
  امین جاللوند
با شیوع بیماری کرونا در چند ماه اخیر، بازار خدمات 
تشخیصی، بهداشتی و درمانی آنالین هم بسیار 
پررونق شده است. در این بین، برخی افراد بدون 
آنکه مجوزی از سازمان نظام پزشکی یا وزارت 
بهداشت داشته باشند، مشغول ارائه خدمات مجازی 
در حوزه های درمانی هستند. مسئوالن جامعه پزشکی 
بارها نسبت به اینگونه تخلف ها هشدار داده اند و 
تاکید کرده اند که مردم برای جلوگیری از عوارض 
این درمان های خودسرانه، فقط از خدمات پزشکان 

مجوزدار استفاده کنند.
با شیوع ویروس کووید 19 و نیاز شدید مردم به 
استفاده از خدمات آنالین، بستر ارائه خدمات مجازی 
در حوزه درمان نیز توسعه پیدا کرده و در این راستا، 
صدور مجوز به جامعه پزشکی برای طبابت تلفنی 

و اینترنتی نیز افزایش یافته است.
آنطور که سازمان نظام پزشکی خبر داده است، هم 
اکنون 60 هزار پزشک مجوز دارند که از طریق 
سامانه های اینترنتی، خدمات درمانی و مشاوره ارائه 
دهند و سه هراز پزشک نیز مجوز خدمات طبابت 
تلفنی گرفته اند. بر اساس اخبار منتشر شده از سوی 
این سازمان، در ماه های آینده نیز آمار این گروه از 
پزشکان مجوزدار برای ارائه خدمات تشخیصی و 

درمانی از راه دور، افزایش پیدا خواهد کرد.
هرچقدر تعداد این گروه از پزشکان مجوزدار برای 
طبابت اینترنتی و تلفنی افزایش پیدا کند، به همان 
نسبت هم تعداد افراد متخلف در این حوزه کاهش 
پیدا خواهد کرد. درواقع، وقتی خدمان تلفنی و 
اینترنتی در حوزه تشخیص و درمان به شکل گسترده 
در دسترس مردم باشد، به همان نسبت هم میزان 
مراجعه مردم به افراد متخلف و سودجو در حوزه 
خدمات »تله مدیسین« یا همان پزشکی از راه دور، 

کاهش پیدا خواهد کرد.

هیچ اپلیکیشنی برای طبابت از راه دور 
مجوز نگرفته است

هم اکنون اپلیکیشن های متعددی وجود دارند که 
در حال ارائه خدمات پزشکی از راه دور هستند. 
در دوران شیوع کرونا، تعداد این اپلیکیشن ها نیز 
افزایش پیدا کرده است، اما معاون سازمان نظام 
پزشکی هشدار می دهد که تاکنون هیچ اپلیکیشنی 

برای طبابت از راه دور مجوز نگرفته است.
محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام 
پزشکی توضیح می دهد: »تاکنون هیچ اپلیکیشنی 
برای طبابت از راه دور مجوز نگرفته است، اما 60 
هزار پزشک امضای دیجیتال گرفتند و امکان ارائه 
این خدمات را دارند. سه هراز پزشک نیز مجوز 
خدمات طبابت تلفنی گرفته اند و تعرفه این خدمات 

هم مشخص شده است.«
او درباره فعالیت برخی اپلیکیشن های اینترنتی مانند 
اسنپ در حوزه ویزیت مجازی هم خاطرنشان 

می کند: »هیچکدام از این اپلیکیشن ها مورد تایید 
سازمان نظام پزشکی نیستند و مجوزی ندارند. به 
مردم هشدار می دهیم هیچ کدام از این اپلیکیشن ها 
در حوزه خدمات پزشکی به خصوص خدمات 
آزمایشگاهی نتوانسته اند تاکنون استانداردهای الزم را 
کسب کنند. هیچکدام واجد شرایط و مجوز نیستند 
و تاکنون به هیچ سامانه ای برای خدمات پزشکی 
و آزمایشگاهی از راه دور مجوز داده نشده است.«
او یادآور می شود: »نگرانی جدی اکنون ارائه برخی 
خدمات آزمایشگاهی به خصوص در مورد تشخیص 
کروناست که در برخی اپلیکیشن های اینترنتی ارائه 
می شود و تخلفات زیادی در آنها دیده شده است. 
وزارت بهداشت هم اعالم کرده که غیرمجاز هستند 
و با آنها برخورد شده است. هم اکنون سامانه ها و 

اپلیکیشن های آنالین متعددی مراحل تایید و کسب 
استانداردهای الزم را طی می کنند. پنج اپلیکشین در 
مرحله آزمایش و تست هستند و چون فعالیت این 
سامانه ها با سالمت مردم سر و کار دارند، حساسیت 
زیادی در مورد صالحیت این سامانه ها وجود دارد. 
چند روز پیش گزارشی داشتیم که در یکی از همین 
سامانه های تایید نشده، یک نفر غیر پزشک به عنوان 
پزشک فعالیت می کرد و بعد از بررسی معلوم شد 
اصال پزشک نبوده است. در یک مورد دیگر نیز 
یک نفر به نام یک پزشک فعالیت می کرد، در حالی 

که آن پزشک چند سال پیش فوت کرده بود.«
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تاکید 
می کند: »هر سامانه ای که بخواهد در حوزه پزشکی 
از راه دور فعالیت کند، باید از طرف مرکز آمار و 
فناوری اطالعات وزارت بهداشت مجوز بگیرد. هر 
پزشکی هم که بخواهد از این طریق طبابت کند باید 
حتما از سازمان نظام پزشکی مجوز بگیرد. سازمان 
نظام پزشکی نیز قرار است به صورت مداوم بر کار 
این سامانه ها و پزشکان نظارت کند. بیمه ها نیز در 
این مورد نظارت مداوم و برخط خواهد داشت. 
تعرفه های خدمات اصلی پزشکی از راه دور نیز 
در دبیرخانه شورای عالی بیمه مشخص شده است 
و بقیه خدمات نیز به مرور تعرفه گذاری می شوند.«
جهانگیری تصریح می کند: »اقدمات زیادی برای 
توسعه خدمات پزشکی از راه دور در حال انجام 
است. در این مسیر حتی مطب دیجیتال هم پیش بینی 
شده است، اما هنوز در هیچ جای کشور، مطب 
دیجیتال یا اپلیکیشن پزشکی از دور مجوز نگرفته اند. 
البته بر اساس فراخوانی که داده شد، 1۸ اپلیکیشن 

خود را معرفی و ثبت نام کردند که با معرفی وزارت 
بهداشت چهار اپلیکیشن توانستند فقط برای نسخه 
الکترونیک تایید شوند. دو سامانه هم برای نسخه 
الکترونیک در دانشگاه های علوم پزشکی و بخش 
دولتی مجوز گرفتند و هنوز برای خدمات مشاوره 
پزشکی هیچ اپلیکیشن ارتباطی مجوز نگرفته است.«

تعیین تعرفه طبابت تلفنی و اینترنتی
هر خدمت پزشکی که برای آن مجوز صادر می شود، 
نیاز است که تعرفه دقیقی هم برای آن تعیین شود.
جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی 
درباره تعرفه خدمات پزشکی از راه دور، توضیح 
می دهد: »60 هزار پزشک امضای الکترونیک گرفته اند 
و می توانند از طریق سامانه های اینترنتی به مردم 
خدمات درمانی و مشاوره ارائه کنند. این تعداد 
تا چند ماه آینده بسیار بیشتر می شود و به نقطه 
بهتری می رسد، زیرا به سرعت مجوزهای امضای 
الکترونیک پزشکان در حال صادر شدن است. هر 
پزشکی که درخواست کند در کمتر از یک هفته 
می تواند این مجوز را دریافت کند. تعرفه خدمات 
پزشکی از راه دور و پزشکی بر بستر فضای مجازی 
مشخص است، زیرا در کتاب ارزش های نسبی 
خدمات سالمت کدهایی برای این خدمات تعریف 
شده است. بر اساس این کدها پزشکان می توانند در 
فضای مجازی کار کنند و تعرفه بگیرند. در واقع 
خدمات پزشکی از راه دور تعرفه گذاری شده و 
قابل نظارت است. در مورد خدمات مشاوره پزشکی 

تلفنی نیز تعرفه ها به مخابرات اعالم شده است.«
ادامه در صفحه 13 

صدورمجوزطبابت تلفنی برای 3 هزار پزشک
هم اکنون 60 هزار پزشک مجوز دارند که از طریق سامانه های اینترنتی، خدمات درمانی 

ارائه دهند و سه هزار پزشک نیز مجوز خدمات طبابت تلفنی گرفته اند

جهانگیری: هر سامانه ای که 
بخواهد در حوزه پزشکی از راه 
دور فعالیت کند، باید از طرف 

مرکز آمار و فناوری اطالعات 
وزارت بهداشت مجوز بگیرد. هر 

پزشکی هم که بخواهد از این 
طریق طبابت کند، باید حتما از 

سازمان نظام پزشکی مجوز بگیرد. 
تعرفه های خدمات اصلی پزشکی 

از راه دور نیز در دبیرخانه 
شورای عالی بیمه مشخص شده 

است و بقیه خدمات نیز به مرور 
تعرفه گذاری می شوند

شماره 121715 14 مرداد 1399


