
Một số ứng dụng sức khỏe không chỉ có thể 
chẩn đoán mà còn có thể điều trị bệnh 

Những ứng dụng này đang nhanh chóng trở thành một phần 

quan trọng của chăm sóc sức khỏe 

Có vẻ như hôm nay lưng bạn hơi đau. Hãy sửa đổi bài tập thể dục của bạn." 

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng như ra lệnh, các hướng dẫn được đưa ra theo 

nhịp điệu đặc trưng của một nhà vật lý trị liệu. Nó cũng là robot không thể 

nhầm lẫn. Trí tuệ nhân tạo (AI) đưa ra các lệnh của nó ngay từ những phát 

biểu của điện thoại thông minh. Điện thoại và camera là tất cả những gì ứng 

dụng này cần để thực hiện công việc của mình: chọn các bài tập cho phù 

hợp với chấn thương của bệnh nhân, hướng dẫn bệnh nhân qua từng phiên 

và ra lệnh sửa chữa khi anh ta làm điều gì đó không đúng (chẳng hạn như 

gập đầu gối ở góc độ sai). Một thuật toán AI đánh dấu cơ thể của bệnh 

nhân khi anh ấy di chuyển, đó là cách nó biết khi nào khớp bị đau hoặc lưng 

cứng hơn hôm trước. 

Nhà trị liệu kỹ thuật số này, được phát triển bởi Kaia Health, một công ty 

khởi nghiệp của Đức, bằng nhiều biện pháp, tốt như một nhà trị liệu cho 

con người. Một thử nghiệm, bao gồm 552 bài tập của bệnh nhân viêm 

xương khớp, cho thấy rằng các nhà trị liệu con người đồng ý với các chỉnh 

sửa tập thể dục do ứng dụng của Kaia đề xuất thường xuyên khi họ đồng ý 

với các chỉnh sửa do các nhà trị liệu con người khác đề xuất. Trong các 

thử nghiệm lâm sàng, những bệnh nhân bị đau lưng sử dụng ứng dụng 

này đã cải thiện nhiều hơn những người được vật lý trị liệu trực tiếp điều 

trị. Làm cho những người bị chấn thương uốn cong và xoắn mang một số 

rủi ro. Về điều đó, ứng dụng của Kaia cũng không tệ hơn các chuyên gia 

về con người. Ít hơn 0,1% trong số gần 140.000 người dùng ứng dụng 

trong các nghiên cứu đã báo cáo các tác dụng phụ. 

Ứng dụng này đã được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa kỳ (FDA) 

và Liên minh Châu Âu đăng ký làm thiết bị y tế. Kể từ năm 2017, FDA đã 

phê duyệt hơn 40 ứng dụng sức khỏe khác cho các vấn đề khác nhau như 

tiểu đường, đau lưng, nghiện opioid, lo lắng, adhd và hen suyễn. Chúng 



được xem xét theo các quy tắc dành cho thiết bị y tế, thường nằm trong 

danh mục rủi ro trung bình (gồm những thứ như thử thai và xe lăn điện). 

Một số quốc gia châu Âu đang thiết kế các lộ trình phê duyệt đặc biệt cũng 

quy định cách thanh toán các ứng dụng sức khỏe thông qua hệ thống y tế 

của họ. Ở Đức, các ứng dụng sức khỏe có thể được chấp thuận tạm thời 

trong một năm dựa trên bằng chứng sơ bộ về lợi ích, điều này buộc các 

công ty bảo hiểm sức khỏe phải trả tiền cho chúng. Các ứng dụng cung 

cấp bằng chứng chắc chắn từ các thử nghiệm lâm sàng sẽ được chấp 

thuận vĩnh viễn. Mười hai ứng dụng đã làm như vậy và 19 ứng dụng khác 

ở trong danh sách tạm thời. Pháp và Bỉ đang sao chép mô hình của Đức. 

Những ứng dụng như vậy, được gọi là “kỹ thuật số trị liệu”, có nhiều hứa 

hẹn đối với các bệnh thông thường và hiếm gặp. Một số là sản phẩm độc 

lập, bạn không cần gì nhiều hơn một chiếc điện thoại thông minh. Một số 

khác được ghép nối với thiết bị đeo được và các thiết bị khác cung cấp dữ 

liệu từ cơ thể người dùng, như máy theo dõi liên tục đường huyết. Một số 

trong số chúng chỉ có sẵn theo đơn hoặc thông qua sự giới thiệu của 

chuyên gia y tế. 

Brent Vaughan, một doanh nhân kỳ cựu trong lĩnh vực y tế kỹ thuật số, 

hiện là giám đốc điều hành của Cognito Therapeutics, một công ty khởi 

nghiệp có trụ sở tại Boston, cho biết đã có ba làn sóng trong sự phát triển 

của phương pháp trị liệu kỹ thuật số. Đầu tiên chủ yếu là cái mà ông gọi là 

“nagware” (phần mềm máy tính miễn phí trong thời gian dùng thử trong đó 

người dùng thường xuyên được nhắc nhở trên màn hình đăng ký và thanh 

toán cho chương trình để tiếp tục sử dụng khi thời gian dùng thử kết thúc.) 

- các ứng dụng giúp bệnh nhân tiểu đường và các bệnh mãn tính khác 

quản lý các công việc tầm thường, chẳng hạn như uống thuốc, di chuyển 

nhiều hơn, ăn thức ăn phù hợp hoặc đo lượng đường trong máu của họ. 

Làn sóng thứ hai đã số hóa các can thiệp trị liệu hiện có hầu như không có 

rủi ro về an toàn, chẳng hạn như liệu pháp nhận thức - hành vi cho chứng 

mất ngủ và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác nhau (“Gói lại những điều 

chúng tôi đã làm trước khi đối mặt và chuyển chúng sang đối mặt- lên màn 

hình,” như ông Vaughan nói). Theo ông, đây là làn sóng mới nhất của 

phương pháp trị liệu kỹ thuật số là những đột phá y học thực sự. 



Trong vòng một năm, hầu hết những người sống sót sau cơn đau tim được 

kê đơn thuốc giảm cholesterol thậm chí không dùng thuốc của họ 

Các ứng dụng “nagware” cho các bệnh mãn tính nghe có vẻ nhàm chán 

nhưng có thể gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe ở cấp độ dân số. Steven 

Driver, bác sĩ tim mạch và giám đốc y tế về trị liệu kỹ thuật số tại Advocate 

Aurora Health, một nhóm bệnh viện lớn ở Mỹ, cho biết: “Nếu bạn muốn 

thay đổi hành vi, đó là điều cần làm. “Tôi sẽ không ở văn phòng 30 ngày 

sau, nhắc nhở họ ăn ít hơn và tập thể dục nhiều hơn. Sẽ có người vào thứ 

Ba nói, 'Bây giờ là 5 giờ chiều, có lẽ bạn đã đi làm về và bạn chỉ có 3.500 

bước. Nếu bạn đứng dậy và đi bộ trong nửa giờ, bạn sẽ đạt được mục tiêu 

của mình. ' Đó là những gì chúng tôi cần và đó là những gì mà một liệu 

pháp kỹ thuật số cho phép chúng tôi làm”. 

Việc tuân thủ chế độ dùng thuốc không đúng cách cũng là một vấn đề lớn. 

Tiến sĩ Driver nói: “Không ai háo hức uống thuốc hơn một người vừa sống 

sót sau cơn đau tim. Nhưng chỉ trong ba tuần, việc tuân thủ hầu hết các 

phác đồ điều trị bắt đầu giảm dần. Trong vòng một năm, hầu hết những 

người sống sót sau cơn đau tim được kê đơn thuốc giảm cholesterol thậm 

chí không dùng thuốc. Và bởi vì các tình trạng mãn tính như tiểu đường và 

bệnh tim thường đi kèm với các vấn đề sức khỏe khác, ngay cả những 

bệnh nhân tận tâm cũng phải vật lộn để theo dõi mọi thứ họ phải làm. 

AI -Coaches giúp thực hiện tất cả những điều đó, một số ở mức độ chi tiết 

cá nhân điển hình của một người phối ngẫu có tổ chức, lẩm cẩm hoặc 

thậm chí chuyên quyền. Blue Star, một ứng dụng dành cho bệnh tiểu 

đường, kết hợp dữ liệu về chế độ ăn uống, hoạt động, giấc ngủ, tương tác 

xã hội và trạng thái tinh thần của bệnh nhân, cũng như các loại thuốc và 

xét nghiệm, tự động đưa dữ liệu từ các phòng thí nghiệm và hiệu thuốc mà 

bệnh nhân sử dụng. Mọi người có thể kết nối nó với tất cả các loại thiết bị 

như cân trọng lượng thông minh, máy đo đường huyết liên tục, máy theo 

dõi thể dục và máy đo huyết áp. Họ được cho biết hàng ngày một bữa ăn, 

lịch trình đi ngủ hoặc tập thể dục cụ thể ảnh hưởng gì đến lượng đường 

trong máu của họ, với lời khuyên về những gì họ nên thay đổi. Các thử 

nghiệm lâm sàng đã phát hiện ra rằng BlueStar, khi được thêm vào dịch vụ 

chăm sóc thông thường của bệnh nhân, làm giảm lượng hemoglobin A1C 



(một dấu hiệu sinh học về lượng đường trong máu dài hạn) gấp hai đến 

bốn lần so với mức giảm chỉ bằng các loại thuốc tiểu đường được sử dụng 

rộng rãi nhất. 

Các ứng dụng như vậy cũng có thể tạo ra sự khác biệt đối với các tình trạng 

mãn tính mà các phương pháp điều trị hiện có không phải lúc nào cũng hiệu 

quả. Perfood, một công ty khởi nghiệp của Đức, đang thử nghiệm một ứng 

dụng dựa trên AI cho chứng đau nửa đầu có thành phần dinh dưỡng được 

cá nhân hóa. Một số nghiên cứu cho thấy rằng đối với một số người mắc 

bệnh, một chế độ ăn uống có chỉ số đường huyết thấp có thể giúp giảm đau 

nhiều như một số loại thuốc trị đau nửa đầu thường được sử dụng. 

Về thở 

Mặc dù các ứng dụng chăm sóc mãn tính có khả năng trở thành danh mục 

bom tấn của phương pháp trị liệu kỹ thuật số, nhưng một số đổi mới thú vị 

nhất lại hướng đến các vấn đề sức khỏe ít phổ biến hơn, bao gồm một số 

tình trạng suy nhược mà các liệu pháp hiện có chỉ mang lại lợi ích hạn chế. 

Một ví dụ là Freespira, một liệu pháp kỹ thuật số cho các cơn hoảng sợ và 

rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Nó bao gồm một cảm biến thở được 

đặt trong mũi và kết nối với một máy tính bảng mà bệnh nhân sử dụng hai 

lần một ngày trong bốn tuần. Những người bị rối loạn hoảng sợ hít thở 

theo một cách cụ thể dẫn đến sự tích tụ carbon dioxide, được cho là thiết 

lập chuỗi sinh lý gây ra hoảng sợ. 

Freespira huấn luyện chúng để bình thường hóa hơi thở. Acacia Parks, 

một người dùng bị cơn hoảng loạn bắt đầu khi chồng cô phải nhập viện 

sau một vụ tai nạn xe hơi, là một nhà tâm lý học được đào tạo. Cô ấy nói 

rằng các phương pháp điều trị hiện tại cho chứng hoảng sợ là rất kinh 

khủng. “Về cơ bản, bạn đang đẩy bản thân về phía thứ gây ra sự hoảng sợ 

của bạn, để bạn có thể cố ý gây ra cơn hoảng sợ và sau đó học cách đối 

phó với nó. Không ai muốn làm điều đó”. Một số thử nghiệm lâm sàng, 

mặc dù nhỏ, cho thấy rằng hầu hết người dùng đã giảm các triệu chứng 

hoặc thuyên giảm sau sáu tháng hoặc lâu hơn. Cô Parks nói rằng ứng 

dụng đã giúp cô rất nhiều. 



Ngay cả những phương pháp trị liệu đột phá nhất, kỹ thuật số hay cách 

khác, cũng sẽ không giúp được nhiều bệnh nhân nếu chúng không phải là 

một đề xuất kinh doanh tốt cho những người trả tiền chăm sóc sức khỏe, 

chẳng hạn như công ty bảo hiểm, hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia và 

người sử dụng lao động cung cấp lợi ích sức khỏe cho nhân viên của họ. 

Thông điệp đó không bị mất ở một số công ty trị liệu kỹ thuật số lâu đời 

hơn. Họ đang bắt đầu đầu tư vào các nghiên cứu cho thấy sản phẩm của 

họ mang lại giá trị tốt. 

Trong các hệ thống y tế định hướng lợi nhuận như của Mỹ, một số bác sĩ 

xem việc kê đơn các liệu pháp kỹ thuật số là một cách để hiệu quả hơn. 

Những ứng dụng như vậy cung cấp cho họ dữ liệu trong nháy mắt về 

những gì bệnh nhân mắc bệnh mãn tính của họ đã trải qua, do đó, cuộc tư 

vấn có thể ngắn hơn và tập trung vào những mối quan tâm cấp bách. 

Sự thông minh của các ứng dụng như vậy có nghĩa là, một cách hiệu quả, 

chúng tự đặt ra liều lượng cho riêng mình. Điều đó có nghĩa là chúng có 

thể được kê đơn cho một lượng lớn dân số mà không cần lo lắng quá 

nhiều về phản ứng của từng cá nhân. Một số hệ thống chăm sóc sức khỏe 

của Mỹ đang tích hợp các ứng dụng trị liệu này vào các ứng dụng dành 

riêng cho hệ thống mà bệnh nhân đã sử dụng để đặt lịch hẹn và xem kết 

quả xét nghiệm. 

Điều này cho phép họ “đẩy” các phương pháp trị liệu kỹ thuật số mới có 

thể phù hợp với những bệnh nhân mắc một số tình trạng trực tiếp lên điện 

thoại thông minh của họ. Ví dụ, nhóm của Tiến sĩ Driver tại Advocate 

Aurora Health, gần đây đã kê đơn hàng loạt một ứng dụng điều trị tiền tiểu 

đường cho hàng nghìn bệnh nhân đã nhận được kết quả xét nghiệm đáng 

lo ngại. Nhóm nghiên cứu đã nghĩ rằng có thể cần đến năm tuần để đăng 

ký 250 người, nhưng quá nhiều người đã đăng ký khiến việc đăng ký phải 

đóng lại chỉ sau 36 giờ. 

Kết nối cần thiết 

Hai vấn đề lớn nhất đã xuất hiện đối với các nhà cung cấp dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe khi khám phá những khả năng này là tìm kiếm các ứng dụng 

phù hợp nhất và tạo ra các hệ thống máy tính khác nhau — từ đồng hồ của 



bệnh nhân đến hệ thống hồ sơ trong phòng khám của bác sĩ — nói chuyện 

(kết nối) với nhau. Trong những năm gần đây, một ngành công nghiệp nhỏ 

gồm các công ty chuyên biệt đã xuất hiện để giúp thực hiện điều đó. Orcha 

và AppScript chỉ là hai trong số các công ty đánh giá và xếp hạng các ứng 

dụng về tính hiệu quả, trải nghiệm người dùng và quyền riêng tư, đồng thời 

chuẩn bị các công thức kỹ thuật số dành riêng cho các điều kiện hoặc 

nhóm bệnh nhân cụ thể. Các công ty như Xealth chuyên tích hợp một loạt 

các hệ thống và thiết bị phần mềm y tế cho khách hàng như Welldoc và 

Advocate Aurora Health để làm cho luồng dữ liệu trở nên liền mạch. 

Marc Sluijs, một nhà tư vấn, ước tính rằng khoảng 11 tỷ đô la đã được đầu 

tư cho đến nay vào 349 công ty trị liệu kỹ thuật số mà ông đã xác định. 

Hầu hết chúng đều nhỏ. 20 công ty hàng đầu trong số họ đã huy động 

được 7 tỷ đô la trong số đó. Nhưng một số công ty tiên phong trong ngành 

công nghiệp non trẻ này đã ra mắt công chúng. Pear Therapeutics, nhà 

phát triển của ứng dụng sức khỏe đầu tiên được FDA chấp thuận, một liệu 

pháp nhận thức-hành vi cho chứng nghiện có tên là reset, đã ra mắt công 

chúng vào tháng 12 năm 2021 trong một thỏa thuận tăng giá trị của nó lên 

1,6 tỷ đô la. Akili Interactive, công ty sản xuất các liệu pháp dựa trên trò 

chơi điện tử cho ADHD, có kế hoạch ra mắt công chúng vào mùa hè. 

Các phương pháp trị liệu kỹ thuật số được cơ quan quản lý phê duyệt đằng 

sau việc định giá như vậy đang được định vị là các sản phẩm có tỷ suất lợi 

nhuận cao. Một số tính năng của chúng đã được cấp bằng sáng chế và các 

thuật toán của chúng là độc quyền, giúp bảo vệ các công ty khỏi bị sao chép 

sản phẩm của họ. Ở Mỹ, Pear Therapeutics bán một liệu trình kéo dài ba 

tháng của ứng dụng trị chứng mất ngủ Somryst với giá 899 đô la. Liệu pháp 

EndeavourRx của Akili cho adhd là $ 450 cho một khóa học ba tháng. Ở 

Đức, hầu hết các phương pháp trị liệu kỹ thuật số đã được kiểm tra bởi các 

cơ quan quản lý có giá 450-560 USD cho mỗi khóa học. 

Đối với tất cả lời hứa của chúng, phương pháp trị liệu kỹ thuật số vẫn còn 

là một điều mới lạ đối với các bác sĩ. Matteo Berlucchi, một “doanh nhân kỹ 

thuật số nối tiếp”, người đã thành lập Healthily, một trang web và ứng dụng 

chăm sóc bản thân bằng AI, tính toán rằng có thể mất tới 15 năm để các 

liệu pháp kỹ thuật số được sử dụng nhiều như thuốc viên ngày nay. Murray 



aitken từ Iqvia, một công ty nghiên cứu, cho biết thường phải mất một hoặc 

hai thập kỷ để các loại thuốc cải tiến được sử dụng rộng rãi vì các bác sĩ 

lâm sàng và công ty bảo hiểm là những nhóm rất bảo thủ. 

Đó là lý do tại sao các nhà sản xuất một số phương pháp trị liệu kỹ thuật 

số đang hợp tác với các công ty dược phẩm, những công ty có đội bán 

hàng để tiếp thị sản phẩm của họ cho các bác sĩ. Về mặt tài chính, đây là 

loại gợi ý nhỏ cho các công ty dược lớn. Các nhà phân tích đặt thị trường 

trị liệu kỹ thuật số ở mức 3,3 tỷ đô la vào năm 2020, khi doanh số bán 

dược phẩm đạt 1,1 triệu đô la. Nhưng thị trường dự kiến sẽ tăng trưởng 

khoảng 20% một năm trong 5 đến 10 năm tới. Và những giao dịch như vậy 

mang lại những lợi ích khác. Một số công ty dược phẩm cho rằng liệu pháp 

kỹ thuật số có thể tăng doanh số bán thuốc của họ bằng cách nâng cao 

hiệu quả của thuốc và lòng trung thành với nhãn hiệu của khách hàng. Nếu 

bệnh nhân tập thể dục, ngủ và tuân thủ chế độ dùng thuốc của họ, họ sẽ 

cảm thấy tốt hơn và có thể ít tác dụng phụ hơn. Trong các mô hình lấy 

thuốc làm trung tâm này, ứng dụng thường có thương hiệu của công ty. 

Đối với một số nhà sản xuất thuốc, 

Tuy nhiên, ngay cả khi đóng vai trò hỗ trợ cho việc chăm sóc sức khỏe 

thông thường, liệu pháp kỹ thuật số cuối cùng có thể biến đổi y học. Những 

thứ nhắm vào hoạt động của bộ não là một trong số những thứ thú vị nhất. 

MedRhythm, có trụ sở tại Portland, Maine, đã sản xuất một liệu pháp sử 

dụng âm nhạc để khôi phục các kết nối liên quan đến chuyển động của 

não ở những người đang phục hồi chức năng sau đột quỵ. Các cảm biến 

gắn vào giày của bệnh nhân sẽ đo dáng đi và đưa kết quả vào một thuật 

toán dựa trên ai để trộn nhịp tùy chỉnh vào danh sách phát do bệnh nhân 

chọn — giống như một dj được cá nhân hóa. Liệu pháp này đang được 

thử nghiệm lâm sàng đối với đột quỵ và có kế hoạch kiểm tra nó đối với 

bệnh Alzheimer, bệnh đa xơ cứng và bệnh Parkinson. 

Chrissy Bellows, một người sống sót sau đột quỵ 74 tuổi ở Maine, là một 

trong những người tham gia thử nghiệm sớm. Cô ấy đã được thông báo 

rằng tình trạng của cô ấy rất khó cải thiện hơn hai năm sau khi đột quỵ. 

Điều đó có nghĩa là phải phụ thuộc vào chồng để đi bộ, mỗi lần vài bước. 

Tuy nhiên, sau khi điều trị Med Rhythm, cô ấy có thể đi bộ tới 100 mét mà 



không cần hỗ trợ. Chồng cô nhớ lại một buổi trị liệu, trong đó cô đang đi tới 

một mục tiêu đã định nhưng đột nhiên đứng im như thể chân cô không thể 

cử động. Hóa ra âm nhạc đã dừng. Đó là sức mạnh mà nó có đối với sự 

kiểm soát của bộ não đối với cơ thể. 

Ông Vaughan của Cognito cho rằng phương pháp trị liệu kỹ thuật số sẽ 

đóng một vai trò lớn trong các tình trạng mà hiện nay khó điều trị, chẳng 

hạn như rối loạn não. “Tôi nghĩ rằng 15-20 năm kể từ bây giờ, ý tưởng 

rằng bạn cho ai đó một loại thuốc toàn thân, thuốc viên hoặc thuốc tiêm, hy 

vọng rằng một lượng nhỏ nó sẽ đi vào não và sau đó nó thực sự thay đổi 

hoạt động điện trong não trước khi phần còn lại của nó tích tụ trong gan 

hoặc thận của bạn và gây ra vấn đề… Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ xem xét 

lại điều đó giống như việc đuổi ruồi bằng búa vậy”. 


