
کارشناســان اقتصــادی آفریقای جنوبی 
درباره الیحه بیمه ملی بهداشــت خدمات 
درمانــی ایــن کشــور هشــدار دادند
الیحه بیمه ملی بهداشت خدمات درمانی 
در آفریقای جنوبی از ســوی دولت مطرح 
شده و براساس این الیحه تعداد بیشتری... 

الیحه
 علیه گردشگری پزشکی

محمد گلســتانه، یکــی از بنیانگذارهای 
استارتاپ هلثیوت، فارغ التحصیل کارشناسی 
 MBA نرم افزار است. او همچنین دوره های
را گذارنده و اکنون دانشــجوی کارشناسی 
ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی 
است. گلســتانه ۱۸ سال ســابقه کار در... 

هلثیوت
 مراقب سالمت سالمندان است

فعالیت کلینیک های غیرقانونی، گردشگری 
پزشکی آمریکا را با چالش روبرو کرده است
یک موسســه حقوقی در ایــاالت متحده 
آمریکا طی یک گزارشــی اعــام کرد: 
»به دلیــل نبود قوانین مناســب و فعالیت 
کلینیک های غیرقانونی، گردشــگری... 

دردسرهای بازار ۲٫۱ میلیارد دالری 
درمان ناباروری در آمریکا

با توجه بــه دانش باالی ایــران در درمان 
عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک و افزایش 
روزافزون ایــن عفونت هــای مرگبار در 
جهان، کشــور ما می توانــد مقصدی مهم 
برای درمان تخصصی این عارضه باشــد
درمان عفونت ها، همیشه هم راحت نیست.. 

جایگاه شاخص ایران در درمان 
عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک

ظرفیت باالی ایران
 برای ارائه خدمات درمانی به 

گردشگران سالمند
صنعت گردشگری سالمت ایران از مزایای متعددی برای 
رشد و توسعه برخوردار است و در این حوزه نیز ظرفیت طب 
سالمندی برای جذب گردشگران سالمت بسیار گسترده 
است. یکی از مهم ترین مزایای ایران در صنعت گردشگری 
ســالمت، ارزان بودن خدمات بهداشتی و درمانی است؛ 
طوری که به نسبت سایر کشورهای همجوار، هزینه تمام 
شــده خدمات درمانی در ایران بسیار کمتر از کشورهای 
منطقه است که همین عامل می تواند انگیزه ای قوی برای 

سفرهای درمانی باشد.
     مزیـت مهم دیگر صنعت گردشـگری سـالمت ایران، 
کیفیـت باالی ارائه خدمات درمانی اسـت و در این زمینه 
نیـز باالتر از اسـتانداردهای منطقه قـرار داریم. یعنی هم 
گردشـگر سـالمت می تواند از درمان ارزان تری در ایران 
برخوردار شـود و هم کیفیـت این درمان نیز بسـیار باال.. 

یادداشت
دکتر آبتین مهدی پور

)MPH( متخصص طب سالمندی

درمان ۱۴۹۸ نوزاد از نابینایی مطلق تا سال ۹۷
گفت وگو با دکتر حسن خجسته فوق تخصص شبکیه و عضو هئیت علمی دانشگاه تهران و بیمارستان فارابی

برای ساخت دهکده سامت خا قانونی داریم
گفت وگو با سینا ابریشمی، عضو هیئت مدیره شرکت طبیعت سبز پارس

گفت وگو با دکتر محمدباقر اولیا
رومالوتوژیست، مسئول اداره روابط بین الملل

 دانشگاه شهید صدوقی یزد

یزد
برند توریسم سالمت 

می خواهد

شمارهبیستویکم
هفته نامه گردشگری سالمت ایران
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