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یک برند منحصربه فرد در جراحی های ترمیمی

دکتر حسین مبارکی رئیس بیمارستان محب 
کوثر از مدیکال توریسم ایران می گوید:

بر اساس سیاست های کلی نظام سالمت و سند چشم 
انداز توسعه، بیمارستان های دولتی باید به شکل هیات 
امنایی اداره شوند و مدیریت آن به خود مردم واگذار 

تاثیر هیات امنایی شدن بیمارستان ها 
بر توسعه گردشگری سالمت

اندرو کوتز، مدیرعامل گروه هتلداری و گردشگری پرتغال 
ILM با اشاره به طرح تحول گردشگری سالمت پرتغال 

اعالم کرد: »الگاروه یکی از مناطق مستعد برای توسعه این 

الگاروه؛ فرصتی برای رشد
 گردشگری پزشکی پرتغال

پزشکی ژنومیک و افق های 
نوین توریسم درمانی

نکته ای که کمتر به آن اشــاره می شود تفاوت توریسم 
درمانی با توریسم سالمت است. این دو مقوله را می توان 
براساس انواع خدمات، برنامه های درنظر گرفته شده و 
هدف از سفر توریســت از یکدیگر متمایز نمود. درواقع 
توریست های درمانی شامل افرادی هستند که از طریق 
مرزهای بین المللی به قصد دریافت خدمات درمانی با 
کیفیت باال و قیمت پایین به سایر کشورها سفر می کنند. 
این درمان ها می توانند مشــتمل بر طیف وســیعی از 
خدمات همچون تشــخیص و چکاپ دندان پزشکی، 
انواع جراحی ها، درمان ناباروری، آزمایشات ژنتیکی و… 
باشد. بهره وری از خدمات بهداشتی درمانی در بسیاری 

از کشورها امری نوین محسوب نمی شود.
جالب اســت که در طول تاریخ این نوع از ســفرها در 
بسیاری از مناطق مرسوم بوده است. به عنوان مثال در 
قرن ۱۹ در اروپا بین اقشــار متوسط و ثروتمند جامعه... 

یادداشت
 سعیده کاوسی

بازار   گردشگری را به کشورهای 
دیگر باختیم

ابراهیم امامی مدیرعامل هتل سیمرغ درباره عوارض فقدان 
مارکتینگ در بازار گردشگری می گوید

طب خواب را به توریست های 
سالمت معرفی کنیم

گفت وگو با شهرزاد خسروی فر فلوشیپ بیماری های خواب

دکترای ژنتیک پزشکی و مسئول بخش توسعه و تحقیقات کلینیک ژنتیک ساواژنوم

به اسم 
رقابت

تعرفه ها را 
1Kنکنیم!

استارتاپ  های گردشگری 
سالمت، درگیر تعدد مجوزها 

هستند

دومنیکن برزخ گردشگران 
پزشکی آمریکا

ابتکار عمل آفریقای جنوبی در 
جلب نظر گردشگران پزشکی

فرصت گردشگری سالمت در 
یک شب فرهنگی

ابر سالمت
 سالمتی به ارمغان می آورد

دردنیاییزندگیمیکنیمکهدانشفناوریبه
شدتزمینههایمختلفزندگیانسانراتحتتاثیر
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افرادنیزازایندانشبینصیبنبودهوسالمتی
بهعنوانبزرگترینداراییانسانبهحسابمیآید.
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جانانسانهاباشد.
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