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نظام ارجاع در تامین اجتماعی؛  نظام ارجاع در وزارت بهداشت 

شعیبشاهزمانی


با  خدمات  سطح بندی  و  ارجاع  »نظام  برقراری 
یکی  عنوان  به  خانواده«،  پزشک  برنامه  بر  تاکید 
از تاکیدات اسناد باالدستی نظام سالمت همچون 
برنامه های پنج ساله توسعه و سیاست های کلی نظام 
سالمت، دیری است که به شکل یک آرزوی شیرین 
متقاضیان  عنوان  به  مردم  و  پزشکی  جامعه  برای 
دریافت خدمات سالمت درآمده است. نظامی که 
برقراری آن نه تنها بیماران را از چرخه سردرگمی 
و دست اندازهای مختلف شبکه بهداشت و درمان 
خارج می کند بلکه برای ارئه کنندگان و به خصوص 
خریداران خدمت برکاتی دارد که آن را به عنوان 
یکی از اصلی ترین اولویت های توسعه نظام سالمت 
در کشورمان معرفی کرده است. هرچند این اولویت 
بسیار مهم، سال ها است که محاق فراموشی سپرده 
شده و فعالیت هایی هم که هم راستای با آن انجام 
صبر  و  نوح  عمر  رسیدن،  ثمر  به  برای  می شود، 

ایوب طلب می کند.
بهداشت  وزارت  فعالیت های  کشاکش  در  اما 
که به گفته کارشناسان و منتقدان سیاست های این 
آنها  برنامه های  اولویت های  در  جایی  وزارتخانه 
و طرح تحول سالمت نیافته است، سازمان تامین 
اجتماعی به صورت کامال موازی برقراری سیستمی 
تحت عنوان نظام ارجاع داخلی در مراکز ملکی این 
با  هرازچندگاهی  که  کاری  کرد.  آغاز  را  سازمان 
گوشه و کنایه هایی از جانب وزارت بهداشت هم 
مواجه می شود، اما حداقل برای خود این سازمان 
و جمعیت تحت پوشش آن، فواید زیادی به همراه 
خواهد داشت. البته از معایب فعالیت های موازی به 
خصوص از نظر هزینه ها و دوباره کاری های آینده، 

نمی توان صرف نظر کرد.
برنامه نبض شبکه خبر هم این بار به این موضوع، 
اختصاص پیدا کرده بود. در این برنامه که جمعه 
گروه  رئیس  طباطبایی  سید موسی  با حضور  شب 
برنامه ریزی اقتصاد و بیمه سالمت وزارت بهداشت 
و فواد سرابی رئیس گروه امور کلینیکی اداره کل 
روی  به  اجتماعی  تامین  سازمان  مستقیم  درمان 
آنتن رفت، سیدموسی طباطبایی با ارائه تعریفی از 
هدایت  سامانه  ارجاع،  »نظارم  گفت:  ارجاع  نظام 
هوشمند و هدفمند مردم و بیماران برای دریافت 
به جای  که  است  سامانه ای  یعنی  است.  خدمات 
بیمار، تصمیم می گیرد که قدم بعدی آن بیمار باید 

چه باشد.«
 وی در بیان اهداف اصلی برقراری نظام ارجاع 
و  سطح بندی  ارجاع،  نظام  هدف  »اولین  گفت: 
ساماندهی ارائه خدمات است. این که چه سطوحی 
از خدمات به چه تعداد و چه مقدار و باچه شرایطی 
الزم است ارائه شود. هدف دوم، مدیریت بیماری ها 
و مشکالت است. هدف سوم، مدیریت تقاضا و 
هزینه ها است. به این صورت که در نظام ارجاع، 
استانداردها  و  پروتکل ها  براساس  خدمات  ارائه 
خواهد بود. نه بیماران و گیرندگان و نه ارائه کنندگان 
پروتکل ها  این  از  نمی توانند  هیچ کدام  خدمات، 

تخطی کنند.«
رئیس گروه برنامه ریزی اقتصاد و بیمه سالمت 
وزارت بهداشت در ادامه، به واژه »پزشک خانواده« 
به عنوان یکی از مفاهیم مرتبط با نظام ارجاع اشاره 
موفق  ارجاع  نظام  باشد،   قرار  »اگر  گفت:  و  کرد 
باشد  هم  پزشک خانواده  برنامه  باید  باشد، حتما 
یعنی پزشک خانواده و طب عمومی به عنوان پایه 

مدیریت خدمات سالمت حاضر باشد و به اصطالح 
دروازه بان و نگهبان سالمت مردم در مرحله اول 
است. درواقع پزشک خانواده از الزامات برقراری 
بدون  جایی  است  ممکن  ولی  است  ارجاع  نظام 
اینکه نظام ارجاع برقرار شده باشد، پزشک خانواده 
براساس درجه بندی و تعاریف مخصوص به خودش 
ارائه خدمت کند ولی ارتباط آن با سطوح بندی، 

برقرار نباشد.« 
طباطبایی در توضیح »نظام سطح بندی خدمات« 
هم اظهار داشت: »سطح بندی خدمات، تقسیم بندی 
است که براساس سطوح مختلف ارائه کنندگان و 
دریافت  متقاضیان  ثالثیه  و  ثانویه  اولیه،  نیازهای 

خدمات انجام می شود.« 
وی افزود: »سطح یک خدمات، سطحی است که 
گروه های مراقبین سالمت، پیراپزشکان، کارشناسان 
ارائه خدمت  به  آن  در  عمومی  پزشکان  و  تغذیه 
می پردازند که شامل خدمات تشخیصی، بهداشتی 
آنها  درمانی  خدمات  همینطور  و  پیشگیری  و 
می شود. سطح دو خدمات توسط گروه متخصصن 
در بیمارستان ها و مراکز قطبی کشورمان ارائه می شود 
و سطح سه، مربوط به خدمات فوق تخصصی است 
که در هرم قطب ها می تواند باشد و در سطح ملی 

هم تعریف شده است.«
سوی دیگر این برنامه گفت وگو محور، رئیس 
گروه امور کلینیکی اداره کل درمان مستقیم سازمان 
تامین اجتماعی قرار داشت. نخستین موضوعی که 
فواد سرابی در ارتباط با آن توضیح داد، برقراری نظام 
ارجاع داخلی سازمان تامین اجتماعی در چند استان 
کشور بود. وی گفت: »نکته اول این است که این 
نظام ارجاع، داخلی است و صرفا در مراکز ملکی 

سازمان تامین اجتماعی برقرار می شود.« 
سرابی با بیان اینکه در مراحل اول انجام این کار، 
»ما  گفت:  نداشت،  وجود  الزم  زیرساخت های 
یک  مدت  به  را  برنامه  این  اجرای  بودیم  مجبور 
سال به صورت دستی جلو ببریم. همانطور که ما 
از مرداد 93 تا  آخر سال 94، نظام ارجاع داخلی 
اداره کردیم. برای آن  در سازمان به شکل دستی 
کردیم  طراحی  کاغذی  مزمن  بیماری های  پرونده 
بود  کاغذی  به شکل  ما  ارجاع  برگه های  حتی  و 

و فقط بیماران را بین مراکزمان جابه جا می کرد.«
 وی افزود: »از میان بیمارانی که به پزشک عمومی 
مراجعه می کردند، کسانی که بیماری مزمن داشتند 
را به چهار گروه بیماری های دیابت، بیماری های 
قلبی، بیماری  فشار خون و بیماری های اعصاب و 

روان تقسیم کردیم.«  
رئیس گروه امور کلینیکی اداره کل درمان مستقیم 
مبنی  به سوالی  پاسخ  در  اجتماعی  تامین  سازمان 
بر اینکه آیا نظام ارجاع موجود در سازمان تامین 
مبتنی بر پرونده الکترونیک است یا نه، گفت: »ما در 
سال 94 در کل مراکز درمانی سازمان، نصب سیستم 
HIS و تغییر DOS به WINDOWS آغاز شد. 
بیماری های  چراکه نرم افزاری که ما برای پرونده 
مزمن طراحی کرده بودیم، باید بر روی این بیس 
پایان  HIS سوار می شد. همینطور هم شد و در 
HIS شد و  سال 94 کل مراکز ما دارای سیستم 
از ابتدای سال 95 هم ما اقدام به تشکیل پرونده 

الکترونیک بیماری های مزمن کردیم.«
 وی اضافه کرد: »به دلیل اینکه لود و بار- مراجعه 
اجتماعی  تامین  سازمان  ملکی  مراکز  به  بیماران 
و  بیماران  تعداد  بین  الزم  تناسب  و  است  زیاد 
پزشکان مراکز درمانی ما وجود ندارد، فعال فقط 
بیماری های مزمن پرونده الکترونیک دارند. این بود 

که ما نمی توانستیم وارد شویم و برای کل بیماری ها 
پرونده الکترونیک تشکیل دهیم.« 

زیرساخت های الزم برای نظام ارجاع
در ادامه، سید موسی طباطبایی به زیرساخت های 
مورد نیاز برای برقراری نظام ارجاع اشاره کرد و 
گفت: »واقعیت این است که در سال 95 ما نزدیک 
به 200 پروتکل، استاندارد و راهنمای بالینی را مورد 
به صورت  بهره برداران  و  دادیم  قرار  بهره برداری 
دارند  را  آنها  از  استفاده  امکان  محدودیت  بدون 

ولی این یکی از الزامات است.
 مهمترین زیرساختی که ما برای برقراری نظام 
ارجاع به آن نیاز داشتیم، نیروی انسانی متخصص 
برای این کار است. من اعالم کنم که همین االن 
از 7 هزار پزشک مورد نیاز برای این کار، 6 هزار 
و 825 نفر در اختیار داریم. یعنی چیزی حدود100 
معنا  این  به  داریم،  کسر  هم  تعدادی  این  درصد. 
مثال  بلکه  است.  پزشک  فاقد  ما  مراکز  که  نیست 
به جای سه پزشک، دو پزشک داریم.« وی ادامه 
به  هم  حتی ضروری تر  که  دوم  »زیرساخت  داد: 
نظر می رسد، زیرساخت مدیریت اطالعات مکانیزه 
است. زیرساخت IT، پیش نیاز بسیار مهم دیگر برای 

ایجاد پرونده الکترونیک سالمت است.« 
رئیس گروه برنامه ریزی اقتصاد و بیمه سالمت 
وزارت بهداشت هم به مراحل ایجاد زیرساخت های 
الزم برای برقراری نظام ارجاع در وزارت بهداشت 
اشاره کرد و گفت: »در سال 92 از مجموع 700 
 40 تنها  بهداشت،  وزارت  مرکز  و  بیمارستان 
بیمارستان از می توانستند به سامانه سپاس اطالعات 
منتقل کنند. اما امروز که با شما صحبت می کنیم، 
همه بیمارستان های ما امکان این تاتبادل ارتباطات 
را دارند. البته این معنای برقراری ارتباط بین سطوح 
مختلف نیست. فعال امکان اطالعات به مرکزی که 
برای ما و بیمه ها قابل رویت باشد، فراهم شده است.« 
طباطبایی با تاکید بر اهمیت تکمیل سطح یک 
برای کامل شدن چرخه نظام ارجاع گفت: »درحال 
حاضر اطالعات 51 میلیون ایرانی در سامانه ای که 
مربوط به ثبت اطالعات سطح یک افراد است، وارد 
به عنوان یک حلقه  اتفاق دیگری که  شده است. 
اتصال، بسیار الزم بود، اتصال اطالعات سطح یک 
به سطح دو و سه بستری ما بود که این کار در سال 
95 اتفاق افتاد. ما در معاونت درمان سندی به اسم 
به اسم سینا  سوار و در معاونت بهداشت سندی 
تهیه کردیم. کاری که اینها انجام می دهند، این است 
که اطالعات بیماری که قرار است ارجاع شود را 
به مرکز سطح باالتر ارسال می کند و سطح باالتر 
هم بازخورد آن را دوباره به مرکز ارسال می کند.«

 وی اضافه کرد: »نتیجه مثبت این اقدامات این 
دغدغه ای  نیست  الزم  بیمه گر  سازمان  که  است 
داشته  هزینه هایش  پرداخت  و  منابع  تامین  بابت 
اکانت  یک  می تواند  چرخه  این  تکمیل  با  باشد. 
پزشک  فالن  از  که  بیماری  تعداد  کند،  دریافت 
و  می گیرد،  را  ارجاع شده  مرکز  فالن  یا  خانواده 
هزینه ها  پرداخت  برای  اطالعات  این  اساس  بر 

می کند.«  تصمیم گیری 
رئیس گروه امور کلینیکی اداره کل درمان مستقیم 
سازمان تامین اجتماعی هم متقابال به تشریح برخی 
دست آوردهای اجرای نظام ارجاع داخلی در سازمان 
تامین اجتماعی پرداخت و تصریح کرد: »تشکیل 
پرونده الکترونیک افراد را در سازمان تامین اجتماعی 
باعث شده است که انتقال اطالعات الکترونیک در 
برنامه در  این  پایلوت  به شکل  اولیه که  استان   5

آنها پیاده شده است، میسر باشد.
پرونده های  استان،   5 هر  در  حاضر  درحال   
الکترونیک تشکیل شده به راحتی قابل رویت است. 
مثال بیماری که در گیالن پرونده دیابت دارد، اگر 
مثال در مشهد به مشکلی برخورد کند و به یکی 
از مراکز ملکی سازمان مراجعه کند، کل اطالعات 
موجود پرونده او شامل سوابق بیماری و آزمایش ها 
و ... به وسیله پزشک به راحتی قابل لود شدن و 

مشاهده است.« 

مشکل کجاست؟
برنامه چهارم  از  با گذشت سال هایی که  »چرا 
و پنجم توسعه و تاکید آنها بر اجرای نظام ارجاع 
و پزشک خانواده می گذرد، هنوز زیرساخت های 
این  نیست؟«  آماده  برنامه  این  اجرای  برای  الزم 
آن  به  اینگونه  طباطبایی  که سیدموسی  بود  سوال 
پاسخ داد: »واقعیت این است که ما از انتظاراتمان 
از  باشد  یادمان  اما  این بخش عقب تر هستیم.  در 
سال ها پیش 23 میلیون نفر از روستاییان کشور با 
وجود نقایصی که هست، درحال سرویس گرفتن 

در قالب نظام ارجاع هستند. 
از  دیگری  نسخه  به  باید  بگذریم،  که  این  از 
نظام ارجاع در فارس و مازندران اشاره کنیم که 
این  نفر در  میلیون  به 7  نزدیک  چهار سال است 
سیستم سرویس می گیرند. ورژن های دیگری هم 
کمیته  ارجاع  نظام  مثل  دارد.  وجود  ارجاع  نظام 
امداد، تامین اجتماعی و برنامه دیگری که از سال 
95 ما در 10 استان انجام داده ایم و به محض فراگیر 
شدن، سوییچ نهایی آن زده می شود. این نسخه های 
مختلف ویژگی های مختلفی داشتند ولی در چند 
این  توضیح  در  باشند.« وی  مشترک  باید  ویژگی 
ارجاع جامعیت و کفایت  نظام  مطلب گفت: »در 
خدمات بسیار مهم است. یعنی ما حق نداریم نظام 
ارجاعی طراحی کنیم که بخشی از خدمات را نداشته 
باشد. در این نظام ارجاع هایی که من ذکر کردم، به 
عنوان مثال مراقبت های بهداشتی موجود ندارد، در 
بعضی از این نظام های ارجاع، اتصال و ارتباط با 
مراکز با سطوح باالتر وجود ندارد. آن چیزی که ما 
پارسال با کمک سازمان های بیمه گر مخصوصا بیمه 
سالمت طراحی کردیم، این ویژگی ها دایر است.«

رئیس گروه امور کلینیکی اداره کل درمان مستقیم 
سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که 
آیا اجرای نظام ارجاع داخلی در تامین اجتماعی 
به نوعی موازی کاری با وزارت بهداشت محسوب 
نمی شود؟ گفت: »به عقیده ما اجرای این طرح نه 
تنها مغایرت و تقابلی با کارهای وزارت بهداشت 
ندارد بلکه می تواند در راستای فعالیت های وزارت 
بهداشت قرار داشته باشد چون همان زیرساختی که 
ما برقرار کرده ایم و آشنایی پزشکان ما با سیستم های 
الکترونیکی الزم برای تشکیل پرونده، به آنها کمک 
می کند که در آینده همین اقدامات را در سیستم ارجاع 
وزارت بهداشت با آمادگی بیشتری انجام دهند.« 
استفاده  ما  که  نرم افزارهایی  »البته  افزود:  وی 
می کنیم، با نرم افزارهایی که وزارت بهداشت طراحی 
کرده، متفاوت است ولی ما هم نمی توانستیم منتظر 
بمانیم تا هر زمانی که وزارت بهداشت تصمیم گرفت، 
این کار را انجام دهد. بااین وجود ما با شرکت سازنده 
و طراح سیستم HIS صحبت کرده ایم و قرار است 
که نرم افزار ما با نرم افزار وزارت بهداشت با هم لینک 
شوند. درحال حاضر هم در استان فارس دوستان 
انتقال اطالعات و داده ها بین  ما پیگیر هستند که 

دو سیستم آغاز شود.« 

حلقه مفقوده  نظارت بر عطاری ها

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ورود برخی عطاری ها در 
مباحث پزشکی انتقاد کرد و گفت: »این اقدام سالمت افراد را تهدید 
می کند.« بهروز بنیادی، درباره اظهار نظر مدیر کل نظارت بر داروهای 
طبیعی و سنتی سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت تبلیغات داروهای 
چاقی و الغری، گفت: »بدون شک فروش محصوالت چاقی و الغری 
یا برخی داروها از سوی عطاری ها اقدام نادرستی است و بی توجهی 
به آن می تواند عوارض جبران ناپذیری در حوزه سالمت داشته باشد.« 
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: »واقعیت 
آن است که باید شرح وظایف فعالیت عطاری ها مشخص شود تا این 
صنف بتوانند زیر نظر سازمان غذا و دارو و براساس شرح وظایف خود 
به ارائه خدمت بپردازند.« این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح 
کرد: »گاهی مشاهده می شود که عطاری ها در مباحث پزشکی ورود 
پیدا می کنند که این موضوع اصاًل به صالح حوزه بهداشت و درمان 
نیست، زیرا ممکن است تجویزهای اشتباه سالمت افراد را تهدید کند.« 
وی یادآور شد: »متاسفانه تعداد عطاری ها زیاد شده درحالی که کمتر 
شاهد نظارت های دقیق بر نحوه فعالیت این صنف هستیم به گونه ای 
که به راحتی نصب آگهی های عطاری ها را می توان در گوشه گوشه 
شهر مشاهده کرد.« بنیادی تاکید کرد: »عطاری ها گاهی در امور پزشکی 
و سالمت مداخله می کنند درحالی که با توجه به راه اندازی طب سنتی 
در دانشگاه ها می طلبد که فعالیت این صنف به شکل دیگری تجلی 
یابد.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، گفت: 
»بدون شک هرگونه تخلفی که از سوی عطاری ها سر بزند، باید صنف 
عطاری ها نسبت به نحوه عملکرد آنها پاسخگو باشد زیرا سالمت افراد 

را به خطر می اندازد.«

 واگذاری نظارت بر 
محصوالت سالمت محور به وزارت بهداشت 
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به مصوبه مجلس 
مبنی بر واگذاری نظارت بر محصوالت سالمت محور به وزارت  
بهداشت،گفت: »با این مصوبه مجلس از این پس وزارت بهداشت 
این نظارت را با پشتوانه قانونی انجام خواهد داد.« محمد نعیم امینی فرد 
برای  قانون جامعی را  نمایندگان مجلس  از  تصریح کرد: »تعدادی 
عملکرد بهتر سازمان استاندارد تهیه کرده اند که بر اساس آن نظارت 
بر محصوالت سالمت محور به وزارت بهداشت واگذار شد.« نماینده 
مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: »برای بررسی دقیق 
طرح مذکور کمیسیون مشترکی از سوی نمایندگان تشکیل شد تا همه 
جوانب طرح مورد توجه قرار گیرد که اکنون نیز به تصویب مجلس 
رسید.« این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: »در گذشته 
نحوه نظارت بر محصوالت سالمت محور مشخص نبود و هیچ نهادی 
به طور مستقیم مسئولیت آن را به عهده نمی گرفت به گونه ای که از 
سویی وزارت بهداشت باید این نظارت را انجام می داد اما اختیارات 
الزم را به جهت قانونی در اختیار نداشت.« وی تاکید کرد: »با مصوبه 
مجلس، وزارت بهداشت می تواند ورود جدی به نظارت بر محصوالت 
سالمت محور داشته باشد و بر اساس آن اختیارات الزم را  برای اجرای 
کامل مصوبه مجلس خواهد داشت.« سخنگوی کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس شورای اسالمی، گفت: »امید است وزارت بهداشت نیز 
برای اجرای دقیق قانون به وظایف خود عمل کند تا شاهد نظارت و 

کنترل دقیق بر محصوالت سالمت محور باشیم.«

 ناتوانی وزارت بهداشت در
 تأمین هزینه های دهان و دندان 

نماینده مردم شیراز در مجلس، نسبت به افزایش پوسیدگی دندان 
در کشور هشدار داد و گفت: »سازمان های بیمه گر باید دراین زمینه 
بودن  باال  درباره  پارسایی،  بهرام  کنند.«  بهداشت کمک  به وزارت 
هزینه های درمان دهان و دندان، افزود: »واقعیت این است که به دلیل 
آنکه وزارت بهداشت قادر به تأمین هزینه های دهان و دندان نیست، 
این هزینه ها بر دوش بیمار سنگینی می کند.« نماینده مردم شیراز در 
مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: »از سوی دیگر بیمه ها برای پوشش 
کامل هزینه های دهان و دندان همراهی الزم را با وزارت بهداشت 
ندارند و کمتر بیمه ای این هزینه ها را متقبل می شود، همین امر سبب 
شده آمار پوسیدگی دندان ایرانی ها رو به افزایش رود.« این نماینده 
مردم در مجلس دهم با بیان اینکه وزارت بهداشت باید ورود جدی 
به عرصه مراقبت از دهان و دندان داشته باشد، تصریح کرد: »از سوی 
دیگر در بخش فرهنگ سازی نیز عقب هستیم و نتوانستیم برای کودکان 
و نوجوانان تاثیرگذاری مسواک زدن و پیشگیری از خرابی دندان را 
تفهیم کنیم به همین  علت پوسیدگی دندان در کشور در مقایسه با 
کشورهای پیشرفته آمار باالیی است.« وی یادآور شد: »اگر آموزش های 
الزم به افراد جامعه ارائه شود، هم افراد متحمل هزینه های سنگین 
دندان پزشکی نخواهند شد و هم می توان تا حد زیادی این آمار را 
کاهش داد.« پارسایی گفت: »برای رسیدن به نقطه مطلوب الزم است 
سازمان های بیمه گر مسئولیت پذیرتر باشند و دست وزارت بهداشت 
را در حمایت از بیماری های دهان و دندان خالی نگذارند، زیرا امروزه 
بیمه هایی همچون تأمین اجتماعی و خدمات درمانی این خدمات 
دهان و دندان را پوشش نمی دهند.« سخنگوی کمیسیون اصل نودم 
مجلس شورای اسالمی، گفت: »ناگفته نماند  که نظارت بر عملکرد 
دندانپزشک هم تا حد زیادی می تواند از هزینه های بیمار جلوگیری 
کند، زیرا گاهی به دلیل تشخیص اشتباه پزشک، بیمار ناچار است 
چندین بار برای یک دندان هزینه کند که می طلبد وزارت بهداشت 

ورود جدی در این عرصه داشته باشد.«
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