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تحول1  چرا 
دیجیتال ســامت
و  رویکردها  فرایندها،  از  بسیاری  و  افتاده  اتفاق  تمام حوزه ها  در  دیجیتال1  تحول 

استراتژی ها را تغییر داده است. با آنکه نزدیک به دو دهه است که از تحول دیجیتال 

حال  این  با  است.  نداده  رخ  چشم گیری  تغییرات  ولی  می شود،  صحبت  سالمت 

گزینه  از یک  برای سازمان های سالمت  شواهد نشان می دهد که تحول دیجیتال 

انتخابی به یک الزام برای رشد و حتی بقا تبدیل شده است. پیشران های2 متعددی 

برای سازمان های سالمت وجود دارند که می توانند باعث ترغیب و تشویق آنها به 

طراحی و پیاده سازی استراتژی تحول دیجیتال شوند. اما سازمان هایی که زودتر و 

بر اساس یک استراتژی کالن تحول دیجیتال این قله را فتح کنند، می توانند رهبری 

تغییرات  این  به  که  سازمان هایی  مقابل  در  آورند.  دست  به  را  دیجیتال  سالمت 

بی توجهی کنند، بسیار محتمل است که در آینده نه چندان دور تا مرز حذف و از بین 

پیشران های  و  دیجیتال  تعریف سالمت  مورد  در  این فصل  در  بروند.  پیش  رفتن 

تحول دیجیتال سالمت صحبت می کنیم. همچنین از وضعیت بلوغ تحول دیجیتال 

در سازمان های سالمت و تأثیرات پاندمی کرونا بر آن می گوییم.

سالمت دیجیتال چیست؟

فناوری های دیجیتال در حوزه سالمت  از  بیان ساده استفاده  به  سالمت دیجیتال 

و  پیشینه  مورد  در  کمی  است  الزم  دیجیتال  سالمت  بهتر  درک  برای  ولی  است، 

تاریخچه آن بدانیم. سالمت دیجیتال شاید کلمه جدیدی باشد، ولی در واقع چندین 

دهه است که سالمت دیجیتال در قالب تعاریف و حوزه های مختلف تکامل پیدا 

کرده و خود را به آرامی وارد زندگی و سالمت ما کرده است. 

امکان  یافت،  گسترش   ۱۹۹۰ دهه  در  شخصی3  رایانه های  از  استفاده  که  زمانی 

الکترونیکی کردن پرونده های سالمت نیز همزمان با آن قوت گرفت. در همین زمان بود 

که حوزه سالمت الکترونیک4 یا eHealth معرفی شد. با ورود به قرن ۲۱ و رشد اینترنت 

و پایه گذاری نسخه دوم وب5 همین مفاهیم وارد حوزه سالمت نیز شدند و نسخه 

1. Digital Transformation

2. Drivers

3. Personal Computers

4. Electronic Health

5. Web 2.0
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دوم سالمت یا Health 2.0 پدید آمد. الکترونیکی شدن و تعامل بیشتر در سالمت حاصل این روندها بود، ولی بین 

 mHealth سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ میالدی بود که با همه گیر شدن موبایل و فناوری های بی سیم1، سالمت همراه2 یا

در زیرمجموعه سالمت الکترونیک ایجاد شد. پیشرفت فناوری با سرعت بسیار زیاد ادامه پیدا کرد و در یک دهه 

گذشته فناوری های نوظهوری مانند هوش مصنوعی3 و تحلیل کالن داده ها4 توسعه پیدا کردند و به مرور راه خود را در 

حوزه سالمت نیز یافتند. این چنین بود که در حدود سال ۲۰۱۰، حوزه جدیدی به نام سالمت دیجیتال5 شکل گرفت.

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سالمت الکترونیک به معنی استفاده از فناوری های اطالعات6 و ارتباطات 

و سالمت همراه استفاده از فناوری های موبایل و بی سیم در سالمت است. همین سازمان، سالمت دیجیتال را 

به عنوان حوزه بزرگ تر و دربرگیرنده دو حوزه سالمت الکترونیک و سالمت همراه تعریف می کند. عالوه بر این دو 

حوزه، هرگونه کاربرد فناوری های نوظهور از جمله کالن داده، ژنتیک و هوش مصنوعی در ارائه راهکارهای نوین 

در حوزه سالمت را در ذیل مفهوم سالمت دیجیتال قرار می دهد.

ما امروز در چهارمین انقالب صنعتی هستیم؛ انقالبی که به واسطه توسعه فناوری های دیجیتال از جمله هوش 

مصنوعی، داده های کالن، رباتیک و غیره شکل گرفته است. انقالب چهارم صنعتی از اوایل سال ۲۰۰۰ آغاز شده و 

صنایع را یکی پس از دیگری درنوردیده است. در مقایسه ای کلی می توان تفاوت به کارگیری فناوری های نوظهور 

دیجیتال را در حوزه سالمت و حوزه های دیگری مانند بانکداری، ارتباطات، حمل ونقل و حتی امالک دید. ما در 

حوزه سالمت به اندازه سایر صنایع پذیرای این تحوالت نبوده ایم.

اول (۱۷۸۴)

تولیدات مکانیکی،

راهآهن و موتور بخار

دوم (۱۸۷۰)

تولید انبوه، الکتریسیته و

پیشرفت خطهای تولید

و مونتاژ

سوم (۱۹۶۹)

تولید اتوماتیک،

الکترونیک و رایانهای

چهارم (اکنون)

هوش مصنوعی،

دادههای کالن،

رباتیک و غیره

در راه است

حوزه سالمت اکنون تا

بدینجا پیش آمده است.

۱ ۲ ۳ ۴

۱۷۵۰ ۱۸۰۰ ۱۸۵۰ ۱۹۵۰ ۲۰۰۰۱۹۰۰

 )2019 .Topole, E( )2016 ,Murray( ،تصویر ۱-1. تاریخچه چهار انقالب صنعتی و جایگاه حوزه سالمت

به عنوان مقایسه می توانیم تحوالت دیجیتال در حوزه سالمت را با حوزه مالی قیاس کنیم. فناوری های مالی7 امروز 

در همه ارکان سیستم های مالی حضور دارند؛ از سطوح باالی سازمان ها و بانک ها برای تحلیل اطالعات و برنامه ریزی 

1. Wireless

2. Mobile Health

3. Artificial Intelligence

4. Big Data Analysis

5. Digital Health

6. Information Technology

7. Fintech
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تا سطح کاربران و مشتریان که از خدمات استفاده می کنند. نحوه تعامل خود با بانک ها را با ۱۰ سال پیش مقایسه 

کنید. اگر فقط نحوه پرداخت قبوض و نقل وانتقال مالی را مدنظر قرار دهید، تفاوت با گذشته را به وضوح احساس 

خواهید کرد. امروز فناوری های نوظهور در حوزه مالی و بانکداری استفاده های بسیار دارند. بسیاری از بانک ها بررسی 

شرایط اعطای وام و تسهیالت را از طریق آنالیز داده ها و تحلیل هوش مصنوعی انجام می دهند. از هوش مصنوعی 

برای تحلیل ریسک سرمایه گذاری و روند بازار استفاده می شود. احراز هویت نیز یکی دیگر از چالش های حوزه مالی 

بود که به کمک فناوری های نوظهور، امکان احراز هویت الکترونیکی فراهم شده است، ولی سردمدار همه این موارد، 

تولد اولین رمزارز غیرمتمرکز1 به نام بیت کوین2 بود که سرآغاز تحوالت عظیم آینده حوزه مالی شد.

 بر خالف حوزه مالی که فناوری های دیجیتال را در تمام سطوح اعم از کاربری تا مدیریت فرایندهای بانکداری و 

مالی پذیرفته، حوزه سالمت روی خوشی به این تغییرات نشان نداده است. با وجود اینکه فناوری های دیجیتال 

بسیاری برای انواع کاربری ها در حوزه سالمت توسعه پیدا کرده و ارائه شده، ولی کمتر، امکان ورود به عرصه 

کاربری روزانه و فرایند طبابت، مراقبت و ارائه خدمات را یافته اند. برخی، مهم ترین دالیل عدم اقبال فناوری در 

حوزه سالمت را قوانین و نظارت های3 سخت گیرانه می دانند. به همین دلیل حوزه سالمت را از نظر به کارگیری 

فناوری های دیجیتال با حوزه مالی مقایسه کردیم. قوانین حوزه مالی نیز به اندازه حوزه سالمت، سخت گیرانه 

و دست وپاگیر است. در مقابل می توان گفت که توجیه اقتصادی استفاده از فناوری های دیجیتال در حوزه مالی 

باعث درک بهتر مزایای آنها از طرف متولیان حوزه و ایجاد قوانین و نظارت های متناسب با این فناوری ها شده 

است. این همان اتفاقی است که در حوزه سالمت به ُکندی اتفاق افتاده است.

دالیل بسیاری را برای عدم اقبال از فناوری های دیجیتال در حوزه سالمت می توان نام برد، ولی با وجود پیشرفت 

آهسته ای که دو دهه گذشته داشته، اتفاقات چند سال اخیر باعث افزایش رشد و توسعه سالمت دیجیتال و 

حرکت سریع تر به سمت تحول دیجیتال سالمت شده است. 

پیشران های تحول دیجیتال سالمت

در سال های اخیر ما شاهد تغییرات بارزی در بازار نوآوری های مبتنی بر فناوری در حوزه سالمت و مراقبت های بهداشتی 

ـ درمانی بوده ایم. تغییراتی که سازمان های حوزه سالمت برای شکل دادن آینده انجام می دهند، با اصطالحاتی مانند 

»نوآوری سالمت دیجیتال«4 یا »تحول دیجیتال سالمت«5 معرفی می شوند. اما رهبران، مدیران و تیم های مسئول 

پیشبرد تحوالت سالمت دیجیتال در سازمان های حوزه سالمت همچنان با این سؤاالت پایه ای مواجه هستند:

 دیجیتال چیست؟ 

 دیجیتالی شدن برای مدیران، مسئوالن، تصمیم گیران و هیئت مدیره چه معنایی می دهند؟ 

 دیگر اعضا و اجزای سازمان چه برداشتی از دیجیتالی شدن دارند؟ 

 سایر سازمان های حوزه سالمت کشور چه تعریفی از دیجیتالی شدن دارند؟ 

 در کشورهای دیگر جهان اوضاع چگونه است؟

1. Decentralized Cryptocurrency

2. Bitcoin

3. Regulations

4. Digital Health Innovation

5. Digital Health Transformation
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برای آنکه بتوانیم تحول دیجیتال را وارد حوزه سالمت کنیم، ابتدا نیاز است که ساختار بازار صنعت سالمت و 

اینکه سیستم سالمت چگونه کسب درآمد می کند را درک کنیم. اغلب سیستم های سالمت دنیا مدل یارانه ای 

متقابل دارند. سیستم های سالمت از بخش تجاری که بیشتر شامل جمعیت تحت پوشش بیمه های کارفرمایی 

یا خصوصی هستند، درآمدزایی می کنند و در مقابل برای ارائه خدمات و مراقبت های بهداشتی پایه، به خصوص 

به جمعیتی که توان پرداخت هزینه های بیمه را ندارند، هزینه می کنند.

برای دستیابی به هدف عالیه حمایت و مراقبت از اقشار مستضعف و در معرض خطر، سیستم سالمت باید کار 

فوق العاده ای را انجام دهد و بتواند جمعیت بخش تجاری را تشویق به پیشگیری و مراقبت از سالمت خود 

کند. این بخش از بازار سالمت، بیشتر از سایر بخش ها در معرض تحول توسط بازیگران نوظهور غیرسنتی ـ که 

بیشتر تمرکزشان روی درآمدزایی از جمعیت های بخش تجاری سالمت است ـ قرار دارند. مهم ترین تفاوت این 

بازیگران جدید، ابزارهای سالمت دیجیتالی است که به  کار می برند. به همین دلیل خدمات آنها بر تجربه کاربری 

بهتر، سادگی، راحتی و کاهش هزینه ها با افزایش مشارکت تمرکز دارد.

بزرگ ترین فرصتی که تحول دیجیتال سالمت ایجاد می کند، از بین بردن اصطکاک و گسست در زنجیره ارزش 

سالمت است. شناخت این فرصت باعث شد تعداد استارت آپ های سالمت دیجیتال در چند سال گذشته به 

به  ارائه خدمات سالمت  نحوه  در  اساسی  تغییری  ما شاهد  که  نیست  یابد. شکی  افزایش  شکل چشم گیری 

واسطه راهکارهای سالمت دیجیتال هستیم. خدمات سالمت از راه دور1 و پایش از راه دور به سرعت در حال 

رشد هستند. طبق گزارش انجمن بیمارستان های آمریکا2 در اوایل سال ۲۰۱۹، ۷۶ درصد از بیمارستان های آمریکا 

به صورت از راه دور با بیماران در ارتباط هستند. بنابراین داده های سالمت جمع آوری شده از منابع مختلف، مانند 

الکترونیکی پزشکی  پرونده های  با داده های سنتی در  حسگرها و دستگاه های دیجیتال، در حال ترکیب شدن 

است. ابزارهای تجزیه وتحلیل پیشرفته با کمترین هزینه و با استفاده از زیرساخت های ابری در دسترس هستند 

و می توان از آنها برای تصمیم گیری در حین طبابت استفاده کرد. در این مورد دکتر »توبی کوسگرو«3، از مدیران 

سابق کلیولند کلینیک می گوید: »ما اکنون حجم عظیمی از اطالعات سالمت را جمع آوری می کنیم که به ما این 

امکان را می دهد که علم را مستقیمًا وارد حوزه سالمت کنیم.« تحول دیجیتال سالمت به ما اجازه می دهد با 

ترکیبی از علم و هنر بتوانیم تجربه بهتری هم برای بیماران و هم برای پرسنل بهداشتی ـ درمانی ایجاد کنیم.

ساختارهای  برهم خوردن  خطر  و  هستند  اساسی  تغییراتی  و  ادغام  میانه  در  سالمت  حوزه  بخش های  تمام 

سنتی به واسطه ورود بازیگران جدید هر روز بیشتر احساس می شود. البته ریسک به کارگیری فناوری به دلیل 

در سالمت  ناچیز سال های گذشته  باالست. سرمایه گذاری  دیجیتال، همچنان  راهکارهای سالمت  نابالغ بودن 

دیجیتال و آسیب پذیری سیستم نسبت به خطرات امنیتی به این معناست که منابع اندک فعلی، باید برای 

با  از بخش های حوزه سالمت  کمبودهای تکنیکال گذشته هزینه شود. در شرایطی که متصدیان در هر کدام 

موج های سهمگین تحول و برهم زنندگی از سوی رقبای مسلح به ابزارهای دیجیتال روبه رو هستند، پیامی که 

به سازمان های سالمت می رسد، کاماًل واضح و مشخص است؛ »این تالشی برای زنده ماندن است«. این سه 

1. Telehealth 

2. American Hospital Association (AHA)

3. Dr. Toby Cosgrove
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روند مهم را مدنظر داشته باشید.تغییری در جهت مجازی سازی مراقبت بهداشتی ـ درمانی در حال وقوع است

در سال های اخیر، نرخ اشغال تخت های بیمارستانی کاهش یافته و در اکثر جوامع، تعداد تخت های بیمارستانی 

بیشتر از نیاز است و پیش بینی می شود که تعداد تخت های مورد نیاز بیمارستانی در سال های آینده نیز روند 

کاهشی داشته باشد. البته بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران، هنوز با این شرایط فاصله دارند 

و بهبود شاخص تعداد تخت به ازای ۱۰۰۰ نفر، یکی از برنامه های جدی توسعه سالمت به حساب می آید. در 

این شرایط و با در نظر گرفتن هزینه های بسیار سنگین ساخت، تجهیز و نگهداشت هر تخت بیمارستانی، به 

نظر می رسد که استفاده از راهکارها و ابزارهای دیجیتال و کاهش نیاز به تخت های بیشتر می تواند بار مالی و 

هزینه های سیستم سالمت در این کشورهای در حال توسعه را به طور قابل مالحظه ای کاهش دهد. در نتیجه 

این تغییرات، بسیاری از بیماران مبتال به مشکالت مزمن در مراکز سرپایی درمان شده و در همان روز مرخص 

می شوند. در گذشته بسیاری از این بیماران به دلیل بستری شدن درآمدزایی ایجاد می کردند.

از راه دور،  در سال ۲۰۲۰ به واسطه پاندمی کرونا، یافتن راه های مراقبت و درمان بیماران با خدمات سالمت 

اهمیت مضاعفی پیدا کرد. خدمات سالمت از راه دور که بیشتر برای مراقبت های کم اهمیت و غیردقیق توسعه 

نیازمند  بیماران  برای  باال، به خصوص  با دقت  نه چندان دور به سمت مراقبت های  آینده ای  بود، در  پیدا کرده 

مراقبت های مزمن و محدودیت های حرکتی، تکامل و چرخش پیدا خواهد کرد. امروزه بسیاری از خدمات متداول 

سالمت، از طریق »دروازه های دیجیتال«1 مانند اپلیکیشن های موبایل با رابط کاربری کارآمد، قابل ارائه هستند.

 حجم زیادی سرمایه گذاری های خطرپذیر به سمت سالمت دیجیتال سرازیر شده است

تحول سیستم سالمت ناکارآمد و پرهزینه، به خصوص در کشورهای توسعه یافته، تعداد زیادی از کارآفرینان حوزه 

فناوری را به سمت حوزه سالمت سوق داده است. در نتیجه میزان سرمایه گذاری را می توان معیاری برای ارزیابی 

پتانسیل نوآوری های سالمت دیجیتال و فرصت های پیش  روی آن جهت ایجاد تحول دیجیتال سالمت در نظر گرفت.

سال ۲۰۲۰ سالی تاریخی برای سرمایه گذاری در حوزه نوآوری سالمت بود. روند صعودی که از نیمه این سال آغاز 

شده بود، تداوم یافت و باعث شد این سال با سرمایه گذاری 21.5 میلیارد دالری نوآوری سالمت به پایان برسد 

که باالترین حجم سرمایه گذاری سالیانه در تاریخ فناوری سالمت است. از این منظر سال ۲۰۲۰، ۵۵ درصد بهتر 

از ۲۰۱۹ و ۴۶ درصد بهتر از سال ۲۰۱۸ بود.

به دلیل تغییر جهت چشم گیری که در اثر پاندمی کرونا به سمت مراقبت های مجازی به وجود آمد، سرمایه گذاری 

از ۱/۱ میلیارد  در راهکارهای تله مدیسین بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ تقریبًا سه برابر شد؛ به طوری که این رقم 

دالر به 3.1 میلیارد دالر افزایش یافت و تعداد معامالت دوبرابر شد. در همین مدت، سرمایه تخصیص یافته به 

شرکت های پایش از راه دور نیز دوبرابر شد و از ۴۱۷ میلیون دالر به ۹۴۱ میلیون دالر رسید. در این سال شاهد 

افزایش قابل  توجهی در سرمایه گذاری در سالمت روان نیز بودیم. سرمایه گذاری در این بخش بیش از دوبرابر 

رشد داشت و از ۵۹۹ میلیون دالر )سال ۲۰۱۹( به 1.4 میلیارد دالر )سال ۲۰۲۰( رسید.

حجم سرمایه گذاری در نوآوری سالمت در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ شتابی بسیار سریع داشت و به پنج میلیارد 

دالر رسید که بیشترین سرمایه گذاری انجام شده در یک فصل تا آن زمان بوده است. با گسترش پاندمی کرونا، 

1. Digital front doors
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 1S&P 500 وقفه ای در سرمایه گذاری رخ داد و تمام توافقات متوقف شد. از ۱۹ فوریه تا انتهای ماه می، شاخص

با افتی ۱۳ درصدی روبه رو شد و رکود اقتصادی به وجود آمد که پایانی برای آن به نظر نمی رسید.

رسانه ِمدسیتی2 در هفتم آوریل ۲۰۲۰ در حالی از رکوردشکنی جذب سرمایه استارت آپ های سالمت دیجیتال گزارش 

داد که معتقد بود: »اکنون با یک همه گیری جهانی مواجه شده ایم که باعث می شود ادامه این روند بعید به نظر برسد.« 

این تنها موردی نبود که کاهش سرمایه گذاری ها در آینده نزدیک را پیش بینی می کرد، ولی بر خالف پیش بینی ها روند 

سرمایه گذاری در استارت آپ های سالمت دیجیتال نه تنها متوقف نشد، بلکه شاهد رشد بیشتری نیز بود. 

در گزارش نیمه سال ۲۰۲۰ استارت آپ هلث3 نوشته شده است: »آنچه شاهد هستیم فقط یک عملکرد عالی در 

نوآوری سالمت نیست، بلکه با روند تغییر چشم گیری نسبت به هنجارهای بازار روبه رو هستیم.« در سه ماهه سوم 

۲۰۲۰ با سرمایه گذاری هفت میلیارد دالری، رکورد دیگری در سرمایه گذاری فصلی سالمت دیجیتال ثبت شد. استیون 

کرین4 و یونیتی استوکز5، هم بنیان گذاران استارت آپ هلث در مورد این اتفاقات نوشتند: »دهه هایی وجود دارد که 

در آنها هیچ اتفاقی نمی افتد و سپس هفته هایی وجود دارد که در آنها به اندازه چندین دهه اتفاق رخ می دهد.«

 منابع جدید داده و استانداردهای جدید، تعامل پذیری نوآوری های سالمت دیجیتال را به پیش رانده است

خرد  و  دانش  اطالعات،  به  داده  تبدیل  سفر  در  ما  »همه  می گوید:  کلینیک7  میو  پلتفرم  مدیر  هلمکا6،  جان 

هستیم.« تعداد منابع جدید داده  در حال انفجار است و نقش دستگاه های اینترنت اشیا8 که پیشران ایجاد 

رویکردی جدید از مراقبت، به خصوص مراقبت های از راه دور هستند، بسیار پررنگ است. داده های مؤلفه های 

اجتماعی سالمت9، سبک زندگی و ژنومیک، در حال ادغام با داده های پرونده های الکترونیکی سالمت هستند 

تا سیستمی پایه ریزی شود که با استفاده از ابزارهای تحلیلی پیشرفته و هوش مصنوعی بتواند درک عمیق و 

تفصیلی از جمعیت بیماران به ما ارائه دهد. داده های سازمان دهی نشده که به طور معمول ذخیره نمی شوند، 

مانند یادداشت های کلینیکی10 یا اطالعات سبک زندگی، به معادن طالیی تبدیل شده اند که متخصصان با کمک 

فناوری های نوظهوری، از جمله هوش مصنوعی در حال کشف آنها هستند؛ هرچند موانع همچنان باقی است.

مقاومت های  نیز  سالمت  سیستم  درون  در  حتی  است.  اساسی  چالش  یک  همچنان  داده ها11  تعامل پذیری 

بسیاری در مسیر به اشتراک گذاری داده وجود دارد که بعضًا دالیل سیاسی یا قدرت علت آن است. با تمام این 

چالش ها، دکتر توبی کوسگرو12 همچنان مشتاق است و می گوید: »من نسبت به نقش فناوری برای ارائه خدمات 

بهتر در آینده سالمت، بسیار خوش بین و امیدوار هستم.«

1. شاخص بورسی که عملکرد سهام 500 شرکت بزرگ در فهرست بورس ایاالت متحده را می سنجد.

2. MedCityNews

3. www.startuphealth.com

4. Steven Krein

5. Unity Stoakes

6. John Halamka

7. Mayo Clinic Platform

8. Internet of Things (IoT)

9. Social determinants of health (SDOH)

10. Clinical Notes

11. Data interoperability

12. Toby Cosgrove
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تحول دیجیتال سالمت را باید با رویکردی سازمانی پیش برد تا بتوان با استفاده از فناوری هایی که خدمات 

سالمت یکپارچه و هوشمند ارائه می دهند، مدل های اقتصادی و کسب وکاری حوزه سالمت را بازطراحی کرد. 

بنابراین ضرورت دارد که سیستم های سالمت، ابزارها و فناوری های نوظهور سالمت دیجیتال را بپذیرند تا بتوانند 

از »مراقبت بیمار«1 به سمت مدیریت پیشگیری و تندرستی حرکت کنند. برای بسیاری از سیستم های سالمت 

که در تنگنای مدل پرداختی کارانه ای2 )که پرداخت بابت خدمات انجام می شود( گیر افتاده اند، این رویکردی 

بسیار حائز اهمیت است. در مدل های سنتی سیستم سالمت، هزینه پیشگیری از درآمدهای مراقبت های بستری 

از  درآمدزایی  تغییر  با  را  معادله  این  دیجیتال سالمت  تحول  تأمین می شود.  آن  موارد مشابه  و  بیمارستانی 

مراقبت های بستری به صرفه جویی و تمرکز بر مراقبت های پیشگیرانه و مدیریت سالمت عمومی اصالح می کند.

طی فرایند گذر از مدل پرداختی کنونی سیستم سالمت به مدل جدید، درآمدهایی که از منابع قدیمی به دست 

می آمد کاهش پیدا می کند، ولی به سرعت نمی توان درآمدهای منابع جدید را جایگزین آنها کرد. این باعث ایجاد 

تعهدات و تحمیل های مالی کوتاه مدت به سیستم و سازمان های سالمت می شود که باید به نحوی جبران شود.

سازمان های سالمتی که خود را برای آینده آماده می کنند و در نظر دارند که سفر تحول دیجیتال سالمت را آغاز 

کنند، ابتدا باید این سؤال را از خود بپرسند که »آیا امروز در جایگاه متزلزلی قرار داریم؟« از کسانی که پاسخ منفی 

می دهند، باید بپرسیم که »آیا می توانیم همیشه با این مدل کسب و کاری و پرداختی پایدار بمانیم؟« در بازار 

سالمت که به سرعت در حال تکامل و تغییر است، سازمان های سالمت باید نیروهایی را که از سوی بازار به آنها 

وارد می شود، در نظر بگیرند، چراکه این نیروها تأثیر بسیار مهمی در آینده آنها خواهند داشت. 

 موضوع این است که »شانس بقا برای سازمان های سالمتی است که بهتر دیجیتالی شده اند.«

نیروهای اصلی که تحول دیجیتال سالمت را به پیش می رانند، در تصویر 2-1 آورده شده اند. این پیشران ها از گذر 

به سمت مدل پرداختی مبتنی بر ارزش آغاز می شوند. در کنار این روند، خدمات گیرندگان حوزه سالمت نیز انتظار 

روش های جدید و بهتری برای دریافت خدمات دارند. نسل هزاره و پس از آن که با فناوری های دیجیتال بزرگ 

شده اند، خواستار انتخاب های بیشتر و شفافیت هستند. عالوه بر نسل های جدید، حتی نسل های قدیمی تر که 

به مرور میانسالی را پشت سر می گذارند، خدمات مبتنی بر فناوری را ترجیح می دهند. سالمندان انتظار دریافت 

خدمات در منزل را دارند، در حالی که نسل های جوان می خواهند خدمات را در کمترین زمان، در محل خودشان، 

با روش انتخابی و به خصوص از طریق موبایل دریافت کنند. آرمان شهر دیجیتالی شدن »سادگی« است.

انفجار منابع اطالعات و داده های سالمت، به خصوص داده های ژنومیک و ابزارهای پوشیدنی و حسگرها در کنار 

توان پردازش اطالعات، نیروی محرک اصلی پزشکی شخصی سازی شده هستند. اهمیت پزشکی شخصی سازی شده 

در این است که با مداخالت بسیار دقیق و هدفمند و با وجود کاهش هزینه ها، می توان بازده را بهبود بخشید.

فشارهای اقتصادی از جمله کاهش نرخ بازپرداخت و افزایش هزینه ها، سودهای حاشیه ای را به شدت کاهش 

می دهد که در نتیجه فشار مضاعفی به سازمان های سالمت تحمیل می شود، مگر اینکه مدل مراقبت خود را 

تغییر دهند. بهترین زمان برای انجام این اقدامات همین االن است، پیش از آنکه دیر شود.

1. Sick Care

2. Fee-for-Service
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گذر به سمت

مدل پرداختی

مبتنی بر ارزش

گذر از مراقبت

بیمارستانی به

مراقبت در منزل

ورود بازیگران جدید

و فناورانه

نیاز خدماتگیرندگان

حوزه سالمت

کمبود

نیروی متخصص

تتححوولل  ددییججییتتاالل

سسالالممتت

تصویر 1-2. نیروهای پیش ران تحول دیجیتال سالمت

وضعیت بلوغ دیجیتال سازمان های حوزه سالمت

دیجیتال1 تعریف جهان شمولی ندارد، در نتیجه برای بلوغ دیجیتال نیز هنوز تعریف مشخصی که همه در مورد 

آن اتفاق نظر داشته باشند، ارائه نشده است. ما در اینجا فناوری هایی را دیجیتال می نامیم که اتوماسیون و 

سرعت بخشیدن به فرایندها را وعده می دهند. در مقابل، دیجیتالی شدن2 به معنای تلفیق فناوری های دیجیتال 

در راستای بازطراحی فرایند و مدل کسب وکاری جهت ایجاد فرصت های جدید ارزش آفرینی و درآمدی است. 

نداریم.  برای تحول دیجیتال سالمت، هرچند یک واقعیت پذیرفته شده است، تعریف مشخصی  این حال  با 

بسیاری از صاحب نظران، پیش بینی های اغراق آمیز و بلندپروازانه ای از تحول دیجیتال سالمت ارائه می دهند، 

ولی تعداد محدودی هستند که گام های مشخصی را برای به دست آوردن مزایای آن ارائه می کنند.

 مراحل بلوغ تحول دیجیتال سازمان های سالمت

طی تحقیقات انجام شده روی سازمان های سالمت، چهار مرحله بلوغ برای تحول دیجیتال سالمت شناسایی 

شده است )تصویر 3-1(.

1. Digital

2. Digitalization 
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مدل اول

گســــــترش قابلیتهای

پروندههای الکترونیک برای

ترویج فناوریهای دیجیتال

سازمانهای سالمت در این

مدل، اغلب شـــــــــامل

بیمارســتانهای کوچک و

متوسط میشـوند که محور

اصـــلی دیجیتالیشـــدن

را پـــرونده الکتــــرونیک

ســـــــــالمت میدانند.

دیجیتالی شـدن بـا تمـرکـز

بر مجازیسازی مراقبتهای

بــهـداشـــتی درمـــانـی

سازمانهای سالمت در این

مدل تالش مــیکنند ارائۀ

خدمات و مراقبتهای خود

را از طــــــریق تلههلث و

مانـیــتوریــنگ از راه دور،

مجازیســــــــازی کنند.

سازمانهای سالمت در این

مدل، تحول دیجـیــتال را

بهصــــــورت پورتفویی از

راهکارهای مستقل سالمت

دیجیتال میبینند که برپایه

نیازهای داخلی خودشــان

طراحی و براســاس میزان

هزینه و بازگشـت سرمایه،

بــــــــــــرای آنهــــا

تصمیــمگـیـری مـیشود.

سازمانهای سالمت پیشرو

در این مدل، نقشۀ راهی را

بـرای تحول دیجیتال کالن

سـازمان طراحی میکنند تا

پاسخگوی نیازهای بیماران،

پرسنل و فرایندهای اجرایی

و مدیریتی سـازمان باشـد.

راهـکـارهـای مـسـتـقــل

ســالمت دیجیـتال برپایه

نیـازهای داخلی ســازمان

استـراتژی بلنـدمـدت بـرای

ســـــــــاخت پلتفرمهای

ســـــالمــت دیـجـیـتال

مدل چهارممدل سوممدل دوم

تصویر 1-3. مدل های بلوغ تحول دیجیتال در سازمان های سالمت/منبع تحقیقات مرکز مشاوره دامو.

 چالش های امروز تحول دیجیتال در سازمان های سالمت

در سال ۲۰۱۹ مطالعه ای با مشارکت حدود ۴۰ نفر از مدیران ارشد فناوری اطالعات1 سازمان های سالمت در آمریکا 

در مورد وضعیت تحول دیجیتال سالمت و چالش های آن انجام شد. از دیدگاه این مدیران، پنج نکته در مورد 

شرایط فعلی و چالش های آن بیان شده است.

تحول دیجیتال، مدل ها، فرایندهای کسب وکاری و نیز تجربه بیماران و مردم از دریافت خدمات و مراقبت های .  

سالمت را بازطراحی خواهد کرد.

همه مدیران هم نظر بودند که تحول دیجیتال تجربه جدیدی را از دریافت خدمات برای بیماران ایجاد خواهد کرد. 

در اینجا تفاوِت میان ارتقا و بازطراحی، اهمیت زیادی دارد، چون در بازطراحی با خالقیت بیشتری عمل می شود 

تا بتوان خدمات نوآورانه و مؤثرتری ارائه داد. البته مشکل ارائه خدمات سازمان به نسل های مختلف حائز اهمیت 

با جامعه جوان تر و حتی  نیازها و ترجیحات جامعه سالمند  ایجاد می کند؛ چراکه  را  است و محدودیت هایی 

میانساالن بسیار متفاوت است و در نتیجه رویکرد متفاوتی می طلبد. آنچه بیش از هر چیز سازمان های سالمت را 

به سمت تحول دیجیتال ترغیب می کند، مشکالت ناشی از تغییر مدل های پرداخت و کاهش بازپرداخت هاست 

ارائه  که به نظر می رسد بهترین و مؤثرترین راهکار برای حل این چالش، به کارگیری  رویکردی هوشمند برای 

سازمان های سالمت  برای  درآمدزایی  نوظهور  راهکارهای  از  یکی  است.  باالتر  اثربخشی  و  بازدهی  با  خدمات 

پیشرو، ارائه نوآوری های سالمت دیجیتال خود به عنوان محصول به سازمان های سالمت دیگر است.

1. Chief Information Officer (CIO)
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ده ها  بعضًا  بزرگی هستند که  آمریکا، مجموعه های  مانند  در کشوری  بزرگ سالمت  سازمان های 

بیمارستان دارند، ولی در ایران سازمان هایی با این مقیاس وجود ندارد و بزرگ ترین سازمان های 

سالمت اغلب نهایتًا دو شعبه دارند یا مگاهاسپیتال1 هستند. به همین دلیل سازمان های سالمت 

ایران منابع بسیار کمتری را می توانند به تحول دیجیتال تخصیص دهند و رسیدن به مدل ۴ بلوغ 

تحول دیجیتال و پذیرش طراحی یک استراتژی کالن تحول دیجیتال برای آنها دشوارتر است. از 

طرف دیگر کمتر سازمانی در ایران وجود دارد _ با آن رویکردی که در اینجا عنوان شده ـ که مدیر 

ارشد فناوری اطالعات داشته باشد. نبود جایگاه مدیریتی سطح باال برای فناوری اطالعات، جهت 

حرکت به سوی تحول دیجیتال چالش برانگیز است. بر خالف آنچه تصور می شود، با اینکه نداشتن 

زیرساخت کافی برای پیاده سازی راهکارهای تحول دیجیتال یکی از چالش های سازمان های سالمت 

در ایران به حساب می آید، اما ایجاد زیرساخت ها و بهره برداری از آنها قابل حل است. همکاری های 

فناورانه در سازمان های سالمت ایرانی در حد خرید و فروش تجهیزات و خدمات پس از فروش باقی 

مانده، در حالی که سازمان های سالمت با ایجاد و توسعه همکاری های استراتژیک با شرکت های 

فناوری محور می توانند ایجاد، ارتقا و بهره برداری از زیرساخت های فناوری را به مراتب تسهیل کنند. 

با این حال کوچک تر بودن ساختار سازمان های سالمت ایران می تواند سرعت پیاده سازی استراتژی 

تحول دیجیتال را تسریع کند، به شرطی که به مسائل فرهنگی توجه ویژه ای شود. 

تأثیرات پاندمی کرونا بر تحول دیجیتال سالمت

جان کراویتز2، مدیر ارشد فناوری اطالعات »گایزنجر هلث«3، سازمان سالمتی پیشرو با ۱۱ پردیس و ۱۳ بیمارستان 

در پنسیلوانیا می گوید: »مدیران سازمان از تأثیر و کمکی که فناوری به مدیریت بحران کرونا کرد، بسیار متعجب 

پاسخ دهی  کرونا،  پاندمی  اولیه  در هفته های  توانست  گایزنجر  اطالعات  فناوری  و هیجان زده شدند.« بخش 

ویزیت های تله هلث خود را ۵۰۰ درصد افزایش دهد. کلیولند کلینیک4 که مدت ها در تله مدیسین پیشرو بوده 

است، ویزیت مجازی خود را از 2 درصد به ۸۰ درصد رساند.

مثال هایی مانند گایزنجر هلث و کلیولند کلینیک در آمریکا و کشورهای دیگر، به واسطه کرونا رخ دادند؛ ویروسی 

که بدون تردید نحوه ارائه خدمات و مراقبت را یک شبه تغییر داد. بحران کرونا نقطه اوجی در تاریخچه حوزه 

سالمت خواهد بود و آینده سالمت، به خصوص ارائه خدمات آن، هرگز مانند گذشته نخواهد شد، همان طور 

مانند آینده زندگی، کار و سیاره ما.

 ارتقای سریع ظرفیت مراقبت های مجازی

در روزها و هفته های اول طغیان ویروس کرونا، پرسنل بهداشتی ـ درمانی در خط مقدم مراقبت، زیر بار تعداد 

1. Mega Hospital

2. John Kravitz

3. Geisinger Health System

4. Cleveland Clinic
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مهـم تریـن نکـات فصـل

 سالمت دیجیتال، استفاده از فناوری های دیجیتال در حوزه سالمت است که شامل سالمت الکترونیک به 

معنی استفاده از فناوری های اطالعات و سالمت همراه به معنی استفاده از فناوری های موبایل و بی سیم، 

به عالوه استفاده از فناوری های نوظهور از جمله کالن داده ها، ژنتیک و هوش مصنوعی در ارائه راهکارهای 

نوین حوزه سالمت می شود.

 مهم ترین نیروهای پیشران تحول دیجیتال سالمت شامل گذر به سمت مدل پرداختی مبتنی بر ارزش، نیاز 

مردم به خدمات سالمت بهتر و شخصی تر، کمبود نیروی متخصص، گذر از مراقبت بیمارستانی به سمت 

مراقبت در منزل و ورود بازیگران جدید و فناورانه است.

 سازمان های سالمت از نظر بلوغ تحول دیجیتال در یکی از این چهار مدل گسترش قابلیت های پرونده های 

مراقبت ها،  مجازی سازی  بر  تمرکز  با  دیجیتالی شدن  دیجیتال،  فناوری های  ترویج  برای  الکترونیک 

راهکارهای مستقل سالمت دیجیتال بر پایه نیازهای داخلی سازمان و استراتژی بلندمدت برای ساختن 

پلتفرم های سالمت دیجیتال قرار می گیرند.

اغلب سازمان ها به خصوص سازمان های کوچک و متوسط سالمت، در  بلوغ تحول دیجیتال،  از منظر   

از  ۱ و ۲ قرار گرفته اند و سازمان های بزرگ در مدل های ۲ و ۳ قرار دارند، ولی تنها تعدادی  مدل های 

سازمان های سالمت، پیشرو هستند که در مدل ۴ قرار گرفته اند.

فرایندهای  بازطراحی  به  نیاز  جمله  از  بسیاری  چالش های  با  سالمت  سازمان های  در  دیجیتال  تحول   

سیستم سالمت، نبود ساختار سازمانی برای پذیرش مسئولیت تحول دیجیتال، کمبود بودجه و تخصیص 

بودجه تحول دیجیتال از بخش فناوری اطالعات، داشتن استراتژی کالن تحول دیجیتال و آمادگی کم 

سازمان های سالمت، به خصوص از نظر فرهنگی، مواجه است.

بسیار  را  ذی نفعان مختلف سالمت  توسط  دیجیتال  فناوری های  پذیرش  و  رشد  کرونا سرعت  پاندمی   

افزایش داد و مسیری که پیش بینی می شد در چند سال طی شود، در یک سال اتفاق افتاد. این امر باعث 

افزایش تمایل سازمان های سالمت به طراحی استراتژی تحول دیجیتال شد.




