
هزینه جراحی هایپک در ایران یک شصتم آمریکا است

باید توریسم درمانی را به یک درآمد مستمر تبدیل کرد
گفت وگو با دکتر فاطمه داوری رییس بیمارستان یاس

دســتاوردهای نوین پزشکی که بسیاری از 
خدمات زیبایی را بدون انجام عمل جراحی 
ممکن کرده و همچنین مشکالت اقتصادی 
در انگلستان به صورت مســتقیم در میزان 
تقاضای انگلیسی ها برای انجام عمل های... 

بازار خدمات زیبایی انگلستان 
تحت تاثیر پوند قرار گرفت

دولت امارات متحده عربی در آخرین بازنگری 
خود برای ثبت مالکیت تجاری خارجی ها، 
اعالم کرده است برای سال ۲۰۲۰ میالدی 
۱۲۲ مورد فعالیت تجاری را از محدودیت های 
مالکیت اتباع خارجی حــذف خواهد کرد.

امارات به دنبال جذب سرمایه گذاران 
بیشتر در گردشگری پزشکی

امــروزه گردشــگری ســالمت یکــی از 
مباحث مهــم در رونق اقتصادی کشــورها 
به خصوص در کشــورهایی که ظرفیت ها 
و قابلیت هــای پزشــکی و درمانی خوب و 
باکیفیتــی دارند محســوب می شــود...

کمیته گردشگری سالمت خراسان 
رضوی تشکیل می شود

شهرســتان آســتارا در اســتان گیالن به 
عنوان یک شــهر مرزی، کمترین فاصله را 
با کشــور جمهوری آذربایجان دارد. عبور با 
خودرو از مرز آســتارا تا پایتخت جمهوری 
آذربایجان، حدود سه ساعت طول می کشد. ..

قابلیت شهرستان آستارا برای تبدیل 
شدن به قطب توریسم درمانی

جوال دوزی به خودمان!
این روزها سوالی که فعاالن گردشگری سالمت زیاد از 
خود و دیگران می پرسند این است که به راستی مهم ترین 
چالش این صنعت چیست؟ چرا گردشگری سالمت ایران 
نمی تواند یا نتوانسته آنگونه که استحقاق آن را دارد رشد 
کند؟ چرا در یکی از ارزآورترین انواع گردشــگری، هنوز 
بســیاری از فعاالن آن ناراضی هســتند و مدام یکدیگر 
یــا عوامل مختلف را متهم می کنند کــه مانعی در برابر 
رشد واقعی این حوزه هستند؟ یکی دالل را متهم اصلی 
نابسامانی ها می داند و دیگری پزشک و بیمارستان را که 
با دالل کار می کنند! یکی از قیمت گذاری ها و رقابت های 
مخرب داخلی می نالد و دیگری از بازاریابی های ضعیف. 
واقعیت این است که حال گردشگری سالمت ایران خوب 
است. برخالف بسیاری دیگر از حوزه های اقتصادی که 
دچار رکود و ورشکســتگی هســتند، این حوزه با شیب 
مالیمی در حال رشد اســت. اما این رشد با داشته ها و... 

یادداشتسردبیر
رضا جمیلی

سبک زندگی امروزی ما در جهان باعث شده است تا هرروز 
شاهد افزایش تعداد گردشگران سالمت در سراسر جهان 

باشیم

تمام آنچه درباره گردشگری پزشکی 
باید بدانیم

درمان با کمک سلول های بنیادی، این پتانسیل را دارد که 
برای درمان بیش از ۷۰ بیماری مختلف از جمله اوتیسم، 

سکته مغزی و سکته قلبی، به کار برود.

درمان با سلول های بنیادی؛ ظرفیت 
درخشان گردشگری پزشکی ایران

ضرورت نفوذ پلتفرم ها 
در فرهنگ شفاهی 

کشورهای هدف
در ســال ۹۵ که من به بیمارستان مهر پیوستم، 
کشورمان ســال خوبی در جذب بیماران خارجی 
نداشــت. در این سال بیمارستان مهر حدود ۳۰۰ 
تا ۳۵۰ بیمار خارجی پذیرش کرد. امســال بطور 
متوسط هر ماه ۷۰ بیمار خارجی داریم. بیمارستان 
مهر در فیس بوک فعالیت زیادی دارد و بخشــی 
از بیماران خارجی خــود را از این راه جذب کرده 
اســت. IPD بیمارســتان مهر بجز کادر درمان، 
متشکل از یک تیم سه نفره شامل دو کارشناس 
و یک پزشک است. بیمارستان مهر جنرال است 
ولی اغلب بیماران خارجی بــرای جراحی مغز و 
اعصاب، اورلوژی و گوارش این بیمارســتان را 

انتخاب می کنند.   

یادداشت
 محبوبه بخشی زاده

پلتفرم ها، غایب بزرگ 
توریسم سالمت هستند

گپی با حمید کریمی، مدیر بیمارستان آپادانا

باید زودتر مشکالت حقوقی 
برخی درمان ها را برطرف کنیم

گفت وگو با دکتر لیال آشتیانی، رییس بیمارستان آبان 

کارشناس IPD بیمارستان مهر

درآمدزایی چشمگیر نظام 
سالمت با توسعه صادرات 

واکسن

توان باالی پزشکان ایرانی در 
درمان بیماری های چشم

طب سالمندی؛ نیاز روزافزون 
گردشگران سالمت

پیگیری روند درمان بیمار در 
سیبویه

سیبویه یک پلتفرم ارائه دهنده خدمات 
سالمت به تیم درمان است؛ ما در این 

پلتفرم، تیم درمان را به یک سری ابزارها 
که در جهت مراقبت بیمار به آن نیاز دارند، 

مجهز می کنیم.  ادامه

سریالنکا؛
 تازه وارد گردشگری سالمت 

در غرب آسیا

گفت وگو با مهرداد بهلولی متخصص جراحی عمومی و جراحی سرطان

شماره بیست و ششم
هفته نامه گردشگری سالمت ایران
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