
کیش میزبان سمپوزیوم فرصت های سرمایه گذاری گردشگری

صنعت مسافرت پزشکی در طول چند دهه 
اخیر رشــد قابل مالحظه ای را تجربه کرده 
است و دلیل این امر ارتقا زیرساخت مراقب 
بهداشتی در بسیاری از کشــورها، افزایش 
سرمایه گذاری در بازار مسافرت پزشکی...

تمهیدات ویژه اتحادیه اروپا برای 
بهبود صنعت گردشگری سالمت

داریک  پی یک استارتاپ فین تکی است که 
در حوزه پرداخت فعالیت می کند. علیرضا 
خدایی، بنیان گذار این استارتاپ 31 ساله و 
کارشناس ارشد مدیریت دارد. بنیان گذار 
این استارتاپ درباره شکل گیری داریک پی... 

داریک پی می خواهد مشکالت ارزی 
گردشگران را رفع کند

توسعه زیرساخت
 متناسب با بازار هر کشور

ســمپوزیوم ســرمایه گذاری گردشگری 
کشــورهای عضــو اکــو ) اکونومیکــس 
2019 ( روز چهارشــنبه 21 آذر بــا 
حضــور حســین وظیفه دوســت دبیــر 
ســمپوزیوم و مدیــر دفتر کشــورهای... 

در روز اول اکونومیکس ۲۰۱۹ 
چه گذشت

اولیــن دوره نمایشــگاه گردشــگری 
ســالمت ایران در اربیل کردســتان عراق 
از تاریــخ 2۶ تــا 2۸ آذر 9۸ در هتــل ۵ 
ســتاره دیــوان اربیل برگزار خواهد شــد
به گــزارش مدتورپرس؛ خبرگــزاری... 

برگزاری پنل تخصصی گردشگری 
سالمت در نمایشگاه اربیل

دانش باالی پزشکان ایرانی در 
درمان بیماری های عفونی

واقعیت این اســت که پزشــکان ایرانی در حوزه درمان 
بیماری های عفونی در سطح باالیی از نظر دانش و تجربه 
قــرار دارند؛ به گونه ای که همــه درمان های تخصصی 
بیماری های عفونی در کشور ما قابل انجام است و هیچ 

نیازی به اعزام بیماران عفونی به خارج از کشور نداریم.
حتی کشور ما این توانایی را دارد که در حوزه درمان بیماری 
های عفونی نیز بیمار خارجــی جذب کند، اما این جذب 
گردشگر ســامت در حوزه درمان بیماری های عفونی 

و سایر شاخه های درمانی به الزامات متعددی نیاز دارد.
در وهله اول باید تیم های زبده ای متشــکل از پزشکان و 
افراد فعال در حوزه تبلیغات تشکیل شود تا توانمندی های 
درمانــی ایران را به گوش بیماران خارجی برســانند. در 
شرایطی که کشور ما از توانایی باالیی در درمان بیماری 
های عفونی برخوردار اســت، اما بسیاری از گردشگران 

سامت از این توانمندی ایران، بی اطاع هستند...

یادداشت

دکتر هوشنگ ساغری

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

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

امین حقیقت، دبیر شورای راهبردی گردشگری 
سالمت در گفت وگو با مدتورپرس:

شمارهسیودوم
هفته نامه گردشگری سالمت ایران

۹۰ درصد ظرفیت توریسم درمانی ایران، مغفول مانده است
گفت وگوی مدتورپرس با دکتر محسن نراقی

 رئیس انجمن تحقیقات راینولوژی ایران
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