
محمدابراهیم الریجانی مدیرکل بازاریابی و تبلیغات 
وزارت گردشگری در گفت وگو با مدتورپرس:

توسعه  برای  البرز  مهاجرپذیر  استان  که  شرایطی  در 
توریسم درمانی همواره زیر سایه استان تهران قرار داشته 
است، اما شواهد جدید از رشد توریسم درمانی در استان 

البرز حکایت دارد...

خیز استان البرز برای تبدیل شدن
 به قطب گردشگری سالمت

چهارمین کنگره بین المللی سالمت کشورهای اسالمی صبح 
چهارشنبه ۱۷ مهر در هتل همای تهران آغاز به کار کرد و تا 
روز جمعه ۱۹ مهر ادامه می یابد. این کنگره با حمایت مرکز 
توسعه گردشگری سالمت کشــورهای اسالمی، وزارت... 

توانایی ایران برای میزبانی
 بیماران کشورهای اسالمی

ارجاع بیمار خارجی به 
درمانگاه های نامعتبر؛ تیشه 

به ریشه توریسم درمانی
زمانی رضایتمندی بیمار خارجی حاصل می شــود که 
گردشگر سالمت، خدمات درمانی مطلوبی دریافت کند، 
اما گاه شاهد هســتیم که برخی افراد غیرمتخصص در 
حوزه گردشگری سالمت با ارجاع بیمار خارجی به مراکز 
درمانی نامعتبر، بستر نارضایتی بیمار خارجی را فراهم 
می آورند و وجهه صنعت توریســم درمانی ایران را نیز 

خدشه دار می کنند.
اینگونــه افــراد غیرمتخصص در حوزه گردشــگری 
سالمت، صرفا به دلیل دریافت کارمزد از مراکز درمانی 
نامعتبر، تالش می کنند که بیماران خارجی بیشتری را 
به این مراکز غیراستاندارد ارجاع دهند تا سود شخصی 

خودشان باالتر برود.
 وقتی این فرآیند غلط به صورت مدام تکرار شود، در آن 

یادداشت
  دکتر احمد همتی  

ارزآوری هر گردشگر
 برابر با ۴۰ بشکه نفت است

منطقه ای در شــهر مشــهد وجود دارد که اتباع عراقی 
بســیاری از جنگ ایران و عراق و همچنین هموطنان 
عرب از شهرهای مرزی ایران که جنگ زده بودند و در 
آنجا زندگی می کنند. به طورکلی عرب های بسیاری در 
این شهر زندگی می کنند که متاسفانه از سطح تحصیالت 
بسیار پایینی برخوردار هستند و وارد حوزه توریسم درمانی 
شده اند. این افراد بدون هیچ اطالع و دانشی از این صنعت 
با عنوان های لیدر یا واسطه که نام عامیانه آن ها دالل 
اســت در این حوزه کار کرده و خدمات نامناسبی را به 

گردشگران سالمت ارائه می دهند.
بسیاری از این افراد حتی برای دریافت پورسانت و پول 
بیشتر بیمارانی که به جراحی نیاز دارند را به مطب های 
پزشکان برده و کلیه روند جراحی را در آن مکان ها انجام 
می دهند. فعالیت این افراد در گردشــگری سالمت... 

یادداشت
    سحر مشکانی     

ویزافروشی شرکت های گردشگری 
در مشهد

مطهره طالع زاده مسئول IPD بیمارستان پاستورنو مشهد

مسئول IPD بیمارستان مهرعضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

ایر ان
با  49  درصد رشد
دومین کشور  در
توسعه گردشگری

آیا گردشگری پزشکی استرالیا 
رشد می کند؟

در گردشگری سالمت اهداف 
ملی نهفته است

استارتاپ رویداد پزشکی 
حامی استارتاپ های سالمت 
حوزه درمان و سالمت کشور با موضوعات و مشکالت 
با شناسایی و  بسیاری همراه است که می توان 
ایده سازی درباره آن ها این مشکالت را برطرف کرد. 
استارتاپ رویداد سالمت در سال ۹۱ با این ایده 
فعالیت خود را آغاز کرد. فریما دهقان دانشجوی 
ارشد رشته ژنتیک هم بنیان گزار این استارتاپ است 
که همراه با محمد بیک دانشجوی رشته داروسازی، 
مرضیه ستار دانشجوی رشته پرستاری، محسن 
میرشمسی دانشجوی رشته پزشکی استارتاپ... 

شماره  بیست وچهارم
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