
  امین جاللوند
داستان نسخه نویسی کاغذی، رفته رفته به آخر خط 
رسیده است. آنطور که مسئوالن سازمان بیمه سالمت 
خبر داده اند و با توجه به تاکید ریاست جمهوری 
قرار شده است که تا آذرماه امسال، نسخه نویسی 

کاغذی جمع شود.
بیمه سالمت  طاهر موهبتی، سرپرست سازمان 
ایران هم به همین ضرب االجل چند ماهه برای 
اجرای نسخه الکترونیک اشاره و تاکید می کند: 
»پیش بینی می شود از مهر و آبان ماه امسال، پروژه 
نسخه الکترونیک به طورکامل اجرایی شود. با توجه 
به تاکید رییس جمهوری از آذرماه سال جاری نباید 
از کاغذ در نسخه نویسی استفاده کرد. پیشتر نیز در 
این خصوص بخشنامه هایی ارسال شده است و به 

لحاظ زیرساختی مشکلی وجود ندارد.«
همچنین او با اشاره به آخرین آمارهای اجرای نسخه 
نویسی الکترونیک، اعالم می کند: »درحال حاضر 
حدود ۱۱ هزار مطب به صورت آنالین نسخه 
الکترونیکی ارسال می کنند. بدون شک با راه اندازی 
این پروژه، عمال مساله همپوشانی بیمه ها متوقف 
می شود و هر ایرانی یک کد ملی و دفترچه بیمه 
خواهد داشت. همچنین با راه اندازی پرونده سالمت 
الکترونیک و زیرساخت هایی که در سازمان بیمه 
سالمت اجرایی شد، درحال حاضر ۷۴۰ خدمت 
دراین بخش مورد توجه قرارگرفته است. بنابراین 
فرد پس از استفاده از MRI  برای یک عضو بدن 
تا شش ماه نمی تواند از آن عضو تصویربرداری، 
سی تی اسکن یا سونوگرافی انجام دهد که گزارش 
این مساله نیز به صورت مبسوط دراختیار دکتر 

روحانی قرار گرفت.«
برای  زیرساخت ها  کنترل  به  اشاره  با  موهبتی 
توسط  ابالغی  بالینی  راهنماهای  و  گایدالین ها 
وزارت بهداشت در سازمان بیمه سالمت تصریح 
می کند: »در بحث تجویز دارو نیز اقدامات موثری 
در سازمان بیمه سالمت انجام شد که گزارش آن 
نیز به رییس جمهوری ارایه شد. در این راستا اگر 
تجویز دارو بیش از میانگین آن رشته در شهر باشد، 
کارنامه ای جهت یادآوری به همکاران پزشک ارایه 
می شود. این مساله سبب شد که در حال حاضر 
تجویز دارو با بیمه سالمت از ۳.۲ قلم دارو به ۲.۶ 
کاهش یابد که امیدواریم این رویه ادامه پیدا کند.«
او تاکید می کند: »در خصوص نسخه الکترونیکی 
نیز مطرح شد که پزشک می تواند با کد ملی، پوشش 
بیمه ای فرد را احراز هویت کند و همپوشانی بیمه ای 
نیز مشخص خواهد شد. ضمن اینکه درتجویز دارو 
و هر اقدام پاراکلینیکی به صورت آنالین، قواعد 
بیمه گری و راهنماهای بالینی کنترل خواهد شد. 
حدود پنج هزار و ۷۰۰  پاراکلینیک نیز بصورت 
الکترونیکی فعالیت می کنند که بیش از سه هزار 
داروخانه و ۷۰ درصد مطب ها نیز به این سیستم 

متصل است.«

موهبتی با اشاره به جزئیات اجرای نسخه الکترونیک 
نیز یادآور می شود: »یکی از طرح های مهم در استقرار 
الکترونیک، نسخه نویسی و نسخه پیچی  سامانه 
الکترونیکی است. به این صورت که تمام پزشکان 
طرف قرارداد ما در گام اول باید نسخه را برای سازمان 
بیمه سالمت به صورت الکترونیکی ارسال کنند. در 
گام اول، بیمار با کد ملی اعتبارسنجی می شود و پس 
از احراز هویت، صفحه ای باز می شود که پزشک 
می تواند دارو و خدمات پیرا بالینی )پاراکلینیکی( 
و خدمات آزمایشگاهی را برخط انجام دهد. ضمن 
اینکه تمام قواعد بیمه گری و راهنما های بالینی کنترل 
می شود. مثال دارویی که شرط تخصص داشته باشد و 
یا سقف دارویی، به پزشک اطالع می دهد و خدمات 
تکراری برای بیمار با تغییر پزشک امکان پذیر نخواهد 
بود. داروخانه هایی که برخط، نسخه پیچی داشته 
باشند، در مرحله اول بصورت تشویقی پرداخت های 

آن ها را به روز انجام می دهیم.«
سرپرست سازمان بیمه سالمت تصریح می کند: 
»دولت الکترونیک در مرور زمان بلوغ پیدا می کند. 
مفهوم آن این است که تغییر رفتار، زمان می برد. 
ضمن اینکه کرونا باعث شد این خدمت را تسریع 
کنیم، زیرا زیرساخت های دور پزشکی )تله مدیسن(، 
نوشتن نسخه و نسخه پیچی الکترونیک نیاز دارد. 
اواخر  در  کشور  درمان  برخط  اطالعات  پایگاه 
بهمن سال گذشته افتتاح شد و همه اطالعات 
درمان بیمه شدگان کشور در این پایگاه بارگذاری 
می شود. فراخور بار مراجعه وجود دارد و همه 
ارائه دهندگان خدمت مکلف هستند از این پایگاه 
برای ارائه خدمت استعالم کنند. با راه اندازی این 
پایگاه، هر ایرانی بر اساس کد ملی، دفترچه بیمه 
خواهد داشت و امکان همپوشانی منتفی می شود 

و دیگر چند دفترچه ای نداریم.«

نسخه الکترونیک در هیچ جای دنیا، 
صددرصد محقق نشده است

»در همه جای دنیا، روال اینگونه است که پرونده 
الکترونیک سالمت، یک روزه یا یک ساله جواب 
نمی دهد. فرآیند نسخه الکترونیک در دنیا، اغلب 
حدود ۱۰ سال زمان برده است. در این حوزه ما 
پیشرفت های زیادی داشته ایم. نسخه الکترونیک در 
ایران، رشد قابل توجهی داشته است.« اینها بخشی 
از گفته های محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت 
سازمان نظام پزشکی است که به جزئیات اجرای 

نسخه نویسی الکترونیک در سال 99 می پردازد.
او در گفتگو با سپید تاکید می کند: »ذکر این نکته 
ضروری است که بحث نسخه الکترونیک در هیچ 
کدام از نقاط دنیا به طور صددرصد محقق نشده 

است. این کار یک فرآیند کامال تدریجی است. این 
کار به صرف زمان کافی نیاز دارد تا ابعاد مختلف 
نسخه الکترونیک را در ایران محقق کرد. همچنین 
یکی از بحث های مهم در نسخه الکترونیک که مردم 
و جامعه پزشکی باید به آن توجه کنند این است 
که این کار صرفا از طریق یک سامانه، انجام پذیر 
نیست. این کار نیاز به سرمایه گذاری جدی دارد. 
این سرمایه گذاری نیز باید از سوی تمام ذینفعان 
نسخه الکترونیک، انجام شود. بنابراین نباید فکر 
کنیم که این کار فقط در حیطه وظایف دولت یا 

یک نهاد خاص است.«
جهانگیری خاطرنشان می کند: »در این راستا یکی از 
اقداماتی که مدنظر داریم و مصوب شده این است 
که می خواهیم به مطب ها گواهی مطب دیجیتال 
ارائه شود. در هر صورت مطب باید با مبانی نسخه 
الکترونیک و فرآیندهای درمانی الکترونیک به شکل 
استاندارد آشنا شود تا بر اساس آن بتواند یک سری 
استانداردها را اخذ کند. چنین مطبی می تواند هم به 
صورت الکترونیکی و از راه دور مشاوره دهد و 
هم می تواند به صورت حضوری و در بستر نسخه 
الکترونیک، فرآیند درمان را طی کند.« او با اشاره به 
فواید اجرای نسخه نویسی الکترونیک، تاکید می کند: 
»با اجرای پرونده الکترونیک سالمت، کیفیت ارائه 
خدمات افزایش پیدا می کند. وقتی پزشک، اطالعات 
بروزی درباره بیمار دارد، تشخیص بهتری نیز خواهد 
داشت. در نتیجه کیفیت درمان هم ارتقا پیدا می کند. 
وقتی اطالعات قبلی بیمار وجود داشته باشد، فرآیند 
درمان بسیار دقیق تر خواهد بود. از سوی دیگر، 
تشکیل پرونده الکترونیک سالمت، از هزینه های 
غیرضروری در نظام سالمت نیز جلوگیری می کند. 
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آیانسخهنویسیکاغذیتاآذرماهجمعمیشود؟
با توجه به تاکید رییس جمهوری از آذرماه امسال نباید از کاغذ در نسخه نویسی استفاده شود 

کارشناسان می گویند تحقق کامل این هدف به رعایت برخی پیش شرط ها نیاز دارد

موهبتی: پیش بینی می شود 
از مهر و آبان ماه امسال، پروژه 

نسخه الکترونیک به طورکامل 
اجرایی شود. با توجه به تاکید 

رییس جمهوری از آذرماه 
سال جاری نباید از کاغذ در 

نسخه نویسی استفاده کرد. پیشتر 
نیز در این خصوص بخشنامه هایی 

ارسال شده است و به لحاظ 
زیرساختی مشکلی وجود ندارد. 

درحال حاضر نیز حدود ۱۱ هزار 
مطب به صورت آنالین نسخه 

الکترونیکی ارسال می کنند
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