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این کار مانع از تکرار فرآیندهای درمان خواهد شد. 
با این اقدامات، دوباره کاری در نظام سالمت، کنترل 
می شود و مثال از آزمایش های تکراری جلوگیری 

می کند.«

پیش شرط های حذف نسخه های کاغذی 
در سال 99

در شرایطی که سازمان بیمه سالمت می گوید تا آذرماه 
باید بساط نسخه های کاغذی جمع شود، اما برخی 
کارشناسان نظام سالمت می گویند که تحقق کامل 
این هدف به پیش شرط های متعددی نیاز دارد که 
برخی از این پیش شرط ها در کشور ما مهیا نیست.
حسین قشالقی، عضو شورای عالی نظام پزشکی 
کشور در گفتگو با سپید به برخی چالش های پیش 
روی اجرای نسخه نویسی الکترونیک در کشور، 
اشاره می کند و می گوید: »این طرح فقط زمانی به 
طور کامل به بار می نشیند که اراده ای قوی برای 
اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیک وجود داشته 
باشد. جامعه پزشکی نیز از نسخه نویسی الکترونیک، 
بسیار بهره مند خواهد شد. نظم در پرداختی های بیمه 
با اجرای نسخه نویسی الکترونیک، بیشتر می شود. 
االن متاسفانه پرداختی برخی بیمه ها به جامعه پزشکی 

حدود هفت ماه به تاخیر افتاده است. برخی بیمه های 
درمانی که مطالبات جامعه پزشکی را در نیمه دوم سال 
9۷ اصال پرداخت نکردند. نسخه نویسی الکترونیک 

می تواند این مشکالت را کمتر کند.«
او یادآور می شود: »نسخه نویسی برخط می تواند به 
تشکیل پرونده الکترونیک سالمت بیماران کمک 
کند، مثال حتی برخی پزشکان نیز سوابق الکترونیکی 
از سالمت خود ندارند. همچنین با نسخه نویسی 
الکترونیک، ارجاع بیماران نیز راحت تر خواهد 
شد و عالوه بر ارتقای کیفیت خدمات درمانی، 
هزینه های نظام سالمت نیز کاهش چشمگیری 
خواهد داشت. در نظر بگیرید که افزایش خونگیری 
از بیمار به عنوان یک عمل تهاجمی و بازنویسی 
آزمایش های تکراری و تصویربرداری های پزشکی 
نیز می تواند به سالمت بیماران آسیب بزند. اینها 
فقط یک نمونه از تبعات منفی جدی نگرفتن نسخه 

نویسی الکترونیک است.«
قشالقی با انتقاد از برخی بیمه های درمانی، تاکید 
می کند: »با توجه به ورشکستگی برخی بیمه های 
درمانی، افزایش امید به زندگی و افزایش هزینه های 
نظام سالمت، فشار مالی زیادی به بیمه های درمانی 
وارد می شود. االن در برخی صندوق های بیمه، نسبت 

تعداد بیمه پردازان به نسبت تعداد مستمری بگیران 
به حدود دو و چهار دهم رسیده است، در حالی 
که این نسبت باید حداقل عدد پنج باشد. با این 
وجود منطق حکم می کند سازمانی که پول کافی 
ندارد، نظم و انضباط بیشتری در پرداخت ها داشته 
باشد و بیشتر حواسش به منابع و مصارف باشد، اما 
در عمل می بینیم که برخی بیمه های درمانی برای 
اجرای نسخه نویسی الکترونیک، رغبت جدی 
ندارند. بخصوص در بخش خصوصی، این موضوع 

به شکل حادتری وجود دارد.«
همچنین او به شیوه آموزش دانشگاه ها نیز گریزی 
می زند و می گوید: »متاسفانه در دانشگاه های علوم 
پزشکی، موارد مهمی چون نحوه نسخه نویسی 
با بیمار را  الکترونیک یا نحوه برخورد اصولی 
درمان  گاهی  عوض  در  اما  نمی دهند،  آموزش 
می دهند  آموزش  را  پیچیده  بیماری های  برخی 
که شایع نیست، بیماری هایی که شاید پزشک تا 

پایان عمر کاری اش هم با آن سر و کار نداشته 
باشد. به نظرم حداقل چهار واحد آموزشی برای 
دانشجویان پزشکی عمومی و دو واحد آموزشی 
برای دانشجویان پاراکلینیک باید در کوریکولوم 
آموزشی گنجانده شود تا آنها با مفاهیم نسخه 

نویسی الکترونیک آشنا شوند.«
مرتضی حیدری، کارشناس نظام سالمت و عضو 
هیات انتظامی تجدیدنظر سازمان نظام پزشکی ایران 
نیز به برخی از پیش نیازهای اجرای نسخه الکترونیک 
اشاره می کند و به سپید می گوید: »برای اجرای نسخه 
نویسی الکترونیک، برخی تجهیزات فنی در حوزه 

»IT« باید فراهم باشد که این مسائل قابل حل است. 
مثال ابزارهای الکترونیکی باید وجود داشته باشد 
که بر اساس آن، پزشک بتواند داروها را انتخاب 
کند، نسخه الکترونیک را به داروخانه ارسال کند 
و برای داروخانه ها نیز این نسخه الکترونیک، قابل 
مشاهده باشد. این زیرساخت های فنی قابل دستیابی 
است، اما برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک، 
یک سری نکات حقوقی و فنی پزشکی وجود 

دارد که این نکات هم باید دیده شود.«
او ادامه می دهد: »این نکات فنی پزشکی برای اجرای 
نسخه نویسی الکترونیک، شامل موارد متعددی 
است. مثال اول اینکه باید مشخص شود پزشکی 
که نسخه الکترونیک می نویسد، اصال صالحیت 
دارد یا خیر؟ آیا پزشک، داروها را درست انتخاب 
کرده است؟ بعد از رفع این دغدغه ها، نسخه پیچی 
باید طبق قانون به تایید مسئول فنی داروخانه نیز 
برسد. همچنین طبق مقررات سازمان غذا و دارو، 
مهر مسئول فنی باید روی نسخه ها باشد. حال در 
صورت الکترونیکی شدن نسخه ها باید دید که 
این نکات فنی پزشکی، چطور دیده شده است. 
نکته دیگر اینکه پزشک داروساز که مسئول فنی 
داروخانه است، حتما باید شرح استفاده از داروها 
و عوارض جانبی آن را برای بیمار یا دریافت کننده 
نسخه، توضیح دهد. باید ببینیم که برای حل این 
مسائل، چه راه حل هایی پیش بینی شده است. البته 
همه این مسائل فنی پزشکی نیز قابل حل است.«
حیدری تاکید می کند: »یکی از پیش نیازهای اجرای 
نسخه نویسی الکترونیک، تغییر در قوانین و مقررات 

نحوه اداره داروخانه هاست. پیش نیاز دیگر، تغییر در 
برخی قوانین و مقررات سازمان غذا و داروست. 
یک سری پیش نیازها نیز مربوط به آیین نامه های 
نظام پزشکی است که به پروتکل های نسخه نویسی 
مربوط می شود. در این راستا یک سری تغییرات 
نیز باید برای توسعه زیرساخت های حوزه »IT« به 
وجود بیاورند و یک سری تغییرات بخشنامه ای هم 
در نحوه اداره داروخانه ها و مطب های پزشکی اعمال 
کنند تا مجموع همه این عناصر در اجرای درست 
نسخه نویسی الکترونیک، همگام و هماهنگ باشند.«
همچنین محمود تارا، مشاور سرپرست سازمان بیمه 
سالمت هم تحقق کامل نسخه نویسی الکترونیک را 
منوط به افزایش همکاری مردم و مراکز ارائه خدمات 
می داند و می گوید: »برنامه نسخه الکترونیکی از 
مراکز ارائه خدمت می خواهد سیستم هایی که سال ها 
به آن عادت داشتند را تغییر دهند و در هنگام 
ارائه خدمت، چرخه ها را از شیوه سنتی به شکل 
الکترونیکی تغییر بدهند. این کار به چند تغییر از 
جمله خرید و یادگیری تجهیزات و نرم افزارها و 
حتی وجود کارکنانی که با این چرخه ها آشنایی 
داشته باشند و ارائه آموزش به پزشکان و پرستاران 
نیاز دارد. حاال اگر این موضوع با ارائه خدمت 
تداخل داشته باشد، نوع همکاری دشوار می شود.«
او یادآور می شود: »در زمینه مردم هم موارد دیگری 
مطرح است. به طور مثال بیمه شده فکر می کند حاال 
دیگر دفترچه فیزیکی کاغذی در اختیار ندارد و به 
او گفته می شود اگر به پزشک یا داروخانه مراجعه 
کند، نسخه آماده شده و در سیستم وجود دارد. این 
تغییر راحتی در همه کشورها نبوده است. مردم باید 
اطمینان پیدا کنند که این کار به موقع اتفاق می افتد. 
زیرا تفاوت نظام سالمت با نظام بانکی این است که 
نمی شود انتظار داشت مردم صبر و تحملی که در 
نظام بانکی دارند را در نظام سالمت داشته باشند. 
باید برای همه این چالش ها راه حل وجود داشته 
باشد. البته چالش های زیرساختی هم وجود دارد 

که باید مورد نظر قرار بگیرد.«
با توجه به اینکه دولت می خواهد در سال 99 بساط 
نسخه نویسی الکترونیک را جمع کند، کارشناسان 
تاکید دارند که در این مسیر باید به توصیه های علمی 
صاحبنظران هم توجه شود تا اجرای این طرح مهم 
در نظام سالمت، در نهایت مورد تایید همه اضالع 
نظام سالمت شامل مردم، بیمه ها، ارائه دهندگان 

خدمت و متولیان نظام سالمت باشد.

قشالقی: در دانشگاه های علوم 
پزشکی، موارد مهمی چون نحوه 

نسخه نویسی الکترونیک یا 
نحوه برخورد اصولی با بیمار 

را آموزش نمی دهند. به نظرم 
حداقل چهار واحد آموزشی 

برای دانشجویان پزشکی 
عمومی و دو واحد آموزشی برای 
دانشجویان پاراکلینیک باید در 

کوریکولوم آموزشی گنجانده 
شود تا آنها با مفاهیم نسخه 

نویسی الکترونیک آشنا شوند
تارا: برنامه نسخه الکترونیکی 

از مراکز ارائه خدمت می خواهد 
سیستم هایی که سال ها به آن 
عادت داشتند را تغییر دهند و 

در هنگام ارائه خدمت، چرخه ها 
را از شیوه سنتی به شکل 

الکترونیکی تغییر بدهند. این 
کار به چند تغییر از جمله خرید و 
یادگیری تجهیزات و نرم افزارها 

و حتی وجود کارکنانی که با این 
چرخه ها آشنایی داشته باشند 
و ارائه آموزش به پزشکان و 

پرستاران نیاز دارد

جهانگیری: در همه جای دنیا، 
تحقق کامل پرونده الکترونیک 
سالمت، یک روزه یا یک ساله 

جواب نمی دهد. فرآیند نسخه 
الکترونیک در دنیا، اغلب حدود 

۱0 سال زمان برده است. در 
این حوزه ما پیشرفت های زیادی 

داشته ایم و نسخه الکترونیک 
در ایران، رشد قابل توجهی 

داشته است. این کار یک 
فرآیند کامال تدریجی است و به 

صرف زمان کافی نیاز دارد تا 
ابعاد مختلف نسخه الکترونیک 

را در ایران محقق کرد

9 شماره ۱۷۱۳ ۱۲ مرداد ۱۳99


