریم!

بیمارستان اردیبهشت یعنی کیفیت و ارائه خدمات منحصر 
به فرد. در این بیمارستان بخش های متنوع و بسیاری مانند 
بخش چشم، ارتوپدی، آنژوپالســتی، عروق محیطی، 
جراحی قلب، جراحی های الراپاراسکوپیک برای درمان 
چاقی های مفرط، جراحی زنان و زایمان و تمام جراحی های 
عمومی، به خصوص آرتوپالستی و آسیب های ورزشی 
وجود دارد. به طورکلی جراحی هایی که نیازمند آلوگرافت 
هســتند نیز در این مرکز انجام می شود. باتوجه به سطح 
میزان سواد علمی کشــور انجام جراحی های آلوگرافت 
به راحتی در کشور انجام می شود این درحالی است که در 
کشورهای اطراف به سختی این جراحی انجام می شود. 
این خود می تواند یک ظرفیت بسیار خوبی در حوزه جذب 

بیمار باشد.
ما در بیمارستان اردیبهشت شــیراز همه تبلیغات حوزه 

گردشگری سالمت را انجام می دهیم. ..

یادداشت
  دکتر کاظم چابک

رئیس بیمارستان اردیبهشت شیراز

ایران؛ کشوری مدعی و تراز اول در 
درمان »روماتولوژی«

گفت وگو با دکتر احمدرضا جمشیدی، رئیس مرکز 
تحقیقات روماتولوژی ایران

موج جدید ورود بازیگران شناسنامه دار 
به توریسم سامت

گفت وگو با محمدهادی شجاری، هم بنیان گذار استارتاپ 
آریامدتور

شماره شانزدهم
هفته نامه گردشگری سالمت ایران
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