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مثال می توان برای تخصیص اعتبارات به مراکز دولتی، 
اجرای نسخه نویسی الکترونیک را به عنوان یک امتیاز 
تعریف کرد. در این صورت، مراکز دولتی تالش 
خواهند کرد که سریع تر به سمت نسخه نویسی 

الکترونیک حرکت کنند.«
همچنین بهرام آزادپناه، متخصص پزشکی اجتماعی 
نیز در گفتگو با سپید به مشکالت فعلی اجرای 
نسخه نویسی الکترونیک اشاره می کند و می گوید: 
مناطق کشور، بخصوص  از  بسیاری  در  »هنوز 
در مناطق کم برخوردار کشور، امکانات اجرای 
در  نیست.  اختیار  در  الکترونیک  نسخه نویسی 
بسیاری از نقاط کشور نیز بستر اینترنتی مطلوب 
ندارد.  وجود  الکترونیک  نسخه نویسی  برای 
اینکه بخواهیم با زور و اجبار، جامعه پزشکی 
الکترونیکی  نسخه نویسی  به  را  پیراپزشکی  و 
بکشانیم، جواب معکوس خواهیم گرفت. این 
کار باید در یک فرآیند مستمر و توام با اطالع 
ارائه مشوق ها به  رسانی به مردم و آموزش و 

ارائه دهندگان خدمت انجام شود.«
او تاکید می کند: »در شرایطی که هنوز نظام ارجاع، 
برنامه پزشک خانواده، راهنماهای بالینی و پرونده 
الکترونیک سالمت به سرانجام نرسیده است، اصرار 
به اجرای سریع نسخه الکترونیک چندان علمی و 
منطقی به نظر نمی رسد. آن هم در شرایطی که 

پیش نیازهای اجرای نسخه نویسی الکترونیک را 
فراهم نکرده اند. نسخه الکترونیک زمانی به کم 
شدن چشمگیر هزینه های درمانی و افزایش کیفیت 
و دقت خدمات درمانی منجر می شود که در ابتدا 
به  الکترونیک سالمت را  نظام ارجاع و پرونده 
سرانجام مطلوب برسانند. صرفه جویی جدی در 
نظام سالمت با اجرای نظام ارجاع و تشکیل پرونده 
الکترونیک سالمت محقق می شود. اگر در ابتدا 
این قوانین مهم باالدستی اجرا نشود، اما درعوض 
فقط نسخه ها به صورت الکترونیکی پیچیده شود، 
این اقدام نمی تواند کاهش جدی در مصارف نظام 

سالمت داشته باشد.«

پیش نیازهای رعایت نشده اجرای 
نسخه نویسی الکترونیک

در شرایطی طرح نسخه نویسی الکترونیک در بسیاری 
از مراکز درمانی در حال اجراست که همچنان بسیاری 
از راهنماهای بالینی در نظام سالمت، تدوین و ابالغ 
نشده است. خال راهنماهای بالینی در بسیاری از 
رشته های پزشکی و تکمیل نشدن پرونده الکترونیک 
سالمت برای بسیاری از بیماران، به عنوان پاشنه 
آشیل هایی شناخته می شود که می تواند مانع از تحقق 
کامل اهداف طرح نسخه نویسی الکترونیک شود.

باید در نظر داشت که یکی از عمده اهداف طرح 
نسخه نویسی الکترونیک، کاهش هزینه های نظام 

سالمت است، اما بدون تدوین راهنماهای بالینی، 
تکمیل پرونده الکترونیک سالمت و اجرای نظام 
نمی توان  درمانی،  و سطح بندی خدمات  ارجاع 
بتواند  الکترونیک  توقع داشت که نسخه نویسی 
به تنهایی تاثیر چشمگیری در کاهش هزینه های 

درمانی داشته باشد.
کارشناسان تاکید دارند زمانی که مسیر مشخص 
و علمی برای درمان بیماران ترسیم شود و این 
راهنماهای بالینی مورد تایید متخصصان رشته های 
مختلف باشد، در آن صورت تجویز دارو و خدمات 
پاراکلینیک به صورت حذف نسخه کاغذی می تواند 
از هدر رفتن هزینه های نظام سالمت جلوگیری کند. 
فرآیند  بالینی،  راهنماهای  بدون  درواقع 
نسخه نویسی الکترونیک و اجرای نظام ارجاع با 
نواقص جدی مواجه می شود. صاحبنظران بر این 
باورند که زمانی حذف نسخه کاغذی می تواند به 
کاهش چشمگیر هزینه های نظام سالمت منجر 
شود که از قبل، فکری برای تدوین مسیر استاندارد 
ارائه خدمات تشخیصی و درمانی اندیشیده شود. 
این مسیر استاندارد از طریق تدوین راهنماهای 
بالینی محقق خواهد شد. با این وجود شاهد هستیم 
که همچنان در بسیاری از رشته های پزشکی، نشانی 
از راهنماهای بالینی دیده نمی شود. حتی در برخی 
رشته ها نیز که به ظاهر برای آنها راهنماهای بالینی 

تعریف شده است، خیلی اوقات این راهنماها 
اجرا نمی شود.

بسیاری از کارشناسان سالمت تاکید دارند که 
سایر  اجرای  بالینی،  راهنماهای  تدوین  بدون 
طرح های کالن نظام سالمت نیز با چالش های 

عمیقی مواجه خواهد شد.
علی چنگیزی، رئیس نظام پزشکی مراغه و ملکان 
که مسئولیت بازرسی سازمان نظام پزشکی کل 
کشور را هم در کارنامه کاری خود دارد، در گفتگو 
با سپید به اهمیت تدوین راهنماهای بالینی اشاره 
می کند و می گوید: »برخی راهنماهای بالینی از 
سوی مسئوالن، تدوین و ابالغ شده است، اما 
تدوین راهنماهای بالینی در ایران هنوز ناقص است 
و تکمیل نشده است. عمال برای همه رشته های 

درمانی، راهنماهای بالینی نوشته نشده است.«
او معتقد است: »گایدالینی که نوشته می شود، باید با 
نگاه علمی و دانشگاهی باشد، نه اینکه فقط بیمه ها 
در تدوین این راهنماهای بالینی نقش داشته باشند. 
تدوین و ابالغ این راهنماهای بالینی می تواند تحول 
جدی در نظام سالمت ایجاد کند و صرفه جویی 
چشمگیری به همراه داشته باشد. همچنین این 
گایدالین ها باید به دور از منافع صنفی نگاشته 
شود. البته نکته مهم اینجاست که پله اول هر خدمات 
تشخیصی و درمانی از پزشکی عمومی و پزشک 
خانواده خواهد گذشت. در تدوین راهنماهای بالینی 

باید به این نکته مهم نیز توجه شود.«
چنگیزی تاکید دارد که اجرای راهنماهای بالینی 
به نفع جامعه پزشکی نیز تمام می شود. او توضیح 
می دهد: »اگر گایدالین ها علمی و دقیق باشد، 
تشخیص پزشکان نیز سریع تر و دقیق تر خواهد بود. 
در آن صورت خدمات پاراکلینیکی غیرضروری 
خیلی  پزشک  و  داشت  خواهد  وجود  کمتر 
می رسد.  بیماری  تشخیص درست  به  سریع تر 
وجود  با  نیز  پزشک  سوی  از  بیماران  ارجاع 
بسیار راحت تر و سریع تر خواهد  گایدالین ها 
به  به طور کلی در صورتی که گایدالین  شد. 
درستی و با دقت علمی نوشته شده باشد، مدت 
زمانی که پزشک برای تشخیص درست و درمان 

علمی می گذارد، کمتر خواهد شد.«
او تاکید می کند: »اگر گایدالین ها مورد تایید منابع 
دانشگاهی باشد و پزشک نیز قدم به قدم با این 
راهنماهای بالینی پیش برود، در آن صورت پزشک 
کمتر دچار مشکالت حقوقی و قانونی خواهد شد. 
در آن صورت موارد قصور پزشکی و شکایت از 

پزشکان نیز بسیار کاهش خواهد یافت.«
این کارشناس سالمت تصریح می کند: »اجرای 
راهنماهای بالینی به نظارت کلی هم نیاز دارد. البته 
نظارت جزئی مبنی بر اینکه آیا در همه مطب ها 
این راهنماهای بالینی اجرا می شود یا خیر، چندان 
امکان پذیر نیست. همچنین معتقدم راهنمای بالینی 
باید به گونه ای نوشته شده باشد که فقط وجه 
اقتصادی قضیه را نبینند، بلکه باید این راهنما کامال 
علمی باشد و پزشک را برای انجام درمان های علمی 
محدود نکند. ممکن است در این مسیر حتی برخی 
ناآشنایی ها و مقاومت ها برای اجرای این راهنماها نیز 
وجود داشته باشد که البته این موضوع طبیعی است، 
زیرا همواره برای اجرای برنامه های جدید، چنین 
مقاومت هایی دیده می شود. در این بین، گایدالین 
باید حتما پایه علمی داشته باشد، نه اینکه مثال 
فقط منافع یک صنف خاص در جامعه پزشکی را 
تامین کند. درکل، گایدالین علمی می تواند هم به 

نفع پزشک و هم به نفع بیمار باشد.«

شیخی زاده: در دوران کرونا 
با افزایش چشمگیر هزینه های 
درمانی مواجه هستیم. اجرای 

نسخه الکترونیک می تواند تاثیر 
زیادی در مدیریت هزینه ها 

داشته باشد و موجب شود که 
کنترل 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 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

آزادپناه: هنوز در بسیاری از 
مناطق کشور، بخصوص در مناطق 

کم برخوردار کشور، امکانات 
اجرای نسخه نویسی الکترونیک در 

اختیار نیست. در بسیاری از نقاط 
کشور نیز بستر اینترنتی مطلوب 

برای نسخه نویسی الکترونیک 
وجود ندارد. اینکه بخواهیم با 

زور و اجبار، جامعه پزشکی و 
پیراپزشکی را به نسخه نویسی 

الکترونیکی بکشانیم، جواب 
معکوس خواهیم گرفت. این 

کار باید در یک فرآیند مستمر و 
توام با اطالع رسانی به مردم و 

آموزش و ارائه مشوق ها به ارائه 
دهندگان خدمت انجام شود
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