شماره چهارم

سهم ناچیز ایران در جذب
گردشگران چینی

امضاشد!

خدمات مکمل درمان در
استارتاپ سالمت بهزی

برقراری ارتباط بین بیماران و پزشکان در
طول پروسه درمان یکی از عوامل موثر در
پیشرفت روند درمان بیمار به شمار میرود.
بر همین اساس استارتاپ بهزی بستری
را فراهم آورده است تا خدمات مکمل

هنوز کسی نمیداند توافقنامه میان وزارت بهداشت و سازمان میراث

فرهنگی کدام یک از گرههای فعلی گردشگری سالمت را باز خواهد کرد
گفتوگوباسیدحسامالدینحسینی،مشاورسالمت

با مهاجرت پزشکان ایرانی،
سفرهای درمانی وارونه میشوند!

گفتوگوباعبدالرضانوروزیدرکلینیکفوقتخصصیگوارشوکبدبهبود

 ۳۲درصد جمعیت بزرگسال در ایران و خاورمیانه
مبتال به کبد چرب هستند

ایرانیها سالی ۲۴۰میلیون
تماس با پزشکان دارند

رسا استارتاپ حوزه سالمت است که
در سال  ۹۵توسط سروش حسینعلیپور
و علیرضا میرزرگر راهاندازی شده است.
حسینعلیپور و میرزرگر متولد  ۷۱و از
دانشآموختگان رشته کامپیوتر دانشگاه
تهران هستند .این دو همچنین در المپیاد
شرکت کرده و در جشنواره خوارزمی هم
نیز مقام کسب کردهاند.

یادداشت
دکتر سعید هاشمزاده

رئیس اداره گردشگری سالمت وزارت بهداشت

زنجیرهتامینگردشگری
سالمت در حال کامل شدن
است

تفاهمنامهای که بین وزارت بهداشت و سازمان
میراثفرهنگی و گردشگری امضا شد یک
گام بلند در صنعت گردشگری سالمت کشور
است .این تفاهمنامه یک نقطه عطفی است
که اگر همه ما ،بازیگران این صنعت قدر این
فرصت را بدانیم و از آن درست استفاده کنیم،
قطعا میتوانیم اتفاقات خوبی را برای سالهای
آینده گردشگری سالمت کشور رقم بزنیم .برای
انجام این مهم نیازمند یک همت ملی هستیم.
هیچ حوزهای در پزشکی بهاندازه گردشگری
سالمت نیازمند کار گروهی نیست و امیدوارم
این اتفاق از امروز با سرعت و عمق بیشتری
رخ دهد.

اعتماد به نفس؛ فاکتوری مهم
در جذب گردشگران سالمت

درحالیکهسطحکیفیبسیاریازمراکز
درمانیایرانازرقبایخوددرمنطقه
خاورمیانهباالتراست،اماخالاعتمادبهنفس،
مانعازحضورپررنگاینمراکزدرمانیدر
صنعتگردشگریسالمتشدهاست

هزینه درمان ناباروری در
ایران؛  ۱۰درصد اروپا و آمریکا
هزینههایپاییندرمانناباروریدرایران
میتواندتوریستهایسالمتزیادیرا
بهکشورماجذبکند.دراینمسیرنیاز
استکهتجهیزاتموردنیازمراکزدرمان
ناباروریباسهولتبیشتریدراختیاراین

جراحی زیبایی؛ نقطه قوت
گردشگری پزشکی ایران

باتوجهبههزینهپایینوکیفیتباالیارائه
خدماتجراحیزیباییدرایران،کشورما
میتواندرقیبجدیکشورهایتوسعهیافته
دراینشاخهگردشگریپزشکیباشد

دومینیکن مقصدی خطرناک
برای گردشگران پزشکی

براساسمطالعاتاخیریکهدانشگاه
تگزاسانجامدادهاست،گردشگرانیکه
برایدریافتخدماتپزشکیبهجمهوری
دومینیکنسفرمیکننددرخطرابتالبه
سرطانوعفونتهایگستردههستند.

