
چرا گردشگری سالمت باید به ژنتیک توجه کند؟

گسترش 
گردشگری سالمت

 با تله مدیسن

گفت وگوبامرتضی مهدوی، مدیرعامل شرکت ایده نو 
و تولیدکننده سیستم های تله  مدیسن:

با توجه به رشد تقاضای خروج بیماران از 
نیجریه برای دریافت خدمات درمانی خارج 
از مرزها به خصوص کشور هندوستان اخیرا 
وزارت بهداشت این کشور طی بیانیه ای 
اعالم کرده اســت متقاضیان دریافت... 

محدودیت های نیجریه برای 
گردشگری سالمت هند

علی ده بزرگی بنیانگذار استارتاپ ورزمان 
اســت که در حوزه ارائه خدمات ماســاژ 
فعالیت می کند. او فارغ التحصیل رشته فناوری 
اطالعات بوده و ۳۶ سال سن دارد. ده بزرگی 
درباره ایــده راه نــدازی ورزمان می گوید: 

ورزمان
 ۲۰ درصد بازار ماساژ رامی خواهد 

نخســتین همایش گردشــگری سالمت 
یزد روز چهارشــنبه ۶ شــهریور در  سالن 
همایش های دانشگاه علوم پزشکی شهید 
صدوقــی این شــهر برگزار شــد. دکتر 
شــهریار اســالمی تبار مدیرکل دفتر... 

سمینار گردشگری سالمت یزد
 برگزار شد

توافق صــورت گرفته میــان خبرگزاری 
گردشگری ســالمت ایران )مدتورپرس( 
و برگزارکنندگان نمایشــگاه عمان هلث، 
مدتورپرس به عنوان شــریک رســانه ای 
ایــن رویــداد در ایــران معرفــی شــد. 

مدتورپرس مدیاپارتنر رسمی 
نمایشگاه عمان هلث شد

دولت و گردشگری سالمت
گردشگری سالمت شــاخه ای از صنعت گردشگری در 
دنیاست که امروزه حجم بســیار باالیی از بازار توریسم 
جهانی را به خــود اختصاص داده و در کنار ســایر انواع 
گردشگری، توانســته اســت میلیاردها دالر را در بازار 
خود جابجــا کند و به عنوان یکی از پول ســازترین انواع 

گردشگری مطرح گردد.
در این میان کشــور ایران با وجود همه تنگناها و موانع 
موجود بر سر راه گردشگری، یکی از بهترین استعدادهای 
منطقه و جهان برای جذب گردشــگر سالمت محسوب 
می شود. قیمت های پایین نســبت به نرخ های درمانی 
مشابه در دیگر کشورها، باال بودن کیفیت خدمات پزشکی 
به واســطه تجهیزات به روز و فعالیت برترین پزشکان 
جهان در ایران، غنی بودن ایران از نظر جاذبه های طبیعی 
و تاریخی، از جمله دالیلی است که ایران را تبدیل به قطب 
بالقوه جهان در صنعت گردشگری سالمت نموده است...

یادداشت
دکتر  روح اله  فکوری
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با موانعی که وجود دارد حرفی برای گفتن نداریم!
دکتر آرش جعفری رئیس بیمارستان امیراعلم

شماره  هجدهم
هفتهنامهگردشگریسالمتایران

https://medtourpress.ir/%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c%da%a9-%da%98%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d8%a7%da%98%d9%86%d9%88%d9%85/
https://medtourpress.ir/%d8%aa%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%88/
https://medtourpress.ir/%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/
https://medtourpress.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://medtourpress.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%db%8c%d8%b2%d8%af/
https://medtourpress.ir/%d9%85%d8%af%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%86%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%85/
https://medtourpress.ir/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa/
https://www.instagram.com/medtourpress/
https://t.me/medtourpress
https://www.linkedin.com/company/medtourpress/
https://twitter.com/medtourpress
https://medtourpress.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%85/
https://medtourpress.ir/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b1/

