
در گفت وگوی سپید با پیمان شادیان پور، فعال استارتاپی حوزه سالمت بررسی شد

در  پزشکی  جامعه  از  توجهی  قابل  جمعیت 
هستند.  فعال  سالمت،  حوزه  استارتاپ های 
فضای استارتاپی کشور به نسبت یک دهه گذشته، 
رشد قابل توجهی داشته و در این مدت نیز 
تعداد استارتاپ های حوزه سالمت با افزایش 
چشمگیری مواجه بوده است. با رشد »دیجیتال 
هلث« یا همان سالمت دیجیتال ایران، هم اکنون 
بیش از ۲۰۰ استارتاپ حوزه سالمت در حال 
رشد هستند. برخی از این استارتاپ ها با وجود 
نصب میلیونی از »اپ استورها« توانسته اند سهم 
چشمگیری از بازار حدود ۲۰ میلیارد دالری نظام 

سالمت داشته باشند.
پیمان شادیان پور، فعال استارتاپی حوزه سالمت 
در گفتگو با سپید به چالش ها و فرصت های 
پیش روی استارتاپ های حوزه سالمت، اشاره 
می کند. او 3۲ سال سن دارد و دانش آموخته رشته 
رادیولوژی است. او همچنین به عنوان بنیانگذار و 
مدیر مارکتینگ استارتاپ »پالسی نو« فعالیت دارد. 
شادیان پور، با اشاره به جایگاه جهانی استارتاپ های 
ایرانی در حوزه سالمت، تاکید دارد: »اکوسیستم 
استارتاپی ایران بسیار جوان و نوپاست. فاصله 
ایران  استارتاپ های  بزرگ ترین  و  موفق ترین 
با مشابه خودش در دنیا بسیار زیاد است. در 
اکوسیستم استارتاپی حوزه سالمت، این فاصله 
بیشتر هم به چشم می خورد. ترندهای جهانی 
در حوزه استارتاپ های سالمت، شامل هوش 
مصنوعی در این صنعت و یا گجت های پوشیدنی 
هوشمند است که در ایران اصال به این موضوع 

پرداخته نشده است.« 
مشروح این گفتگو را از نظر می گذرانید.

سپید: وضعیت استارتاپ های حوزه سالمت در 
ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این استارتاپ ها 

توانسته اند به نیاز مخاطبان جواب دهند؟
شرط الزم جهت رشد و موفقیت در اکوسیستم 
شامل  مهم  اصل  سه  رعایت  کشور،  استارتاپی 
نیازسنجی، تسلط در ساخت محصول قابل ارائه و 
شناخت بازارهای محلی جهت فروش محصول 
است. استارتاپ های سالمت به دلیل حضور افراد 
علمی مثل پزشک و سایر کادر درمان، نیازسنجی 
و ایده پردازی برای حل مسائل را دارند، ولی فقدان 
شناخت بازار و نحوه فروش محصول و همین طور 
عدم تسلط در ساخت محصول قابل ارائه، باعث شده 
است که بسیاری از استارتاپ های حوزه سالمت 
نتوانند نیازهای مخاطبان را برطرف کنند. به عنوان 
مثال، نیاز خدمات پرستاری در منزل برای مردم و خال 
ارائه این نوع خدمات توسط کادر درمان، شناسایی 
می شود، ولی عموما به دلیل نداشتن تخصص الزم 
جهت طراحی محصول و از همه مهم تر به دلیل 
عدم توانایی در بازاریابی و ارائه محصول به مردم، 
شرایطی پیش آمده است که خروجی نهایی نیز 
محصولی بی کیفیت، فاقد کارایی و بدون شناخت 
نیاز مصرف کننده به دلیل بازاریابی غلط یا ضعیف 
باشد. مجموع این شرایط منجر به شکست این 
پروژه های استارتاپی در حوزه سالمت می شود. 
البته در قیاس با استارتاپ های فعال در حوزه های 

دیگر، این ضعف در استارتاپ های حوزه سالمت، 
بیشتر به چشم می خورد. به همین دلیل به عنوان 
مثال استارتاپ های e-commerce )فروشگاه های 
اینترنتی( یا تاکسی های اینترنتی از نظر اندازه، بسیار 
موفق تر و بزرگ تر هستند و توانسته اند بسیاری از 

نیازهای مخاطبان را جواب دهند.
سپید: االن استارتاپ های حوزه سالمت در ایران، 
بیشتر در چه حوزه هایی فعال هستند؟ به نظرتان 
نیاز داریم که استارتاپ های حوزه سالمت در 

چه حوزه هایی بیشتر فعال شوند؟
شروع فعالیت استارتاپ های حوزه سالمت حول 
محور نوبت گیری از پزشکان شکل گرفته است و 
در این حوزه فعال هستند. متاسفانه به دلیل فرهنگ 
غلط و اشتباه ، ورود سایر کسب و کارها در هر 
حوزه ای بر الگوی کپی برداری آغاز می شود. در حال 
حاضر اکثر استارتاپ ها در حوزه سالمت، خدمات 
نوبت گیری از پزشک را ارائه می دهند که این تمام 
نیاز مخاطب نیست. البته به تازگی به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، ارائه خدمات مشاوره و ویزیت از راه 
دور )تله ویزیت( هم این روزها داغ شده است. ارائه 

خدمات پاراکلینیکی مانند تصویربرداری، فیزیوتراپی، 
خدمات پزشکی در منزل و خدمات آزمایشگاه هم 
از نیازهای این حوزه به حساب می آید که متاسفانه 
در اکوسیستم استارتاپی حوزه سالمت، کمتر به این 
موضوع پرداخته شده است. خدمات متنوع بیمه های 
درمانی کماکان به صورت سنتی به مردم ارائه می شود. 
در حوزه دارویی نیز به دلیل موانع قانونی فراوان 
عمال هیچ استارتاپی وجود ندارد. همچنین زمینه 
سبک زندگی و آموزش های پزشکی نیز جای کار 
بسیار دارد و در این حوزه ها نیز با خال استارتاپ های 

موفق در حوزه سالمت مواجه هستیم. 
سپید: استارتاپ های ایرانی حوزه سالمت در 
مقایسه با استارتاپ های جهانی موفق در حوزه 

سالمت در چه جایگاهی قرار دارند؟ 
اکوسیستم استارتاپی ایران بسیار جوان و نوپاست. 
فاصله موفق ترین و بزرگ ترین استارتاپ های ایران با 
مشابه خودش در دنیا بسیار زیاد است. در اکوسیستم 

استارتاپی حوزه سالمت، این فاصله بیشتر هم به چشم 
می خورد. ترندهای جهانی در حوزه استارتاپ های 
سالمت، شامل هوش مصنوعی در این صنعت و 
یا گجت های پوشیدنی هوشمند است که در ایران 

اصال به این موضوع پرداخته نشده است.
سپید: وضعیت حمایت از استارتاپ های حوزه 
سالمت در ایران چگونه است؟ نهاد خاصی از 

آنها حمایت می کند؟
به طور کلی در فضای استارتاپی، مراکز مختلفی در 
دنیا به وجود آمده است که از استارتاپ ها حمایت 
می کنند. شتاب دهنده ها، مراکز رشد یا انکوباتورها، 
سرمایه گذاران فرشته و سرمایه گذاران خطرپذیر، 
مراکزی هستند که در ایران از استارتاپ ها حمایت 
می کنند. با آگاهی از تفاوت این نوع مراکز، برای 
شروع یک کسب و کار به عنوان استارتاپ می توان 
ایده های خود را با کمک آنها اجرایی کرد. در حال 
حاضر خوشبختانه با افزایش تعداد این نوع مراکز، 
وضعیت شکل گیری استارتاپ ها در ایران رو به 
بهبود است. در کنار این مراکز، معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری هم در چند سال اخیر 
حمایت های خوبی از این اکوسیستم کرده است. 
از سمت دیگر، مردم و جامعه نیز با تغییر رویکرد 
و حرکت در مسیر زندگی دیجیتالی در مسیری 
حرکت کرده اند که ضمن تجربه تامین نیازهای 
خود از طریق اینترنت و موبایل های هوشمند، از 
این نوع محصوالت فناورانه نیز حمایت می کنند.

سپید: استارتاپ های حوزه سالمت در ایران با چه 
مشکالت حقوقی و اقتصادی مواجه هستند و به 
نظرتان برای رفع این مشکالت باید چه کار کرد؟
حوزه  در  مشکالت  بزرگ ترین  از  یکی 
استارتاپ های سالمت، قوانین دست و پاگیر و 

قدیمی وزارت خانه های مرتبط است. 
ادامه در صفحه 1۰ 

فرصت ها و چالش های پیش روی استارتاپ های حوزه سالمت

استارتاپ های حوزه سالمت به 
دلیل حضور افراد علمی مثل 

پزشک و سایر کادر درمان، 
نیازسنجی و ایده پردازی برای 

حل مسائل را دارند، ولی در 
زمینه شناخت بازار، نحوه 

فروش محصول و همین طور 
تسلط در ساخت محصول قابل 

ارائه، مشکل دارند

یکی از بزرگ ترین مشکالت 
استارتاپ های سالمت، 

قوانین دست و پاگیر و 
قدیمی وزارت خانه های 

مرتبط است. مقاومت برخی 
از مسئوالن مربوطه در برابر 

راه حل های استارتاپی و وجود 
قوانین پوسیده و قدیمی، 

باعث ایجاد اصطکاک در 
مسیر رشد این نوع کسب و 

کارهای نوین شده است
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