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چهار فرصت استارتاپ های سالمت دیجیتال 
در بحران کرونا ویروس- بخش1

استارت آپ
دکتر آیدین پرنیا )تحلیل های سالمت دیجیتال(

دکتر فرهنگ باقری )تحلیل های اقتصادی و کسب وکاری
 نیلوفرحسن،کارشناس مهندسی پزشکی

نقل  و  حمل  شرکت های  اقامتی،  خدمات  دهنده  ارائه 
و  پولی  زمینی(، شرکت های خدمات  و  دریایی  )هوایی، 
مالی، شرکت های نساجی، تولیدکنندگان پوشاک و چرم و 

مراکز تجاری بودند.
فرآیند  از  ناشی  آمده،  وجود  به  بحران های  از  بخشی 
قرنطینه و تعطیلی دفا تر بود و بخشی دیگر به علت نبود 
تقاضای سرویس های ارائه شده، کاهش نقدینگی، اختالل 
در زنجیره تامین، تعدیل نیروی کار استخدامی و پیمانی، 
کاهش بهره وری کارمندان و سازمان ها، فرآیند دورکاری 
و نبود زیر ساخت برای نظارت سیستماتیک، مشکالت و 
مطالبات مالی که مجموع این مولفه ها بسیاری از شرکت ها 

را دچار شرایط حاد کرده است.
این  گسترده  پاندمی  بروز  از  بعد  و  مقابل  نقطه  در 
توجهی  قابل  رشد  نیز  اندکی  کارهای  و  کسب  بیماری، 
حوزه های  در  که  کارهایی  و  کسب  کردند.  تجربه  را 
خدمات سالمت، بهداشت و درمان، شرکت های دارویی، 
خدمات  و  کشاورزی،  و  غذایی  صنایع  کارخانجات 
که  بودند  آن هایی  جمله  از  می کردند  فعالیت  لجستیکی 
توانستند تا حدودی پاسخگوی تعداد بسیاری از کاربران 
خود باشند و البته برخی از آنها نیز مشکالت ناشی از رشد 
زیرساخت  نبود  اساس  بر  را  تقاضا  تامین  عدم  و  سریع 

مناسب تجربه کردند.

 درخشش استارتاپ های سالمت دیجیتال 
در بحران کرونا ویروس

پاندمی کرونا ویروس،  با  استراتژی اصلی برای مقابله 
آن  به  که  است  یکدیگر  با  افراد  نزدیک  تماس  کاهش 
فاصله گذاری اجتماعی گفته می شود. در این استراتژی به 
افراد توصیه یا اجبار می شود که در خانه بمانند و از انجام 
امور غیرضروری در خارج از منزل خودداری کنند. حتی 
در صورت بروز عالئم اولیه ابتال به کرونا ویروس ولی با 

پاندمی کرونا ویروس (COVID-19) را می توان بزرگترین 
بحران جهانی انسان ها از زمان جنگ جهانی دوم دانست. بحران 
کرونا ویروس به شکلی، زندگی بشر در سراسر جهان را تحت 
تاثیر قرار داده است که عده ای معتقدند زندگی پس از کرونا 
هرگز مانند قبل نخواهد بود. البته به شرطی که زندگی پس از 

کرونا وجود داشته باشد!
از زمان پاندمی شدن کرونا ویروس، تحلیل ها، پیش بینی ها و 
سناریو های بسیاری از ابعاد مختلف این بحران ارائه شده است. 

سیستم های سالمت کشورهای گوناگون با همه توان در حال 
مبارزه با بحران کرونا ویروس هستند و از همه ابزارها برای غلبه 

بر همه گیری کرونا بهره می برند.
یکی از مهره های مهم سیستم سالمت در شکست 

 کرونا ویروس، راهکارهای سالمت دیجیتال 
(Digital Health) است. سالمت دیجیتال با ارائه راهکارهای 

 نوآورانه، فرصت های ارزش آفرینی خود را به رخ می کشد. 
در اینجا عالوه بر معرفی درخشش استارتاپ های ایرانی سالمت 
دیجیتال در بحران کرونا ویروس، فرصت های سالمت دیجیتال 

پس از کرونا یا در شرایط تداوم بحران را معرفی می کنیم.
 این مقاله به پاس فداکاری های همه پرسنل بهداشتی درمانی 

که با از جان گذشتگی در برابر بحران کرونا ایستادند به آنها 
تقدیم می شود. با این امید که تکنولوژی، ابزاری برای کمک و 

یاری این عزیزانمان باشد. 

آنچه در بحران کرونا بر کسب و کارها گذشت
مهمان ناخوانده ای به نام کرونا، تقریبًا از همان بدو ورود 
بسیاری از کسب و کارها را به حالت تعطیل و نیمه تعطیل 
تا جایی که بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان  درآورد 

سایه آن بر اقتصاد را طوالنی تر و نگران کننده تر دانسته اند.
شوک اقتصادی شروع کرونا از همان لحظه های ابتدایی به 
کشور وارد شد به طوری که در روزهای پایان سال منجر به 
کاهش فروش و تعدیل نیروی بسیاری از مشاغل و کسب و 

کارها به خصوص استارتاپ ها شد.
بیشترین حوزه هایی که متحمل آسیب ناشی از کرونا شدند 
شامل: خدمات مسافرتی و گردشگری، هتل ها و شرکت های 
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و تائیدیه روبه رو بودند و با این حال توانستند به فعالیت 
ارائه  امکان  که  بحرانی  شرایط  این  در  دهند.  ادامه  خود 
بسیاری از خدمات حضوری پزشکی غیراورژانس فراهم 

نبود وجود این استارتاپ ها بسیار راهگشا بود.
استارتاپ های مشاوره پزشکی از راه دور چه در زمینه 
بیماری های  زمینه  در  و چه  کرونا  به  ابتال  برای  مشاوره 
عموم  برای  را  پزشکان  از  مشاوره  دریافت  امکان  دیگر 
استارتاپ ها دکتر  این  جمله  از  کرده اند.  فراهم  مردم 
بدون  24، هاسپیتل، زوپ، سالمت  ساینا، پذیرش 
ارائه  استارتاپ های  مرز، نوبان و روبان هستند. تعداد 
از این  از راه دور بیشتر  دهنده خدمات مشاوره پزشکی 
موارد است و ما فقط تعدادی را در اینجا معرفی کرده ایم.
طبق گزارش ماهنامه پیوست مربوط به 10 فروردین در 
این  دیجیتال،  سالمت  های  استارتاپ  فعالیت های  مورد 
با  بودند.  روبرو  برابر   7 تا حدود  رشدی  با  استارتاپ  ها 
این وجود به نظر می رسد که امکان ارائه خدمات مشاوره 
وجود  نیز  مقدار  این  از  بیش  حتی  دور  راه  از  پزشکی 
این  بهداشت  وزارت  و  دولت  بیشتر  توجه  با  و  داشت 

خدمات می توانست در سطح وسیع تری ارائه گردد.

غربالگری و پایش بیماران در بحران کرونا 
بی مورد  مراجعه  از  اولیه و جلوگیری  غربالگری  برای 
به  اقدام  تیم  چندین  درمانی،  بهداشتی  مراکز  به  افراد 
پایش  و  غربالگری  اپلیکیشن های  یا  سامانه  راه اندازی 
بیماران نمودند. این راهکارها عالوه بر کاهش مراجعات، 
امکان جمع آوری اطالعات را نیز فراهم می  آورند. هرچند 
اینکه چقدر از این اطالعات برای مدیریت و برنامه ریزی 
در هر  ولی  نیست  است مشخص  استفاده شده  اقدامات 

حال امکان دسترسی به اطالعات فراهم بود.
یکی از اولین سامانه هایی که برای غربالگری راه اندازی 
علوم  کرونا« دانشگاه  به  ابتال  خودارزیابی  شد »سامانه 
پزشکی اصفهان بود. پس از آن مرکز تحقیقات بیماری های 
شرکت  توسط  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  غیرواگیر 
بیماران  ثبت  و  خود ارزیابی  اطالع رسانی،  ویستا »سامانه 

کرونا« را پیاده سازی کرد.
بیماری  مدیریت  عملیات  فرماندهی  ستاد  همچنین 
کرونا در کالنشهر تهران اپلیکیشنی به نام »سامانه مقابله 
با کرونا« را در اواسط اسفند ماه منتشر نمود که بیش از 

حال عمومی خوب، همچنان رفتن به مراکز بهداشتی درمانی 
توصیه نمی شود.

خود  مردم  آیا  است؟  کافی  کردن  توصیه  فقط  آیا  اما 
سالمتی  مشکالت  چه  برای  که  دهند  تشخیص  می توانند 
مراجعه کنند و برای چه مشکالتی خیر؟ تا چه زمان می توان 
خدمات غیر اورژانس پزشکی را متوقف کرد؟ آیا ابزارهای 
اطالع رسانی نفوذ مناسب و کافی را دارند؟ و سواالت بسیار 
در  سالمت  خدمات  ارائه  مشکالت  از  نشان  که  دیگری 
مشکالت،  این  از  برخی  برای  می دهد.  کرونا  بحران  زمان 
استارتاپ های سالمت دیجیتال راهکارهای مناسبی داشته اند 

یا با بروز بحران شروع به ارائه آن کردند.
استارتاپ های سالمت دیجیتال ایران با آنکه تا امروز کمتر 
از طرف سیستم سالمت مورد پذیرش قرار می گرفتند و اغلب 
با ایجاد موانع از ایشان استقبال می شد، برای خدمت رسانی پا 
پیش گذاشتند. هر چند کم توجهی به حوزه سالمت دیجیتال 
خود را به صورت نبود زیرساخت کافی، نشان داد ولی این 
موضوع استارتاپ های سالمت دیجیتال ما را متوقف نکرد.

در  دیجیتال  سالمت  ایرانی  های  استارتاپ  فعالیت های 
بحران کرونا ویروس بسیار قابل تقدیر و درخشان بود و البته 
از  اینجا کوشیده ایم گوشه ای  ادامه دارد. ما در  نیز  همچنان 
این اقدامات را معرفی کنیم و احتمال بسیار دارد که نتوانسته 
باشیم همه این خدمات و فعالیت ها را ذکر کنیم. لذا پیشاپیش 
از تمام استارتاپ هایی که در این بحران برای حفظ و ارتقای 

سالمت مردم کشورمان تالش کردند قدردانی می کنیم.

 خدمات استارتاپ های سالمت دیجیتال 
در بحران کرونا ویروس

در  شده  معرفی  سامانه های  و  اپلیکیشن ها  استارتاپ ها،   
خدمات  انواع  با  آشنایی  برای  نمونه هایی  عنوان  به  اینجا 
خدماتی  زمینه  این  در  که  عزیزانی  همه  متاسفانه  و  هستند 

ارائه کرد ه اند معرفی نشده اند.

خدمات مشاوره پزشکی از راه دور در بحران کرونا
در زمینه ارائه مشاوره پزشکی از راه دور که یکی از انواع 
چند  می شود،  محسوب   )Telemedicine( مدیسن  تله 
به  این حوزه مشغول  استارتاپ در  تعدادی  سالی است که 
فعالیت هستند. این استارتاپ ها با مشکالت متعددی در این 
سال ها چه برای رشد و نفوذ در بازار و چه برای اخذ مجوز 
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bazaar.ir/app/ir.koro.virusopk” HYPER�
LINK “https://cafebazaar.ir/app/ir.koro.
HYPERLINK “https://لحظه"virusopk
cafebazaar.ir/app/ir.koro.virusopk” HY�
PERLINK “https://cafebazaar.ir/app/
HYPERLINK “https://ای"ir.koro.virusopk
cafebazaar.ir/app/ir.koro.virusopk” HY�
PERLINK “https://cafebazaar.ir/app/
 HYPERLINK ir"ویروس .koro .virusopk
“https ://cafebazaar.ir/app/ir.koro.viru�
sopk” HYPERLINK “https://cafebazaar.
و  تست  کرونا«، »آمار،   "ir/app/ir.koro.virusopk

دانستنی های کرونا« بیش از 5 هزار نصب فعال دارند.
غیر  کانال های  اطالع رسانی  توان  مجموع  در  البته 
توان  و  می رسد  نظر  به  بیشتر  سالمت  برای  اختصاصی 
منابع معتبر داخلی برای آموزش سالمت در مقابل منابع 
غیر علمی نیز زیاد نیست. ولی نمونه هایی مانند مواردی 
کانال های  ایجاد  برای  آغازی  می توانند  شد  ذکر  که 

اطالع رسانی معتبر و قابل اعتماد باشد.

خدمات در منزل در بحران کرونا
نیاز به خدمات در منزل پیش از بروز بحران کرونا نیز 
احساس می شد و به دلیل توصیه به ماندن در منزل در این 
شرایط بیشتر نیز احساس می شود. مهمترین خدمات در 
منزلی که پیش از این وجود داشت خدمات پرستاری و 

مراقبت در منزل و گرفتن آزمایش در محل بود.
استارتاپ های پرستاری و مراقبت در منزل به خصوص 
اگر برای مراقبت از بیمار مسن یا دارای بیماری زمینه ای 
این  مختلف  دالیل  به  نتوانند  اقوام  یا  خانواده  و  باشد 
جمله  از  است.  نیاز  مورد  بسیار  نمایند  ارائه  را  مراقبت 
استارتاپ هایی که خدمات اختصاصی مراقبت در منزل در 
آسانیسم است.  است استارتاپ  نموده  ارائه  کرونا  بحران 
وجود  حوزه  این  در  نیز  دیگری  استارتاپ های  چند  هر 
دارند ولی در بررسی آن ها، ارائه خدمات اختصاصی برای 

مبتالیان به کرونا ویروس مشاهده نمی شد.
استارتاپ هایی که خدمات آزمایش در منزل ارائه می کنند 
نیز خدماتی اختصاصی در زمینه کرونا معرفی نموده اند ولی 
با پروتکل کشوری  این آزمایش ها  از  اینکه برخی  درباره 

یک میلیون نصب فعال داشته است. در این اپلیکیشن امکان 
دو  مانند  بازخورد  دریافت  و  عالئم  بررسی  و  خودارزیابی 

سامانه معرفی شده پیشین وجود دارد.
افراد  حضور  محل  پایش  هدف  اپلیکیشن »ماسک« با 
در  و  است  منتشر شده  و  تولید  کرونا  به  مبتال  و  مشکوک 
مجموع تاکنون توانسته است بیش از 200 هزار نصب فعال 

داشته باشد.
در زمینه پایش و پیگیری بیماران استارتاپ بهزی از چند 
سال پیش فعال بوده و اکنون نیز در شرایط بحران کرونا این 
خدمات را برای افرادی که به این بیماری مبتال شده اند ارائه 

می دهد.

آموزش و اطالع رسانی سالمت در بحران کرونا
و  آموزش  زمینه  در  سالمت  استارتاپ های  از  بسیاری 
کردند. چه  تولید محتوا  به  اقدام  کرونا  بیماری  اطالع رسانی 
استارتاپ هایی که در باال نامشان ذکر شد و اغلب محتواهای 
مرتبط تولید می کردند و چه استارتاپ هایی مانند شفاجو و دکتر 
سوشا که مخاطبان عمومی دارند و یا استارتاپ لک لک که به 
صورت اختصاصی برای مادران باردار محتواهای آموزشی در 

زمینه کرونا ویروس تولید کرده است.
عالوه بر این استارتاپ ها که اغلب تولید محتوا بخشی از 
فعالیت آن ها است، تیم های متشکل از دانشجویان علوم پزشکی 
و پرسنل بهداشتی درمانی اقدام به تولید محتوای اختصاصی 
برای کرونا ویروس و آموزش مقابله با نمودند. این موارد شاید 
آغاز نشدند ولی در هر صورت  استارتاپی  به صورت  دقیقا 
موفق به تولید محتواهای با کیفیت شدند. از این جمله می توان 

به بانی شو، کرونا و َعموم و ولینو اشاره کرد.
انتقال  برای  اختصاصی  موبایل  اپلیکیشن  زیادی  تعداد 
هم  ویروس  کرونا  به  مربوط  آموزش های  و  آمار  اخبار، 
اغلب  که  است  شده  داده  قرار  اپلیکیشن  مارکت های  در 
که  اپلیکیشن هایی  جز  به  نداشتند.  زیادی  نصب  تعداد 
جمله »سفیران  از  دیگری  اپلیکیشن های  شد  ذکر  پیش تر 
و  فعال  نصب  50هزار  از  کرونا(« بیش  )ویژه   سالمتی 
HYPERLINK “https://cafebazaar.ir/ »کرونا 
app/ir.koro.virusopk”–HYPERLINK “https://
cafebazaar.ir/app/ir.koro.virusopk” HY�
PERLINK “https://cafebazaar.ir/app/ir.koro.
HYPERLINK “https://cafe�آمار"virusopk
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سرمایه  بازار  زوال  یا  دیستروفی  آمد  خواهد  وجود  به 
خواهد بود.

برنامه   کالن  شاخص های  در  تغییر  علت  به  امر  این 
و  پولی  کالن  سیاست های  در  تغییر  توسعه،  استراتژیک 
انقباض  شاهد  جهان  در  و  آمد  خواهد  وجود  به  مالی 
سرمایه گذاری  خصوص  به  پر ریسک  سرمایه گذاری های 
بحران  یک  کرونا  بحران  که  چرا  بود  خواهیم  خطرپذیر 
وسیع الطیف و فراملی است و به طور مستقیم از بازارهای 

جهانی تأثیر می پذیرد.
بسیاری از اقتصاددانان بحران کرونا را حتی پر چالش تر 
مالی سال 200۸ می دانند. وقوع  بحران  از  و خطرناک تر 
رکود اقتصاد جهانی، کاهش تولید ناخالص ملی کشورها 
و کاهش مواد خام و کاالها )کامودیتی ها( از جمله موارد 
بیشترین  که  است  این جریان  بر  تاثیرگذار  و  مهم  بسیار 
تهدید، عاید همان اقتصاد خطرپذیر و اقتصاد دانش بنیان 
خواهد بود مگر آنکه رویکرد کشورهایی که صدای زنگ 
در  تغییر  باشند  شنیده  جدی  صورت  به  را  کرونا  خطر 

توسعه نوآوری و فناوری باشد.
جهان پس از کرونا در بازه زمانی کوتاه مدت و میان 
مدت به علت شوک اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاصل 
را تجربه خواهد کرد که  متفاوتی  بازار سرمایه  از کرونا 
از جنبه های  بود چه  بررسی خواهد  قابل  از چند جهت 
کالن  سیاست های  نظر  از  چه  و  سرمایه گذاری  اقتصاد 
آن، به طوری که شاهد تغییر ذائقه و رویکرد بازار سرمایه 
خواهیم بود. بخش عمده ای از آن به علت آشفتگی بازار 
ارز و حامل های انرژی و بخشی از آن به علت عدم رغبت 

و کاهش اعتماد در سرمایه گذاری به وجود خواهد آمد.
در نتیجه در کلیه سطوح از جمله مدیریت پورتفولیو، 
سرمایه  در  نگرش  تغییر  ریسک پذیری،  ظرفیت  کاهش 
گذاری های دیر بازده، توجه بیشتر به سرمایه گذاری های 
ایده  ها  روی  بذری  سرمایه گذاری های  کاهش  مشترک، 
نمایان خواهد بود. در ضمن توجه به سرمایه گذاری در 
همواره  که  مسکن  و  طال  بازار  همانند  سنتی  بازارهای 
پناهگاه سرمایه گذاران در شرایط عدم قطعیت است جزء 

واکنش هایی است که باید شاهد آن باشیم.

برای بررسی و تشخیص ابتال به کرونا متناسب باشد شک هایی 
وجود دارد و ما از لزوم ارائه آن ها در منزل اطمینان نداریم و 
این مقاله خودداری  این استارتاپ ها در  از معرفی  نتیجه  در 
می کنیم. هر چند خدمات آزمایش در محل برای مبتالیان به 
بیماری های دیگر که حتما باید آزمایش را انجام دهند می تواند 
مفید و راهگشا باشد. عالوه بر استارتاپ های این حوزه تعداد 
زیادی از آزمایشگاه ها نیز این خدمات را به طور مستقل ارائه 

می نمایند و نمونه گیری را در منزل انجام می دهند.
می رسد  نظر  به  منزل  در  دسته خدمات  در  کلی  طور  به 
که استارتاپ ها می توانستند خدمات بیشتر و موثرتری را در 

دوران بحران کرونا ارائه نمایند.

سایر اپلیکیشن ها و استارتاپ های سالمت دیجیتال
بسیاری از اپلیکیشن ها و استارتاپ های سالمت دیجیتال، 
اقداماتی برای مقابله با بحران کرونا ویروس انجام دادند. هر 
چند این اقدامات اغلب در حد تولید محتوا و اطالع رسانی 
انتظار می رفت که کارآفرینان  با این حال،  به مخاطبان بود. 
و  مشکالت  می توانستند  شرایط  این  در  دیجیتال  سالمت 
فرصت های ارائه خدمت اختصاصی در این شرایط بحرانی 

را کشف و راهکارهایی متناسب با آن را ارائه کنند.
البته این ضعف تا حدودی هم به سیستم سالمت مربوط 
می شود که در شرایط غیر بحرانی، فرصت کافی برای رشد 
استارتاپ  های سالمت دیجیتال را فراهم نیاورد که بتواند در 
چنین بحرانی از خدمات و حتی نوآوری های ایشان در حل 

وفصل مشکالت کمک بگیرد.

پیش بینی های اقتصادی از دوران پس از بحران کرونا
با توجه به آنچه در بخش بحران کرونا گفته شد تبعات و 
میراث آن به صورت اثرات بلندمدت همچنان باقی خواهد 
ماند. برخی از مشکالت اقتصادی آتی کشور که به دلیل عدم 
فعالیت کسب و کارها در سه ماه حیاتی اسفند تا اردیبهشت 
ماه، تغییر در باز پرداخت تسهیالت، برداشت های احتمالی 
از صندوق توسعه ملی به منظور ادامه مبارزه با بحران کرونا 
و تمدید پرداخت های مالیاتی ایجاد می شوند همگی باید در 

سال ۹۹ جبران شوند.
فرآیندهای  وارده،  خسارات  جبران  علت  به  امر  همین 
در  همچنین  زد.  خواهد  برهم  را  سرمایه  بازار  با  مرتبط 
بازارهای جهانی سرمایه نیز مانع توسعه سرمایه گذاری های 
غیر ضروری خواهد شد و آنچه مشخصا پس از بحران کرونا 


