
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران خبر داد

برخی  حتی  و  فنی  موانع  همه  وجود  با 
طرح  اجرای  راه  سر  بر  که  نارضایتی ها 
طرح  این  داشت،  وجود  الکترونیک  نسخه 
توانسته  سالمت  بیمه  سازمان  آمارهای  طبق 
است که پیشرفت ۵۵ درصدی در مرحله اجرا 
سالمت  کارشناسان  از  بسیاری  باشد.  داشته 
تاکید دارند که برای تسریع اجرای این طرح 
کالن نظام سالمت باید رفع دغدغه های جامعه 
پزشکی و مردم هم در اولویت باشد تا مسیر 

اجرای این طرح، هموارتر شود. 
محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه 
سالمت ایران هم با اشاره به اینکه پایان آذرماه، 
آخرین فرصت استفاده از نسخ کاغذی است، 

تاکید کرد که »این زمان تمدید نمی شود.«
ناصحی خاطرنشان کرد: »دفترچه های کاغذی 
تا آخرین برگ معتبر است و حذف نسخه های 
کاغذی تا آذرماه نسبت به پیشرفت ها در نسخه 

می شود.« انجام  الکترونیکی 
وی افزود: »طرح نسخه الکترونیکی در کشور 
استان ها  برخی  در  و  داشته  خوبی  پیشرفت 
پیشرفت ها به بیش از ۹۰ رسیده است. ضمن 
شدن  الکترونیک  تمام  حاضر  حال  در  اینکه 
نسخ در کشور ۵۵ درصد رشد داشته است.«
همچنین ناصحی خبر داد: »طرح نظام ارجاع 
در صندوق بیمه سالمت همگانی هم از دیگر 
خدمات بیمه سالمت است که از اول مهر ۱۴۰۰ 
در کشور اجرایی می شود. در این طرح، بیمه 
شدگان یکی از پزشکان عمومی را به عنوان 
پزشک خانواده انتخاب می کنند و در صورت 
نیاز به مراجعه به متخصصان، پزشک خانواده 

بیمه شده را به متخصص معرفی می کند.«
وی یادآور شد: »سازمان بیمه سالمت ایران 
دارای صندوق های پنجگانه است و مردم به 
همگانی  بیمه  صندوق  در  می توانند  راحتی 
بدون ارزیابی وسع در ایام کرونا عضو شوند.«
چندی قبل هم مهدی رضایی، معاون بیمه و 
ایران  بیمه سالمت  خدمات سالمت سازمان 
میانه  در  اجرایی  نظر  از  »ما  داد:  توضیح 
هستیم.  الکترونیک  نسخه نویسی  تحقق  راه 
شاخص کشوری ما در نسخه نویسی الکترونیک 
این  البته  است.  درصد   ۵۰ حدود  هم اکنون 
شاخص در بخش دولتی و غیر دولتی قدری 
متفاوت است، به نحوی که در بخش خصوصی 
به طور میانگین ۵۵ درصد و در بخش دولتی 
اقدام  این  ۵۰ درصد  میانگین حدود  به طور 

انجام شده است.«
نسخه نویسی  اینکه  به  اشاره  با  رضایی 
مهم  و  اساسی  گام های  از  یکی  الکترونیک 
در شکل گیری پرونده الکترونیک سالمت است 
گفت: »بیش از ۹۰ درصد مراکز ارائه دهنده 
خدمت به نسخه نویسی الکترونیک دسترسی 
دارند. البته اجرای این طرح در استان ها متفاوت 

ارائه  مراکز  برخی  مثال  که  طوری  به  است، 
خدمت در اجرای این طرح تا  ۹۷ درصد و 
برخی کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت داشته اند.«
وی در خصوص اینکه آیا مشکل زیرساختی 
برای برخی پزشکان در مطب ها و بیمارستان ها 
وجود دارد که نسبت به اجرای آن ممانعت 
عمدتا  موضوع  »این  کرد:  تصریح  می کنند، 
مربوط  بیمه گر  سازمان های  نفوذ  ضریب  به 
می شود. در کالنشهری مثل تهران که کمتر از 
۱۰ درصد مطب های خصوصی، طرف قرارداد 
نسخه  به  کمتری  دسترسی  هستند  بیمه ها 
الکترونیک وجود دارد، ولی در سایر شهرهای 
۹۰ درصد پزشکان طرف  از  بیش  کشور که 
قرار داد هستند همکاری بهتر و مطلوب تری 
وجود دارد و انجام نسخه نویسی الکترونیک 

در درصد بسیاری از مطب ها انجام می شود. 
نقطه ضعف دیگر مراکز دولتی هستند که به 
زیرساخت های  نتوانستند  کرونا  بحران  علت 

الزم را فراهم کنند.«
رضایی به سیاست های تشویقی این سازمان 
در اجرای نسخه نویسی الکترونیک اشاره کرد 
تعرفه ای  تفاوت   ۱۴۰۰ سال  »در  گفت:  و 
برای نسخ الکترونیک و غیر الکترونیک قائل 
به  مبادرت  که  کسانی  که  گونه ای  به  بودیم، 
تجویز نسخه الکترونیک می کردند هم از تعرفه 
در  هم  و  بودند  برخوردار  باالتر  درصد   ۲۰
پرداخت ها دارای اولویت شدند، به گونه ای 
که نسخ الکترونیک به موقع پرداخت می شد. 
شاید الزم باشد عالوه بر سیاست های تشویقی 
و  دولت  مساعدت  با  نیز  را  تمهیدات  سایر 

سازمان نظام پزشکی به کار گیریم.«
سازمان  سالمت  خدمات  و  بیمه  معاون 
در  »نسخه پیچی  گفت:  ایران  سالمت  بیمه 
داروخانه ها درصد باالتری از نسخه نویسی را 
به خود اختصاص داده است. براساس مصوبه 
شورای عالی بیمه در صورتی که نسخ کاغذی 
پزشکان در داروخانه ها به صورت الکترونیک 
مبلغ چهار  هر خدمت  ازای  به  پیچیده شود 
سوی  از  حق الزحمه  عنوان  به  تومان  هزار 
پرداخت  داروخانه ها  به  بیمه گر  سازمان های 

می شود.«
وی خاطرنشان کرد: »با توجه به محدودیت 
زمانی که در تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ 
پیش بینی شده، از آذرماه سازمان های بیمه گر 

غیر  اسناد  برای  پرداختی  ندارند  اجازه 
الکترونیک داشته باشند. براساس زمان بندی، 
این اقدام تا آبان ماه سال جاری باید تحقق یابد. 
البته مشکالت برق در تابستان، تشدید بیماری 
کرونا، تغییر دولت و انتخابات نظام پزشکی 
امیدواریم  بود.  تاثیرگذار  ما  کار  سرعت  در 
دهندگان  ارائه  سایر  و  پزشکان  همراهی  با 

خدمات درمانی به این هدف دست یابیم.«

راه های اجرای سریع تر و کم 
الکترونیک نسخه  حاشیه تر 

کارشناس  زاده،  شیخی  غالمرضا  همچنین 
به  سپید  با  گفتگو  در  نیز  سالمت  اقتصاد 
راه های اجرای سریع تر نسخه الکترونیک در 
ایران می پردازد و می گوید: »بسیاری از مراکز 
نسخه نویسی  سیستم  با  خصوصی  و  دولتی 
از  بسیاری  برای  سنتی عادت کرده اند. حتی 
مراجعان نیز اجرای نسخه نویسی الکترونیک، 
بی معنی است. هم بسیاری از مراجعان و هم 
بسیاری از ارائه دهندگان خدمات درمانی با 
ارتباط  بیشتر  سنتی،  شکل  به  نسخه نویسی 
برقرار می کنند. بنابراین برای شتاب بخشیدن 
می توان  الکترونیک  نسخه نویسی  اجرای  به 
در  طرح  این  مجریان  برای  را  مشوق هایی 
بخش های دولتی و خصوصی در نظر گرفت. 
مثال می توان برای تخصیص اعتبارات به مراکز 
دولتی، اجرای نسخه نویسی الکترونیک را به 

امتیاز تعریف کرد.  عنوان یک 
ادامه در صفحه 12 

حذف نسخ کاغذی بیمه سالمت تا  پایان آذرماه
قرار است بیمه شدگان یکی از پزشکان عمومی را به عنوان پزشک خانواده انتخاب کنند

با وجود همه موانع فنی و حتی برخی 
نارضایتی ها که بر سر راه اجرای 

طرح نسخه الکترونیک وجود داشت، 
این طرح طبق آمارهای سازمان بیمه 
سالمت توانسته است که پیشرفت 
۵۵ درصدی در مرحله اجرا داشته 

باشد. بسیاری از کارشناسان سالمت 
تاکید دارند که برای تسریع اجرای 

این طرح کالن نظام سالمت باید رفع 
دغدغه های جامعه پزشکی و مردم 

هم در اولویت باشد تا مسیر اجرای 
این طرح، هموارتر شود 
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