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رادینا سالمت
گردشگری  شرکت های  از  دیگر  سالمت یکی  رادینا 
را  خود  فعالیت  استارتاپ  یک  قالب  در  که  است  سالمت 
آغاز کرده است. این استارتاپ توسط حمید برازنده تاسیس 

است. شده 
خدمات رادینا در قالب یک پکیج است. این پکیج شامل 
تهیه ویزا، صدور بلیط، ترانسفر ، رزرو هتل ها و مراکز اقامتی، 
هماهنگی با پزشکان و مراکز درمانی و تورهای گردشگری 
متمرکز  یزد  در شهر  را  استارتاپ خدمات خود  این  است. 
کرده و قصد دارد به زودی با استان های دیگر رایزنی هایی را 
انجام دهد. تا در صورت نیاز ، به متقاضیان ، در استان های 

دیگر هم ارائه خدمات کنند.
در  خوبی  فعالیت  رادینا  سفرهای  شرکت  که  آنجایی  از 
از جمله  یزد  اقامتی  تمامی  مراکز  با  دارد  حوزه گردشگری 
هتل های سنتی و مدرن و اقامتگاه های بوم  گردی همکاری 
داشته و از نظر مراکز درمانی نیز با تعدادی از مراکز درمانی 

این  جمله  از  است.  نموده  امضا  همکاری  نامه  تفاهم  یزد 
مراکز درمانی پژوهشکده علوم تولید مثل )مرکز ناباروری( 
خاورمیانه  در  ناباروری  درمان  قطب های  از  که  است  یزد 

می  شود. محسوب 
دکتر سوشا

استارتاپ دکتر سوشا توسط آناهیتا فارسی بنیانگذاری شده 
است. این استارتاپ راه ارتباطی بین کاربران و تامین کنندگان 

و  کلینیک ها  بیمارستان ها،  پزشکان،  مانند  سالمت  خدمات 
غیره برقرار کرده است و سعی می کنند اطالعات کاملی را 
در حوزه سالمت در اختیار کاربران قرار دهد. در حوزه های 
اطالعات  بانک  دارویی،  اطالعات  بانک  جمله  از  مختلفی 
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اطالعات  بانک  بیمارستان ها،  اطالعات  بانک  بیماری ها، 
پزشکی و سالمت و بخشی  به روز حوزه  مقاالت  پزشکی، 
هم به فروشگاه اختصاص داده شده است که در آن به فروش 

بیماران می پردازد. تجهیزات مصرفی پزشکی موردنیاز 
کاربران در هر حوزه ای که نیاز دارند به عنوان مثال آگاهی 
نشانه ها  و  عالئم  می کنند،  مصرف  که  دارویی  عوارض  از 
را  با جستجو در سایت اطالعات مرتبط  و غیره، می توانند 
مطالعه کنند و در کنار آن پزشک متخصص مرتبط را بیابند و 
به صورت آفالین از پزشکان مشاوره بگیرند. از طرف دیگر 
کاربران می توانند داستان بیماری هایی خود را در در بخش 

مخصوص به آن با سایرین به اشتراک بگذارند.

مدیکال
مشاوره آنالین پزشکی از جمله امکاناتی است که به مدد 
بیماران آمده است نا برای یک سوال کوچک مجبور نباشند 
به مطب پزشکان مراجعه کنند. استارتاپ مدیکال از جمله 
این حوزه است که توسط مجتبی  پیشرو در  استارتاپ های 

بهنام راه اندازی شده است.
مدیکال یک پلتفرم در قالب وب سایت و اپلیکیشن برای 
ارائه و دریافت مشاوره آنالین از پزشکان است. به عبارت 
و  زنده  ارتباط  برقراری  امکان  مدیکال  استارتاپ  در  بهتر 
تصویری با پزشکان، بدون هیچ محدودیتی در زمان و مکان 
ساده  پرسش  یک  برای  بیمار  درواقع  است.  شده  فراهم  را 
و  تهران  به  محروم  مناطق  و  شهرستان ها  از  نباشد  مجبور 
شهرهای بزرگ مراجعه کند و در هر جایی که هست بتواند 

استفاده کند. از خدمات پزشکی 
برای  یکی  است  شده  طراحی  اپلیکیشن  دو  مدیکال  در 
پزشکان یکی برای کاربران. پزشکان برای استفاده الزم است 

بارگذاری کارت ملی،  از  که در سایت ثبت نام  کنند و پس 
ویدئویی  رزومه  و  تحصیلی  مدارک  پزشکی،  نظام  گواهی 
مورد بررسی قرار می گیرند و می توانند از اپلیکیشن استفاده 
و در صفحه اختصاصی خود برنامه زمانی خود را برای ارائه 

مشاوره انتخاب می کنند. کاربران در اپلیکیشن خود می توانند 
انتخاب  از دسته بندی های مربوطه  پزشک موردنظر خود را 
و بیوگرافی پزشکان را مطالعه کنند و زمان بندی مشاوره ها 
را مشاهده و درخواست مشاوره دهند. پس از آن پزشک در 

زمان مقرر با بیمار تماس می گیرد و مشاوره می دهد.

طب مدتوریسم
بزازی  علی  دکتر  مدتوریسم توسط  طب  استارتاپ 
راه اندازی شده است. طب مدتوریسم یک استارتاپ حوزه 
گردشگری سالمت است که پروسه سفر یک بیمار را از ورود 
مدتوریسم  می کند. طب  برنامه ریزی  از کشور  او  تا خروج 
در.اقع چهار بسته گروه VIP، A، B و C را برای ارائه خدمات 
به گردشگران سالمت طراحی کرده و گردشگران می توانند 

باتوجه به قیمت و امکانت 
چهار  این  از  یکی  هرکدام 

انتهاب کنند. دسته را 
برای  مدتوریسم  طب 

شش  به  را  سایتی  خود  خدمات  معرفی  و  بیمار  جذب 
را  بسیاری  فعالیت های  کنار  در  و  کرده  طراحی  دنیا  زبان 
شبکه های اجتماعی دارد. زمانیکه گردشگری سالمت با آن ها 
از  از طریق پزشک مشاوره شده و پس  برقرار کرده  ارتبط 
بررسی های الزم راهکار درمان به بیمار پیشنهاد خواهد شد.

ویزیطب
راه اندازی  روشن  مرتضی  ویزیطب توسط  استارتاپ 
شده است. فعالیت این استارتاپ در چند فاز است. در فاز 
اول خدمات نوبت دهی آنالین و آفالین پزشکان را ایجاد 
کرده اند و قصد دارند تا در آینده به تدریج به این خدمات 
اضافه کنند. و از فازهای بعدی در آینده رونمایی خواهد شد.
مطب ها  به  مختلف  شهر های  در  ویزیطب  نماینده های 
آن ها  کار  نحوه  مورد  در  و  کرده  مراجعه  درمانی  مراکز  و 
می بندند  قرارداد  پزشکان  با  آن  از  پس  می کنند.  توجیه  را 
استفاده  ویزیطب  سامانه  از  نوبت دهی  برای  پس  این  از  تا 
کنند. سپس اطالعات پزشک را پیوست قرارداد می کنند. این 
پروفایل  تکمیل  برای  فنی  تیم  که  است  مواردی  اطالعات 
پزشک به آن نیاز دارد. خدمات برای استفاده تمام کاربران 
هر  از  کاربران  همه  و  است  دردسترس  یکپارچه  به صورت 

بگیرند. نوبت  خود  نظر  مورد  پزشک  از  می توانند  شهری 
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مدتور ایران
استارتاپ مدتور ایران یکی دیگر از استارتاپ های حوزه 
گردشگری سالمت است که با حمایت شتاب دهنده دانشگاه 
شریف فعالیت خود را در این حوزه آغاز کرد. مدتور ایران 
به بیماران خارجی کلیه خدمات مورد نیازشان اعم از مشاوره 
آنالین پزشکی قبل از ورود به ایران، اقامت در هتل، مترجم 
شهری،  درون  ترنسفر  کیفیت،  با  درمانی  خدمات  همراه، 
درکشور  فالوآپ  و  گردشگری  ایران،  در  درمان  پیگیری 
تمام  تاکنون  گردشگری  بحث  در  می دهد.  ارائه  را  مبدا 
امورگردشگری بیماران را خودشان انجام داده  اند اما با توجه 
به گستردگی کار قرار است این بخش را برون سپاری کنند.
این استارتاپ یک تیم پزشکی در مجموعه خود دارد  که 
سوال های خودشان  کشورشان  به  بازگشت  از  پس  بیماران 
را با این تیم مطرح می کنند. این تیم پزشکی در کمتر از ۲۴ 
ساعت پاسخگوی بیماران است و در مواردی که تیم نتواند 
معالج  پزشک  به  پاسخگویی  باشد،  بیمار  سوال  پاسخگوی 

بیمار ارجاع داده می شود.

هلیکس
استارتاپ هلیکس یک راه ارتباطی بین بیماران با پزشک 
است. این کار به واسطه سیستمی با ترکیب هوش مصنوعی 
انجام می شود. زمانیکه فرد عالیم و مشکالت جسمی خود را 
به این سامانه می دهد، آنالیز هایی بر روی آن صورت خواهد 
گرفت و پرسش هایی را از کاربر می پرسد. پس از بررسی و 
جمع آوری موارد موردنظر، سیستم گزارشی را تهیه کرده و 
آن را برای یکی از پزشکان مرتبط با بیماری خواهد فرستاد. 
پزشک گزارش را بررسی کرده و پس از پرسیدن چند سوال 
از کاربر وی را راهنمایی خواهد کرد. اگر پزشک تشخیص 
دهد که کاربر باید حضورا به پزشک مراجعه کند با سیستم 

ارجاع در این سامانه، فرد به پزشک ارجاع داده خواهد شد.
مشاوره  سیستم های  بیمار،  با  پزشک  ارتباط  بر  عالوه 
تخصصی مادر و کودک، مشاوره تغذیه، در کنار این موارد 
یا پکیج تغذیه  بیماران دیابتی  مانند پکیج تغذیه  پکیج هایی 

می شود. ارائه  هلیکس  در  و…  بارداری  از  پیش 
سالمت  گردشگری  حوزه  در  را  تحقیقاتی  هلیکس  تیم 
مناطقی  هستند  معتقد  تحقیقاتشان  طبق  است،  داده  انجام 
حتی  هستند  ایران  همسایگی  در  که  عراق  کردستان  مانند 
سیستم  و  می شوند  ایران  وارد  اولیه  سالمتی  نیازهای  برای 
یافته  به طورکلی سیستم ساختار  ندارند.  پیشرفته ای  سالمت 
سالمت ندارند. باتوجه به این موضوع می توان این بازار را 
به دست آورد. از اهداف هلیکس این است که  این ارتباط را 

از کشور هم تسهیل کنیم. در خارج 

سیمیاروم
استارتاپ سیمیاروم آخرین سرویس راه اندازی شده سیمیا 
روانشناسی  مشاوره  پلتفرم  یک  سرویس است. سیمیاروم 
است که به ایرانیان مقیم کشورهای دیگر خدمات روانشناسی 
ارائه می دهد. در این سرویس ۲۰ مشاور و روانشناس ایرانی 
فعالیت می کنند که ۱۴ نفر آن ها در ایران و ۶ نفر خارج از 

ایران سکونت دارند.
قسمت های  با  سیمیاروم،  سایت  به  ورود  از  کاربر پس 
مختلف سایت آشنا خواهد شد. پس از آنکه تصمیم به انجام 
که  و مشکلی  از خود  باید شرح مختصری  مشاوره گرفت 
تیم  آن  از  پس  کند.  ثبت  سایت  را در  است  روبه رو  آن  با 
برای  و  کرده  بررسی  را  محتوا  این  مشاوره،  و  روانشناسی 
از مشاوران  یکی  این هنگام  در  را می گیرند.  او تصمیماتی 
وارد  و  کرده  برقرار  ارتباط  با شخص  به صورت خصوصی 
مشاوره های خصوصی خواهند شد. در  یعنی  بعدی  مرحله 
مشاوره های  و  درمان  مراحل  که  دارد  وجود  پنلی  سایت 
چند  کاربر  که  صورت  این  به  می شود.  مشخص  کاربران 
جلسه مشاوره انجام داده است و چه میزان پیشرفت داشته اند.
شخصیت،  اختالل  مختلف  حوزه های  در  مشاوره ها 
خانواده، زوج درمانی، فردی، کودک، نوجوان، رشد و فرزند 
پروری و مهارت های فردی انجام می شود. اما این مشاوره ها 
به کشور  ایران  از  فردی  یعنی  مهاجرت است.  بر  تمرکز  با 
دیگر با فرهنگ متفاوتی مهاجرت کرده و در این حوزه ها با 
مشکالتی نیز روبه رو شده است. طبق آماری که در سیمیاروم 
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ثبت شده است، موضوع و مشکالت زوجین و پس از آن 
موضوعات فردی مانند افسردگی باالترین رتبه را در دریافت 

دارند. خدمات 
تعرفه ها و هزینه های این خدمات به دالر دریافت می شود. 
یک جلسه ۴۵ دقیقه ای ۳۰ دالر است. در پلتفرم پکیج هایی 
چند جلسه ای وجود دارد که اگر کاربر یکی از این پکیج ها 

را تهیه کند هر جلسه حدود ۲۸ دالر خواهد بود.

پذیرش ۲۴
امر  در  آسانی  و  سهولت  برای  پذیرش۲۴ استارتاپی 
است.  مردم  برای  درمانی  مراکز  و  پزشکان  نوبت گیری 
پذیرش۲۴ تالش می کند تا سریع ترین راه شناخت و ارتباط 
تلفنی،  نوبت دهی  امکان  فراهم کند.  را  بیمار و پزشک  بین 
اینترنتی، اپلیکیشن موبایل و کیوسک در سیستم نوبت دهی و 
ماژول های نرم افزار مدیریت مطب، کلینیک و بیمارستان در 

دارد. وجود  پذیرش۲۴ 
درمانی  مرکز  یا  مطب  مدیریت  دارد  دوست  فردی  اگر 
خود را برای خود و همین طور نوبت دهی را برای مراجعان  
و بیمارانش راحت  کند باید وارد وبسایت شده و از بخش 
ثبت نام مراکز درمانی و پزشک، درخواست خود را نیز ثبت 
زمان  سریعترین  در  وی  ۲۴  با  پذیرش  کارشناسان  کنید. 
فعالسازی  روند  کارشناسان  گرفت.  خواهند  تماس  ممکن 
آموزش های الزم  نوبت دهی و همچنین  روش های مختلف 
توضیح  او  به  نیز  را  خدمات  از  بهره مندی  نهایت  برای 

می دهند.

هلثیوت
پایش  هلثیوت،  اصلی استارتاپ  تمرکز  و  فعالیت 
مانند  پارامترهایی  و  غیربیمار  یا  و  بیمار  سالمند  سنجه های 
ضربان قلب، تشخیص دمای بدن و مکان فرد است. عالوه  بر 
بخورد  زمین  فرد  اگر  که  کردیم  تعبیه  دیگری  سنسور  این 
هوش مصنوعی  طریق  از  باشد  داشته  سریعی  حرکت  یا  و 
مرکزی  سامانه  یک  در  پارامترها  این  باشد.  تشخیص  قابل 
این  اهداف  است.  اطالع رسانی  قابل  و  می شود  جمع آوری 
ارائه شده در  پایداری سرویس های  سامانه کاهش هزینه و 
سطح باال است. گزارش های تولید شده از بیمار برای پزشک 
و افراد خانواده ارسال خواهد شد و زمانیکه بحرانی برای او 
رخ دهد و نیاز به کمک داشته باشد از طریق سیگنال شرایط 

شد. ارسال خواهد  اطرافیانش  برای  بیمار 
هلثیوث با تولید یک گجت کلیه اطالعات مربوط به بیمار 
به  دیگری  امکانات  زمان  مرور  به  و  می کند  جمع آوری  را 
آن اضافه خواهد شد. همچنین یک نرم افزار تولید شده که 

اطالعات در آن جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود و آالرم 
و گزارش پزشکی مانیتورینگ را به عنوان خروجی می دهد. 
دریافت  فرد  از  قلب  ضربان  و  مکان  دما،  اول  مرحله  در 
اطالع رسانی  بیفتد  او  برای  خاصی  اتفاق  اگر  و  می شود 
می کند. در آن همچنین میزان حرکت و کالری مصرف شده 
توسط فرد سالمند نیز پایش خواهد شد و افراد خانواده از 
میزان تحرک سالمند و وضعیت تغذیه او آگاه می شوند که آیا 

کالری به میزان الزم مصرف شده است یا خیر.

تیک طب
آن  در  که  است  پلتفرم  یک  طب درواقع  تیک  استارتاپ 
سالمت  سرویس گیرندگان  به  را  سالمت  سرویس دهندگان 
وصل می شوند. تیک طب قصد دارد یک سرویس مدیریت 
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شده در حوزه سالمت ارائه دهد که یک سری ویژگی ها را 
می شود. شامل 

 اول اینکه شفافیت قیمت داشته باشند و سرویس گیرنده 
این  دوم  مورد  باشد.  آگاه  قیمت  از جزییات  ابتدا  همان  از 
است که مشخصات سرویس دهنده کامال مشخص و درج 
دارد  مانیتورینگی  سیستم  تیک طب  اینکه  باشد. سوم  شده 
که با آن می تواند وضعیت هر سرویس درخواست شده ای را 

رصد کند، اینکه سرویس در چه وضعیتی قرار داد.
مورد چهارم و آخر این است که درخواست کننده سرویس، 
فرزندان می توانند  که  معنی  این  به  نیست!  گیرنده  سرویس 
مادر خود که در شهر دیگری زندگی می کنند  برای پدر و 
در  فقط خدمات  اکنون  البته  کنند.  درخواست  را  سرویسی 
به زودی خدمت رسانی در شهرهای  ارائه می شود و  تهران 

دیگر را شروع می کنند.

بزرگسال،  خردسال،  از  مراقبت  دسته های  در  خدمات 
سالمند و از کار افتاده تقسیم می شود. این خدمات در قالب 
پرستاری، پرستاری ویژه )مانند مراقبت بعد از عمل(، ویزیت 
و  ارتوپدی  تغذیه،  مشاور  و  روانشناس  و  عمومی  پزشک 

می شود. ارائه  مامایی 

دکتر تو
نوبت دهی  بر  تمرکز  با  را  کار خود  تو با  دکتر  استارتاپ 
آنالین از شهر شیراز شروع کرده است. در پلتفرم دکتر تو 
تمام پزشکان پروفایل اختصاصی خود را دارند که رزومه و 
بیماران  تا  پیشینه کاری خود را می توانند در آن قرار دهند 
انتخاب  و  باشند  داشته  دسترسی  اطالعات  این  به  بتوانند 
آگاهانه تری داشته باشند. همچنین در سایت، خدمات به دو 
گفته  به  که  چرا  می شود  ارائه  هم  عربی  و  انگلیسی  زبان 
در  تا  دارند  توجه  نیز  درمانی  توریسم  حوزه  به  خودشان 
شهرهایی مانند شیراز، مشهد، تهران و تبریز بتوانند در این 
حوزه هم فعالیت کنند. هدف آن ها این است که استارتاپ 

دکتر تو را به یک پلتفرم ملی تبدیل کنند.

 ios و  اندروید  اپلیکیشن  یا  سایت  در  می توانند  کاربران 
ثبت نام کنند. پس از آن به تمام نوبت های آزاد پزشکان در 
این  بر  عالوه  دارند.  دسترسی  دارند  نیاز  که  تخصصی  هر 
زمان های حضور  از  می توانند  پیشرفته  فیلترهای  استفاده  با 
پزشک در مطب، نوع بیمه هایی که طرف قرارداد دارد و غیره 
دسترسی داشته باشند. پس از آن وقت موردنظر خود را از 
پزشک به صورت آنالین بگیرند تا بدون اتالف وقت بتوانند 
در مطب حضور یابند. درحال حاضر حدود ۱۰۰۰ پزشک 
دریافت خدمات هستند. همچنین  در حال  در سایت  فعال 
حدود ۸۲ هزار کاربر نیز تاکنون از دکتر تو نوبت گرفته اند.

سفیران
سفیران یکی از استارتاپ های مدیکال توریسم ایران است 
که در محله دولت آباد ایران فعالیت می کند. آن ها توانسته اند 
به کمک شبکه ای که با پزشکان برقرار کرده اند عالوه برحوزه 
اوتیسم، جراحی  مانند  زیبایی در حوزه های مختلف درمان 
قلب، مغز و اعصاب، گوش، حلق و بینی به توریسم مشاوره 
پیش از درمان ارائه دهند. هدف سفیران این است که تقریبا 

تمام حوزه های درمان رو پوشش دهند.
حتی  و  هتل  ترانسفر،  مانند  خدمات  از  پکیجی  سفیران 
مشاوره  کنار  در  را  دولت آباد  در  مسکونی  منازل  معرفی 
درمان به بیمار ارائه می دهد. بیماران معموال از طریق سایت 
و شبکه های اجتماعی با آن ها ارتباط برقرار می کنند. سفیران 
همچنین در دوره نقاهت بعد از درمان در ایران با بیمار در 
ارتباط است. البته خدمات ترجمه و تامین اسکان توریسم را 

ارائه می دهیم. هم به صورت جداگانه 
بیمار پس از مراجعه به سفیران، در صورت نیاز به مشاوره 
در زمینه درمانی به متخصص مورد نیاز در این زمینه معرفی 
می شود. پرسشنامه ای که توسط متخصص مذکور تنظیم شده 
است در اختیار بیمار قرار گرفته و با توجه به پاسخ های او 
مشاوره ای انجام می شود. در مرحله بعد سفیران یک برنامه 
بیمار  به  درمان  انجام  زمان  پیش بینی  برای  شده  زمان بندی 
ارائه می دهد و مطابق با نیاز بیمار در زمان مشخص خدمات 

ارائه می شود.
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