
باید برای مارکتینگ درمانی ایران همه باهم کمک کنیم
گفت وگو با دکتر قاسم روح الهی، مدیرعامل بیمارستان کسری تهران

یکی از دالیل اصلی توســعه ســود رشد 
گردشگری پزشــکی تفاوت نرخ دریافت 
خدمات در میان کشورها است. یکی دیگر 
از این دالیل هم منافع اقتصادی کارفرمایان 
به خصوص در کشورهایی مانند آمریکاست.
بررسی های اخیر نشان می دهند بسیاری از 

سرمایه گذاری نستاورا 
در استارتاپ پروفیزیکو

استارتاپ تیک طب یکی از استارتاپ های 
سالمت اســت که از خرداد ماه امسال کار 
خود را در حوزه مراقبت های سالمت در بازار 
آغاز کرده است. با ولی اهلل الهویی بنیانگذار 
این استارتاپ به گفت وگو نشستیم تا با تیک 
طب بیشتر آشنا شویم. الهویی در سال ۶۹ در 

تیک طب می خواهد مراقب 
سالمت سالمندان باشد

استفاده از فناوری های نوین و دیجیتالی امروزه 
در اغلب صنایع غیرقابل انکار است و به قول 
معروف حتی بدون آن ها نمی توان آینده ای 
را برای بسیاری از صنایع درنظر داشت. این 
درحالی اســت که ظاهرا بخش سالمت و 
بهداشت نیز از قاعده یاد شده مستثنی نیست 

انگلستان سالی ۵ میلیارد پوند برای 
سالمت دیجیتال خرج می کند

به گزارش مدتورپرس؛  والدیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهور اوکراین هفته گذشته اعالم 
کرده است، برای تشویق ورود گردشگران 
خارجــی که قصــد اســتفاده از خدمات 
بهداشــت و درمان این کشــور را دارند 
سیاست ورود بدون ویزا اجرایی شده است.

حذف ویزا 
برای گردشگران پزشکی اوکراین

هتلداری ایران 
نیاز به تولید محتوای واقعی دارد

امروز محتوا مهم ترین ابزار معرفی برند اســت. یکی از 
خالهای صنعت هتلداری ایــران، فقدان تولید محتوای 
خوب و واقعی است. خرده ای که به هتل های ایران گرفته 
می شود این است که آنان تولید محتوا ندارند. ولی آنچه 
در واقع وجود دارد، این است که تولید محتوا دارند ولی در 
این کار نواقص و مشکالت جدی دارند و محتوای درست 
و باکیفیــت تولید نمی کنند. به معنــای دیگر، محتوای 
تولیدی آنان غالبا فیک و غیرواقعی اســت و این نقد به 

اغلب هتل ها وارد است.
تولید انــواع محتوای متنــی، تصویــری، ویدیویی و 
چندرسانه ای باید متناسب با محصول، خدمات و امکاناتی 
باشــد که عرضه می کنند. به عبارتــی، خدماتی ارائه یا 
محصوالت و خدمات جدیدی خلق کنند و توسعه دهند، 
ســپس برای معرفی آن به مخاطب از ابزارهای مختلف 
بهره بگیرند. ولی متاسفانه امروز تولید محتوای هتل ها ... 

یادداشت
میرپوریا نقی پور

مدیر بازاریابی هتل سیمرغ

پزشکان خوش نام و صادق برگ برنده توریسم درمانی یزد

گفت وگو با دکتر حسین سلیمانی صالح آبادی متخصص داخلی و فوق تخصص روماتولوژی 
سرپرست بیمارستان شهید صدوقی یزد 

ناظران گر دشگری سالمت نباید خودشان ذی نفع این صنعت باشند

گفت وگوی مدتورپرس با دکتر حمید جمال الدینی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 
آزاد تهران

گفت وگو با امید نیکوکار 
مدیرعامل شرکت گردشگری امیدان پرواز 

شماره  بیستم
هفته نامه گردشگری سالمت ایران
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