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ماهیت استارتاپ، خلق راه های نوین و خالقانه 
جهت برطرف کردن نیازها و مشکالت موجود 
است. بنابراین دور از انتظار نیست که برای این 
راه حل ها قوانینی وجود نداشته باشد. مقاومت 
برخی از مسئوالن مربوطه در برابر این راه حل های 
استارتاپی و وجود قوانین پوسیده و قدیمی، باعث 
ایجاد اصطکاک در مسیر رشد این نوع کسب 
و کارها شده است. در این زمینه، پیشنهاد من 
برگزاری نشست های مشترک بین استارتاپ های 
حوزه سالمت و مدیران مربوطه جهت شنیدن راه 
حل ها، شکستن این مقاومت و تغییر در این قوانین 
است. مشکل دیگر، هزینه های سنگین تبلیغات و 
بازاریابی است. استارتاپ برخالف سایر صنایع 
تولیدی و کارخانه ها، برای تولید محصول خود 

از کمترین امکانات و نیروی انسانی برخوردار 
است و برای دیده شدن نیازمند تبلیغات محیطی 
و رسانه ای است. متاسفانه خیلی از استارتاپ ها 
ورود  برنمی آیند.  کار  این  هزینه های  پس  از 
سازمان های دولتی و ارگان های مرتبط جهت 
دیده شدن  به  زمینه و کمک  این  در  حمایت 
استارتاپ ها می تواند یک بازی دو سر برد باشد. 
یعنی از یک سو رشد استارتاپ و از سوی دیگر 
برطرف شدن گوشه ای از مشکالت جامعه از 
طریق ارائه راه حل های نوین استارتاپی می تواند 

این بازی دو سر برد را ایجاد کند. 
سپید: درباره استارتاپ خودتان هم توضیح 
دهید؟ چه زمانی و با چه هدفی آغاز به کار 

کرد و االن چه خدماتی ارائه می دهد؟ 
استارتاپ »پالسی نو« حدود دو سال پیش از بطن 

مشکالت در حیطه خدمات تصویربرداری شکل 
گرفت. عدم قدرت انتخاب و مقایسه بین مراکز 
درمانی یکی از عمده ترین مشکالت موجود در 
حوزه تصویربرداری پزشکی است. مشکل بعدی 
نبود سامانه ای جامع جهت رفع تمام نیازهای 
امروز »پالسی نو« به صورت یک  درمانی بود. 
پلتفرم هوشمند سعی دارد تمام نیازهای درمانی 
یک فرد عادی در جامعه را برطرف کند. در 
حال حاضر با »پالسی نو« می توان با ارسال تصویر 
نسخه به مراکز پاراکلینیکی، بهترین نوبت را بین 
مراکز تصویربرداری، فیزیوتراپی و آزمایشگاه ها 
انتخاب کرد. این انتخاب با دید باز شامل مسافت 
بیمار تا مرکز، نزدیک ترین نوبت داده شده و یا 
ارزان ترین قیمت پیشنهاد شده است. خدمات 
منزل،  در  پرستاری  قبیل  از  منزل  در  پزشکی 
آزمایش در منزل، فیزیوتراپی در منزل، ویزیت در 
منزل و رادیولوژی در منزل از دیگر خدمات قابل 
ارائه ماست. خرید اقالم غیردارویی و بهداشتی 
و ارسال رایگان به منزل، تعویض دفترچه های 
تامین اجتماعی در محل نیز از خدمات جدید ما 
محسوب می شود. در آینده نزدیک نیز با اضافه 
شدن قسمت های دیگر به سامانه »پالسی نو« قصد 
داریم شبیه یک بیمارستان مجهز در دستان کاربر 

قرار داشته باشد.
سپید: چه توصیه هایی برای افرادی دارید که 
در اول راه هستند و می خواهند یک استارتاپ 

در حوزه سالمت را راه اندازی کنند؟
برای شروع کار یک استارتاپ حوزه سالمت 
همیشه داشتن پول و سرمایه، الزام اولیه نیست. 
اگر ایده ای دارید و فکر می کنید می تواند گره 
از مشکلی باز کند، شروع کنید. همواره پول و 
سرمایه برای ایده جذاب و کارآمد وجود دارد. 
البته اگر اهل کار باشید و همت عملی کردن 
ایده هایتان را داشته باشید. در واقع، حرفم این 
وجود  کارآمدی  و  جذاب  ایده  اگر  که  است 

داشته باشد، نباید نگران سرمایه اولیه باشیم.

برای شروع کار یک استارتاپ 
حوزه سالمت همیشه داشتن 

پول و سرمایه، الزام اولیه 
نیست. اگر ایده ای دارید و فکر 
می کنید می تواند گره از مشکلی 

باز کند، شروع کنید. البته به 
شرطی که اهل کار باشید. در 
واقع، حرفم این است که اگر 
ایده جذاب و کارآمدی وجود 

داشته باشد، نباید نگران 
سرمایه اولیه باشیم

17 خرداد 1399شماره 101665

بسیاری از استارتاپ های حوزه سالمت، انتظار دارند که مسئوالن 
از این استارتاپ ها، حمایت بیشتری به عمل آورند. 

پیشتر نیز مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، تعداد استارتاپ های فعال در حوزه 
سالمت دیجیتال را بیش از 150 مجموعه اعالم کرد و گفت: 
استارتاپ های حوزه سالمت دیجیتال مورد حمایت قرار می گیرند.
حسین وطن پور تاکید کرد: پیشرفت های خوبی طی سال های اخیر 
در حوزه فناوری رخ داده است و از این ظرفیت می توان برای ارایه 

خدمات بهتر و پیشگیری از بیماری ها بهره گرفت.
وی با اشاره به اینکه توسعه خدمات الکترونیک در دستور کار وزارت 
بهداشت قرار گرفته است، گفت: وزارت بهداشت برای ارائه خدمات 
مناسب و مطلوب نیاز به فناوری های پیشرفته از جمله دیجیتال دارد 
و به همین دلیل از استارتاپ های حوزه سالمت دیجیتال حمایت 
می کند. مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه استارتاپ های حوزه 
بهداشت، به گروه های مختلف دسته بندی می شوند، گفت: این 
شرکت ها در گروه های مختلف مانند سالمت دیجیتال، تجهیزات، 

دارو و گیاهان دارویی دسته بندی می شوند.
وطن پور ادامه داد: حمایت از استارتاپ ها به خصوص حوزه 
سالمت دیجیتال برحسب اینکه در چه مرحله ای باشند متفاوت 

خواهد بود. برخی از آنها در حد هسته فناور هستند که حمایت 
از آنها در قالب استقرار در مراکز رشد است.

وی حمایت های مالی و استقرار آنان در مراکز رشد را جزو 
حمایت از استارتاپ ها اعالم کرد و به ایرنا یادآور شد: حمایت 
های الزم برای دانش بنیان شدن این شرکت ها به عمل می آید و 
این مجموعه ها بعد از دانش بنیان شدن، می توانند از حمایت 

های صندوق نوآوری و شکوفایی بهره مند شوند.
وطن پور با اشاره به اینکه نیاز است بقیه کارهای حوزه وزارت 
بهداشت نیز در اسرع وقت به صورت الکترونیک درآید، گفت: 
باید بسیاری از کارهایی که در وزارت بهداشت انجام می گیرد 
حتی کارهای اداری برای مراجعات روزمره مردم و صدور پروانه، 
کارهای سازمان غذا و دارو، معاونت آموزش، درمان و بهداشت به 
صورت الکترونیکی ارائه شود. مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت 
وزارت بهداشت، جلوگیری از مراجعات مردم به وزارتخانه، کاهش 
سفرهای درون و بین شهری، ارائه خدمات بهتر و صرفه جویی در 

وقت و انرژی را از جمله مزایای این کار برشمرد.
همچنین وطن پور یادآور شد: استارت آپ ها نخبه های کشور هستند 

و می توانند مسائل مهمی را در حوزه سالمت حل کنند.
وی افزود: ما از شکل گیری استارت آپ ها و جهت دهی آنها برای 
حل مسائل واقعی حمایت می کنیم و یقین داریم اگر استارت آپ ها 

به درستی جهت دهی شوند، می توانند بسیاری از دغدغه های حوزه 
پزشکی را حل کنند. اگر استارت آپ ها کلی گویی نکنند و به دنبال 
حل یک مساله خاص باشند، می توانند برای نیل به آن هدف به 
موفقیت دست یابند. امروزه استارت آپ هایی در حوزه های تخصصی 
مثل فشار خون، غذا، دارو، سلول درمانی و امثال آن وارد شده اند 

و توانسته اند مشکالتی را برطرف کنند.
وطن پور تاکید کرد: ما حداقل در حوزه سالمت، مشکلی برای ورود 
استارت آپ ها به تمام مسائل موجود نداریم و به دنبال افراد دارای 
دغدغه های واقعی هستیم. ما استارت آپ ها را از ابتدای زنجیره 
زیست بوم و تشکیل هسته تا رشد یافته شدن حمایت می کنیم و 

امکان استفاده آنها از زیرساخت ها را نیز فراهم خواهیم کرد.

اعالم آمادگی وزارت بهداشت برای حمایت از استارتاپ های سالمت


