
سازمان بیمه سالمت از حذف کامل دفترچه های بیمه از ابتدای تیرماه خبر داد

سازمان بیمه سالمت می خواهد از ابتدای تیرماه، 
کل فرآیند چاپ دفترچه را متوقف کند. اگرچه 
فرآیند حذف دفترچه بیمه و الکترونیکی شدن 
خدمات سالمت، فرآیند مترقی است که در اغلب 
کشورهای توسعه یافته نیز اجرایی شده است، اما 
نحوه اجرای این طرح در ایران با مشکالت و موانع 
متعددی مواجه است که مردم و جامعه پزشکی را 

نگران کرده است.
بر اساس آخرین اخبار، آنطور که سازمان بیمه سالمت 
خبر داده، حذف کامل چاپ دفترچه از ابتدای تیر 
ماه امسال کلید خواهد خورد. پیرو بخشنامه این 
سازمان، ارائه خدمات تشخیصی درمانی از طریق 
نسخه نویسی الکترونیک در همه مراکز درمانی 

طرف قرارداد انجام خواهد شد.
 بیمه شدگان می توانند با به همراه داشتن کارت 
ملی، خدمات تشخیصی درمانی مورد نیاز را در 
مطب ها و پاراکلینیک طرف قرارداد دریافت کنند 

و نیازی به دفترچه کاغذی نیست.
 تمامی بیمه شدگان می توانند با مراجعه به آدرس  
اینترنتی این سازمان، نسبت به مشاهده اطالعات 
هویتی، امکان تغییر عکس و تمدید اعتبار و مشاهده 

نسخه های درمانی اقدام کنند.
 طبق اعالم این سازمان، درصورت عدم امکان 
نسخه نویسی الکترونیک و تا استقرار طرح، تجویز 
دارو و خدمات توسط پزشک در برگه های باقیمانده 
دفترچه و سربرگ مطب، درمانگاه یا بیمارستان 
امکان پذیر است و در داروخانه ها و مراکز پاراکلینیک 

طرف قرارداد نیز مورد پذیرش است.
همچنین برخی خدمات گرانقیمت هم از این به 
بعد فقط شرط تجویز الکترونیک دارد و از اول 
تیرماه مثال داروی هورمون رشد را فقط پزشکان 
غدد و داخلی می توانند تجویز کنند و باید به شکل 
الکترونیک تجویز شود. خدمات بستری بیمه شدگان 
این سازمان در کل کشور هم فقط با ارائه کد ملی 

و بدون دفترچه بیمه انجام می شود.

نگرانی مردم و جامعه پزشکی از نحوه 
حذف دفترچه بیمه

بسیاری از بیماران گالیه دارند که با در دست داشتن 
نسخه کاغذی پزشک و در غیاب دفترچه های بیمه، 
دیگر نمی توانند مثل گذشته با حمایت بیمه ای از 
خدمات داروخانه ها و مراکز تشخیصی و درمانی بهره 
ببرند. در شرایطی که سازمان های بیمه گر در حال 
حذف کامل دفترچه های درمانی هستند، بسیاری 
از مردم و همچنین فعاالن جامعه پزشکی نسبت به 

نحوه اجرای این قانون، گالیه مند هستند.
در  درمانی  دفترچه  حذف  که  می رسد  نظر  به 
بیمارستان های دولتی و مراکز درمانی تامین اجتماعی، 
نارضایتی های کمتری به دنبال داشته، اما همین فرآیند 
حذف دفترچه ها در بخش خصوصی موجب دردسر 

و آزار مردم شده است.
 بسیاری از پزشکان و پیراپزشکان نیز همچنان 

نسخه نویسی الکترونیک را انجام نمی دهند. برخی 
از فعاالن جامعه پزشکی انتقاد دارند که زیرساخت ها 
و بسترهای نسخه نویسی الکترونیک فراهم نیست. 
آنها می گویند این شکل از نسخه نویسی بدون در 
به  نیاز  مورد  تجهیزات  و  ابزارها  داشتن  دست 
جامعه پزشکی تحمیل شده است. از سوی دیگر، 
بخش عمده ای از کار نسخه نویسی الکترونیک به 
داروخانه ها محول شده است. همین اتفاق نیز به 
افزایش فشار کاری فعاالن داروخانه ها منجر شده و 
به نارضایتی داروسازان دامن زده است. آنها می گویند 
دیواری کوتاه تر از داروسازان پیدا نکرده اند و بیشتر بار 
نسخه نویسی الکترونیک با تمام موانع و کاستی های 

آن را بر دوش داروسازان گذاشته اند.
همچنین مردم هم گالیه دارند که به اسم نسخه نویسی 

الکترونیک از پوشش بیمه ای بسیاری از خدمات 
تشخیصی و درمانی محروم شده اند. یعنی در ظاهر 
تحت پوشش بیمه های پایه هستند، ولی در واقع 
نمی توانند مثل گذشته از پوشش بیمه ای در بسیاری 
از مراکز تشخیصی و درمانی بهره ببرند. حتی همان 
مراکزی که قبال تحت پوشش بیمه درمانی پایه بودند، 
حاال استفاده مردم از خدمات بسیاری از همان مراکز 
نیز سخت تر از قبل شده است. البته سازمان های 
بیمه گر اعالم کرده اند که حذف دفترچه های درمانی 
در آغاز راه است و چالش های پیش آمده در فرآیند 
حذف دفترچه ها به مرور زمان مرتفع خواهد شد. 
با این وجود، همچنان نحوه اجرای حذف دفترچه 
بیمه های درمانی با ابهامات و دست اندازهای متعددی 
مواجه است. همین چالش ها موجب شده است 
که صرفا سازمان های بیمه گر از حذف دفترچه های 

درمانی، بیشترین رضایت را داشته باشند.

کارشناسان: در نسخه نویسی الکترونیک، 
رضایت مردم لحاظ شود

پیشتر نیز مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات 
سالمت سازمان بیمه سالمت تاکید کرده بود که نسخه 
الکترونیک تا شهریور ۱۴۰۰ استقرار پیدا می کند.

غالمرضا شیخی زاده، کارشناس اقتصاد سالمت 
در گفتگو با سپید به مشکالت این شکل از اجرای 
و  می پردازد  ایران  در  الکترونیک  نسخه نویسی 
افزایش چشمگیر  با  می گوید: »در دوران کرونا 
هزینه های درمانی مواجه هستیم. اجرای نسخه 
مدیریت  در  زیادی  تاثیر  می تواند  الکترونیک 
کنترل  که  شود  موجب  و  باشد  داشته  هزینه ها 
بیشتری روی نسخه های تجویز شده داشته باشیم، 

اما نحوه اجرای این طرح با مشکالت متعددی 
مواجه شده است. برای رفع این مشکالت نیاز 
داریم که همکاری بین بخشی نیز افزایش یابد و همه 
بخش های مرتبط با اجرای نسخه نویسی الکترونیک با 
یکدیگر هماهنگ باشند. هماهنگی بیشتر بین جامعه 
پزشکی و جامعه داروسازی می تواند موجب شتاب 
در اجرای نسخه نویسی الکترونیک شود. تولیت نظام 
سالمت هم باید به عنوان ناظر و راهبر در مسیری 

گام بردارد که این هماهنگی ها را مدیریت کند.«
او تاکید می کند: »نکته مهم دیگر این است که 
ما باید حتما توازنی منطقی بین بخش دولتی و 
بخش خصوصی ایجاد کنیم. باید در این مسیر 
گام برداریم که نسخه نویسی الکترونیک در هر دو 
بخش دولتی و خصوصی به طور همزمان توسعه 
یابد. باید توسعه ای متوازن برای اجرای نسخه نویسی 
الکترونیک در بخش دولتی و خصوصی ایجاد شود. 
اگر این موازنه برقرار نشود، با نوعی بی نظمی و 
سردرگمی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 

مواجه خواهیم شد.«
شیخی زاده خاطرنشان می کند: »بسیاری از مراکز 
دولتی و خصوصی با سیستم نسخه نویسی سنتی 
عادت کرده اند. حتی برای بسیاری از مراجعان نیز 
اجرای نسخه نویسی الکترونیک، بی معنی است. 
هم بسیاری از مراجعان و هم بسیاری از ارائه 
دهندگان خدمات درمانی با نسخه نویسی به شکل 
سنتی، بیشتر ارتباط برقرار می کنند. بنابراین برای 
شتاب بخشیدن به اجرای نسخه نویسی الکترونیک 
باید مشوق هایی را برای مجریان این طرح در 

بخش های دولتی و خصوصی در نظر گرفت. 
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دفترچههایبیمه،خاطرهمیشوند
برخی کارشناسان سالمت نسبت به نحوه اجرای نسخه نویسی الکترونیک انتقاد دارند

سازمان بیمه سالمت می خواهد 
از ابتدای تیرماه، کل فرآیند 
چاپ دفترچه را متوقف کند. 
اگرچه فرآیند حذف دفترچه 

بیمه و الکترونیکی شدن خدمات 
سالمت، فرآیند مترقی است 

که در اغلب کشورهای توسعه 
یافته نیز اجرایی شده است، اما 
نحوه اجرای این طرح در ایران با 
مشکالت و موانع متعددی مواجه 

است که مردم و جامعه پزشکی را 
نگران کرده است
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