
می توانیم در درمان سرطان، گردشگر سالمت جذب کنیم
گفت وگو با دکتر محمدرضا قوام نصیری، رئیس انجمن رادیوتراپی آنکولوژی

افزایش ســهم درآمدهای گردشــگری 
ســامت در سراســر جهان بــه برنامه ای 
بــرای اغلب دولت ها تبدیل شــده و تاش 
می کنند با اســتفاده از پتانسیل های موجود 
درآمدهای باالتری را بــرای اقتصاد خود... 

رونق گردشگری سالمت پرتغال 
با توسعه سالن های تندرستی

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

امارات به دنبال جذب سرمایه گذاران 
بیشتر در گردشگری پزشکی

چهارمین شماره مجله       
سه   زبانه گردشگری سالمت ایران 

منتشر می شود

باوجود افزایش پذیرش بیماران خارجی در 
سیستان و بلوچستان هنوز این استان نتوانسته 
اســت به مقصد اول درمان بــرای بیماران 
کشورهای افغانستان و پاکستان تبدیل شود
درمان و پزشکی یکی از کشورهای مستعد...

جذب ۱۴ هزار بیمار خارجی در 
بیمارستان های سیستان و بلوچستان

اولین دوره نمایشــگاه گردشگری سامت 
ایران در اربیل کردســتان عراق از مورخه 
۲۶ تــا ۲۸ آذر ۹۸ برگــزار خواهد شــد.
این نمایشــگاه با حمایت شورای راهبردی 
گردشگری سامت ایران و معاونت بین الملل...

نمایشگاه گردشگری سالمت اربیل 
۲۶ آذر برگزار می شود

مهم ترین 
حقوق بیماران بین  الملل چیست؟

اغلب قوانین و مسائل حقوقی برای گردشگران سالمت 
با قوانین حاکم بر روند درمان بیماران داخل کشور یکی 
است. در این یادداشت کوتاه تالش شده است به این سوال 
پاسخ داده شــود که مهم ترین حقوق بیماران بین  الملل 
چیست و برخی از مهم ترین و کاربردی ترین مفاد حقوق 
بیمار به ویژه مهم ترین حقوق بیماران بین  الملل یادآوری 
شــود. یکی از مهم ترین قوانین در برخــورد با بیماران، 
احترام به حریم فردی، دین و باورهای بیمار و حفظ حریم 

خصوصی او است.
حفظ حریــم خصوصی به انــدازه ای اهمیــت دارد که 
مدت هاست نام بیمار و نام بیماری او بر تابلوی کنار تخت 
نوشته نمی شود. در برخورد با بیماران بین  الملل، باید توجه 
داشت که با درنظر گرفتن مهم ترین حقوق بیماران بین 
 الملل باید در اتاق او کتاب مقدس دینی او و امکان نیایش 

و مناجات فراهم شود. در مدتی که بستری است...

یادداشت

غفوریان   

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

کارشناس سازمان نظام پزشکی

شمارهسیام
هفته نامه گردشگری سالمت ایران

کلینیک ریحانه النبی تنها به بانوان خدمت می دهد
گفت وگو با دکتر هدیه ذکاوت رئیس کلینیک ریحانه النبی
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