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ایران و پاکستان با وجود مرز مشترک و قرابت 
فرهنگی، این پتانسیل را دارند که در بسیاری 
از حوزه های اقتصادی، همکاری گسترده تری 
داشته باشند. قطعا یکی از مهم ترین شاخه های 
همکاری بین این دو کشور، صنعت گردشگری 

گسترش همکاری های ایران و 
پاکستان در صنعت توریسم درمانی

داروچــی یکی دیگــر از اســتارتاپ های 
حوزه ســامت اســت که فعالیت خود را 
در ســال 96 پایه ریزی و در اردیبهشــت 
97 رســما آغاز به کار کرد.  این استارتاپ 
توســط مهدی بقایی کارشــناس ارشــد 

داروچی سامانه ای هوشمند برای 
یادآوری مصرف دارو

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...

سفر درمانی از کشورهای کمتر 
توسعه یافته کاهش می یابد

اولین دورهمی گردشگری سامت 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 

صحبت های فعاالن گردشگری 
سالمت در مدتورتاک

آموزش حلقه گمشده توریسم 
درمانی ایران

در صنعت توریســم درمانی تعامالت بســیاری بین 
انسان ها و دولت ها در سراسر دنیا صورت می گیرد که 
براساس آن ســازوکارهایی در این حوزه شکل گرفته 
تا طرفین همدیگر را بپذیرند. بنابراین اعتباربخشــی 
به عنوان یک زیرســاخت در توریســم درمانی مطرح 
شــده که دارای 4 مولفه اصلی است. آموزش نیروی 
انســانی جز یکی از این مولفه های اصلی اســت که 
براســاس آن کادر نیروی انسانی مانند پزشک، رئیس 
بیمارستان، پرستار، تسهیل گر و هرساله موظف هستند 
دوره های آموزشــی را در ســطح بین المللی بگذراند.
آموزش و فرهنگ ســازی در کنار هم دو نقش بسیار 
مهم و اساسی هستند که در مدیکال توریسم به آن نیاز 
داریم. در کشورهایی مانند هندوستان که فعالیت بسیار 
خوبی را در این حوزه در دنیا از خود به نمایش گذاشته 
است این موضوع به راحتی دیده می شود؛ به گونه ای که 

یادداشت

 دکتر سعید صدری 
فعال گردشگری سالمت

گفت وگو با دکتر جلیل کوهپایه زاده 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران:

شمارهسیوپنجم
هفته نامه گردشگری سالمت ایران

فرصت های توریسم درمانی همیشگی نیست
گفت وگو با دکتر محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور
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