
 و صادرات زمینه در ییاجرا و تجاری واسطه فعالیت های به عنوانشرکت گلوبال مدیکال پروجکتس 

 .فعالیت میکند خارجی شرکای و چک جمهوری میان ,بهداشتی های مراقبت تجهیزات واردات

 برای توافقاتی و قراردادهاتنظیم  به که ،است طرفه دو ارتباطی-اطالعاتی پیوند یک ایجاد شرکت این هدف

 های سازمانبرای  گذاری سرمایه های پروژه یا و خدمات ارائه کاال، فروش قبیل از یفاهدا دستیابی به

 .می شود یا مشتریان خصوصی, منجر و کارآفرینان دولتی،

بر زمینه هایی ست که در آنها جمهوری چک دارای سابقه ی طوالنی و تکنولوژی پیشرو بیشتر  تمرکز ما

 :عبارتند از این زمینه هااست.

 

 توانبخشی و ارتوپد

 پزشکی های دستگاه -

 توانبخشی تجهیزات -

 صدمات از پس تخصصیاقدامات  -

 اطفال و سالمندان توانبخشی -

 جراحی

 فقرات ستون زانو، ران، -

 عروقی قلبی های بیماری -

 (آبگرماسپا )

 (حرکتی سیستم) فیزیوتراپی -

 عصبی معلولیت -

 زایمان و زنان -

 پوستی های بیماری -

 بدن کاملاحیای 

,  (GRACE – MOVE)شدید مفاصل آرتروز,  (MOVE – GAIN)روماتوئید آرتریت حرکتی، سیستم -

  (VITAL-MOVE) دوم مرحله و اول پوکی استخوان استئوپنی،

 درمانی شیمی از ناشی ,خونسازسلول های بنیادی  اختالالت یا لکوپنی- سرطانی های بیماریروند درمان - 

(LIFE – FORCE) 

 کلیه و کبد اختالالت -



  REVITAL) –(DIGESTIVE( انسولین به وابسته غیر) 2 نوع دیابت- 

 PREVENT)-(ALLERGY معمولی غیر و معمولی عالئم با آلرژی و آدنوکارسینوم ایمنی،اختالالت سیستم  - 

 مدیران وغیره( ورزشکاران،) افراد روانی و فیزیکی عملکرد افزایش و بدن فعالیت تحریک -

 

 صادرات اهداف

نه تنها ارائه محصوالت با کیفیت, از جمله انکوباتورها و تجهیزات  زمینه های اصلی همکاری مااز 

بیمارستانی و آزمایشگاهی و اتاق عمل و تامین و تجهیز تکنولوژی و حمل و نقل بهداشتی ست, بلکه همچنین 

 و ساز و که ساخت چنانراهکار های منظم و جامع بر اساس نیازهای خاص یک ناحیه را فراهم می کنیم. 

پس از ضمانت را فراهم  خدمات و همچنین ضمانت و توانبخشی کلینیک و بیمارستانکامل  بهره برداری

, را اقتصادی کارشناسان و پزشکی کارشناسان در مسیر هماهنگی هرچه بیشتر میان کارکنان آموزش و کرده

 می کنیم. تامین

 

 واردات اهداف

 پس از آن هستند, بسته ریکاوری و خاص های جراحی در متخصص که خارجی های گروه و افراد برایما 

 سیستم جراحی از) فراهم می کنیم. ,چک جمهوری در را مناسب کار محل ,نوع بخصوص بیماری به

 (.آبگرم- اسپا وشیوه های آب درمانی  تا غیره و مزمن های بیماری قلبی، های بیماری حرکتی،


