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براســاس ارائه گزارشــی از یک شــرکت 
گردشگری سالمت در بالروس گردشگری 
پزشــکی این کشــور رو به رشــد اســت
شــرکت Med Travel Belarus پس از یک 
دوره شش ماهه نظرسنجی را درباره دالیل... 

رشد 
گردشگری پزشکی بالروس

در چند دهه اخیر، سطح دانش و تجربه پزشکان 
ایرانی با شتابی قابل توجه در حال افزایش بوده 
است؛ طوری که هم اکنون می توان در بسیاری 
از رشته های پزشکی، پزشکان شاخص و تراز 
اول ایرانی را پیدا کرد که حضورشان می تواند...

آثار برندسازی
 از پزشکان شاخص ایرانی

تا همین چنــد دهه قبل، پزشــکان هندی 
و پاکســتانی در ایران جــوالن می دادند و 
بخش مهمــی از نیروهای انســانی در نظام 
ســالمت ایران، همین گروه از پزشــکان 
خارجی بودند. حاال به لطف توسعه دانش... 

آیا طبابت پزشکان ایرانی در کشورهای همسایه 
به ضرر گردشگری سالمت است؟

صنعت هتل داری یکی از مهم ترین بخش های 
گردشــگری در سراســر جهان است که 
سرمایه گذاران بســیاری را به خود وابسته 
کرده. اما برخی از کارشناســان براین باور 
هستند که اقتصاد صنعت هتل داری در قرن...

گردشگری تندرستی فرصتی اقتصادی 
برای هتل ها

توریسم دندانپزشکی دست 
دالل ها است

دندانپزشــکی یکی از مهمترین ظرفیت های توریسم 
درمانی کشــور است که ســاالنه افراد بســیاری از 
کشــورهای همجوار و حتــی از کشــورهای دورتر 
بــرای دریافت انواع خدمات این حوزه به ایران ســفر 
می کنند. در ایــران خدمات دندانپزشــکی با کیفیت 
بسیار باال، اســتفاده از متریال و مواد خوب و با کیفیت 
و تعرفه هــای بســیار پاییــن ارائه می شــود. همین 
عوامل باعث شــده اســت عالوه بر توریست درمانی 
که از کشــورهای همجوار برای دریافت این خدمات 
بــه ایران ســفر می کننــد، ایرانیان بســیاری که در 
کشورهای دورتر مانند کشورهای اروپایی و آمریکایی 
زندگــی می کننــد، بــرای دریافت تمامــی خدمات 
درمانی و زیبایی دندانپزشــکی راهی ایران شــوند.
در کنار این ظرفیت بزرگ نکات بازدارنده بســیاری 
وجــود دارد کــه نیازمند چاره اندیشــی هســتند...

یادداشت

دکتر سیامک شایان
دندانپزشک و مدیر پایگاه خبری دندانه

گفت وگو با دکتر خسرو صادق نیت 
فلوشیپ بیماری های خواب

شمارهسیوششم
هفته نامه گردشگری سالمت ایران

ایده های استارتاپی آب درمانی و گردشگری نیاز به حمایت عملیاتی دارند

مسعود کوهی، مدیرعامل شتاب دهنده تیک آپ از رشد استارتاپ های 
کم تعداد اردبیل می گوید
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