
باید موانع
 گردشگری سالمت را 

صفر کنیم

در بیانیه ای که این شــرکت منتشــر کرده 
آمده اســت که ســرمایه گذاری یاد شده تا 
پایان ســال 2020 عملیاتی خواهد شد. این 
ســرمایه گذاری در بخش کلینیک  جراحی 
زیبایی، SPA، هتل و خانه سالمندان است...

سرمایه گذاری یک شرکت چینی در 
گردشگری پزشکی کروواسی

زوپ یک استارتاپ حوزه مشاوره پزشکی 
و نوبت دهی آنالین اســت که توسط پدرام 
سلطانی مهندس نرم افزار نیز راه اندازی شده 
است. ســلطانی مهندس نرم افزار کامپیوتر 
بوده و نزدیک به 10 ســال یک شرکت...

زوپ
پلتفرم مشاوره تخصصی با پزشکان

این روزهــا صنعت تولید پروتز با شــتاب 
فزاینــده ای در حــال توســعه اســت. 
بخصوص با ورود فناوری چاپ ســه بعدی، 
مســیر تولید پروتزها در جهــان مدام در 
حال پیشرفت اســت. در این بین جایگاه...

جایگاه ارزشمند ایران در حوزه تولید 
پروتزهای پزشکی

اولین دورهمی گردشگری سالمت به میزبانی 
مدتورپرس روز سه شنبه 3 دی در محل اتاق 
بازرگانی تهران با هــدف هم افزایی، تبادل 
نظر، همفکری و انتقال تجربه نیز برگزار شد. 
در این دورهمی بیــش از 120 فعال حوزه...

گزارش تصویری از دورهمی اول 
مدتورپرس

مراجعات غیر رسمی در توریسم 
درمانی باید ساماندهی شود

کشــور ما در زمینه نیروی انسانی متخصص در حوزه 
پزشکی در زمره کشــورهای نخست منطقه قرار دارد 
و از نظر تجهیزات پزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی و 
تصویربرداری پزشکی نیز  موقعیت مطلوبی دارد. همه 
این شرایط موجب شده است که سفر درمانی به ایران 
برای بســیاری از گردشگران ســالمت کامال جذاب 
و مقرون به صرفه باشــد، اما نیاز اســت که مراجعات 
غیررســمی در توریسم درمانی نیز ســاماندهی شود.
کشــور ما از همه ابزارهای الزم بــرای ارائه خدمات 
مطلوب به گردشــگران ســالمت برخوردار اســت و 
از نظــر مراکز تشــخیصی و درمانی نیــز در وضعیت 
ممتــازی قــرار دارد. در صــورت توســعه همکاری 
بین وزارت میــراث فرهنگی و گردشــگری، وزارت 
بهداشــت و وزارت امور خارجه، یک ساختار نظام مند 
برای توســعه گردشگری ســالمت ایجاد می شود...

یادداشت

دکترحیدرعلی عابدی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

دکتر علیرضا عسکری 
از نقش اعتباربخشی 

در توسعه بازار 
گردشگری سالمت 

و ویرایش مداوم  
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می گوید:

شمارهسیوچهارم
هفته نامه گردشگری سالمت ایران

راه اندازی اولین مدیکال اسپا در کیش

گفت وگو با شهریار اسماعیلی مدیرعامل راما اسپا

ضربه سنگین بر صنعت گردشگری در صورت 
FATF نپیوستن به

گفت وگوی با دکتر حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

برند گردشگری سالمت ایران را خواهیم ساخت

گفت وگو با امید حقیقت مشاور توریسم درمانی و سالمت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
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