
نسخه نویسی  ملی  طرح 
الکترونیک و خداحافظی با 
دفترچه های کاغذی اقدامی 
قانون  اساس  بر  که  است 
سازمان های بیمه گر از ابتدای دی ماه آغاز کردند. 
اگرچه این طرح را می توان گام موثری در روزهای 
همه گیری کرونا، کاهش میزان مصرف کاغذ و 
حتی زمان پذیرش بیماران به شمار آورد، اما 
وجود پاره ای مشکالت در اجرای آن چیزی جز 
سردرگمی عاید بیمه شدگان نکرد و بسیاری از 
آنها در مراجعه به بیمارستان ها، مطب پزشکان 
و داروخانه ها یا مجبور به پرداخت آزاد هزینه 
درمان و دارو شدند  یا دست  خالی برگشتند. 
ازاین رو به دلیل وجود پاره ای مشکالت فنی 
و نیز عدم فراهم شدن کامل زیرساخت های 
الکترونیک این طرح تا اردیبهشت ماه سال 1401 
به تعویق افتاد و دولت به وزارت بهداشت و 

بیمه ها مهلت داد تا ایرادات را اصالح کنند.
به گزارش هفته نامه »سالمت«، از ابتدای سال 
۹۸ اخباری مبنی بر حذف دفترچه های کاغذی 
منتشر  شد و زمزمه های خداحافظی با صف های 
طوالنی تمدید اعتبار دفترچه به گوش  رسید 
نظام  اصالح ساختاری  در  قدم  اولین  این  و 
سالمت بود. هرچند الکترونیکی شدن فرایند 
مراجعه به پزشک و ثبت نسخه قدم مثبتی بود 
که می توانست به مرور رویای داشتن پرونده 
الکترونیک سالمت و جلوگیری از خطاهای 
پزشکی را برای مردم ایران به واقعیت تبدیل 
کند، اما کاستی های اجرای این طرح شیرینی آن 
را به کام ها تلخ کرد. به هر روی پس از سال ها 
انتظار از ابتدای دی ماه رسما دفترچه های کاغذی 
بیمه حذف شدند، اما این اتفاق در شرایطی رخ 
داد که وزیر بهداشت در نامه های متعددی از 
رئیس جمهور درخواست کرده بود تا اجرای این 
قانون ۶ ماه به تعویق بیفتد. البته نایب رئیس 
انجمن داروسازان نیز پیش تر اعالم کرده بود 
که ۳00 هزار بیمار در داروخانه با حذف نسخ 
کاغذی سرگردان خواهند شد و بهتر است اجرای 
پروژه نسخ الکترونیک به تعویق بیفتد. هرچند 
برخی معتقدند که حذف دفترچه های کاغذی 
قانونی است که ۸ سال بر زمین مانده و باید اجرا 
شود و دیگر نمی توان آن را به تعویق انداخت.

چالش بیمه گذاران و پزشکان
البته مشکالت اجرای این طرح تنها پس از 
چند روز از اجرایی شدن آن خود را نشان داد 
و براساس گزارش های متعدد سرعت پایین و 
قطعی اینترنت سبب ازدحام در داروخانه ها شد. 
چالش دیگر وجود نداشتن وحدت رویه در 

بیمه ها بود که پزشکان را مجبور به استعالم از 
طریق درگاه های مختلف می کرد و این فرایند 
که به سبب ضعف در سرعت اینترنت طوالنی تر 
از زمان پیش بینی شده بود به صورت معنی داری 
بر تمرکز پزشک و تشخیص پزشک و ارتباط با 
بیمار تاثیر  گذاشت و همه  اینها در کنار شلوغی 
مطب ها، پزشکان را از ورود به طرح اجرای 

نسخه نویسی الکترونیک باز  داشت.
و  دارو  جستجوی  نحوه   پزشکان  گفته  به 
آزمایش ها در این طرح بسیار سخت و گاهی 
به فارسی و گاهی به انگلیسی است و از واژه ها 
و ترجمه های غیرمتعارف برای آزمایش ها استفاده 
شده است. همچنین امکان تجویز آزمایش بدون 
تاریخ برای چند ماه بعد و مراجعه بعدی وجود 
ندارد و تجویز دارو برای مدت بیش از یک 
ماه امکان پذیر نیست و هر ماه باید تکرار شود.
پاراکلینیک و دارو  این گاهی ثبت  بر  عالوه 
همزمان امکان پذیر نیست و نمی توان خدمات را 
در صورت بروز اشتباه از درگاه  بیمه حذف کرد. 
برای مثال گاهی شماره تلفن بیمار اشتباه وارد 
شده و امکان تصحیح وجود ندارد یا دسترسی 
به سوابق نسخ مقدور نیست. همچنین امکان 
تجویز بعضی داروهای برند و گیاهی هم وجود 
ندارد. مشکل دیگر این است که حتما باید از 
طرف پزشک به بیمار کد رهگیری داده شود 
و گاهی کد فراموش شده و بیمار مجبور است 
که دوباره مراجعه کند. به این مشکالت باید 
همراهی نکردن بیمه های تکمیلی و طلب نسخ 
فیزیکی را هم اضافه کرد که مردم را دچار 
سردرگمی کرده است و الزم است بیمه ها به 
بیمه های تکمیلی دسترسی چاپ نسخ تجویزی 

را با استفاده از کد ملی بدهند.
عدم دسترسی به سایت از طریق تلفن همراه و 

نیاز به انجام فرایند داخل درمانگاه هم مشکل 
دیگری بود که پزشکان عنوان  کرده اند. عالوه 
بر این در درمانگاه های شبانه روزی که بیمار 
اورژانسی بسیاری دارند ارزش زمان بسیار مهم 
است و طوالنی شدن فرایند ثبت و استعالم بازی 
با جان بیمار است؛. مشکل دیگر دشواری کار 

سیستمیک برای پزشکان مسن است.

مشکالت عدیده داروخانه ها 
چرخه  در  که  است  دیگری  مرکز  داروخانه  
اجرای طرح نقش مهمی دارد. به گفته مسووالن 
داروخانه ها مشکالتی در روند اجرای این طرح 
در همان روزهای اول اجرای طرح وجود داشته 
است. آنها می گویند عدم آشنایی به روال نسخ 
الکترونیک باعث ایجاد یک سیر باطل و رفت وآمد 
بیشتر بیماران به مطب ها و داروخانه ها شده است. 
از طرفی فرمت مناسبی برای ثبت کدهای رهگیری 
که به بیماران داده می شود درنظر گرفته نشده و 
کدها روی جلد، پشت جلد، پشت آخرین نسخه، 
روی آخرین برگ، روی یک تکه کاغذ باطله و... 
نوشته می شود و این امر موجب بروز اشتباهات 
بسیاری شده است. عالوه بر این روال ارجاع نسخ 
سایر اقشار نظام ارجاع برای بیماری های مزمن و 
پرخطر مثل دیابت  یا بیماران تصادفی و اورژانسی 
هم امری است که باید تسهیل شود. البته این کار 
برای بیماران سرطانی و خاص انجام شده است.

مسووالن داروخانه معتقدند که صدور نسخ 
الکترونیک و کاغذی در سربرگ پزشک برای 
بیمه شدگان بدون احراز هویت قطعا موجبات 
سوءاستفاده را فراهم کرده و از سوی دیگر می تواند 
عواقب انتظامی برای پزشک و داروخانه و سایر 

ارائه دهندگان خدمت به بار آورد.
مشکل بیماران خاص هم موضوع دیگری است 
که پزشکان مطرح می کنند. آنها می گویند برای 
مثال در سایت تامین اجتماعی سقف 100 روزه 
برای مصرف دارو تعیین شده است و این امر 
بیماران بیمه شده ای را که دارای بیماری مزمن 
بوده و با فاصله زمانی بیشتری ویزیت می شوند، 

متضرر می کند.
چالش دیگر داروخانه ها این است که در تایید 
نسخ الکترونیک سقف تعداد مشخص نبوده و 
پس از طی تمام مراحل و ثبت بارکد دارو، سامانه 
خطا می دهد و این امر هم موجب اتالف وقت 
و ابطال موقت یا دائم بارکد مربوط می شود. از 
جهتی داروهایی با کدهای مختلف و بعضا بدون 
قیمت در سامانه ها هستند که به دنبال انتخاب 
توسط تجویزکننده قابلیت ویرایش نداشته و این 
امر هم بیمار را متضرر می کند. مورد بعدی این 
است که در فرم چاپ نسخه در سایت کد ملی 
درج نمی شود و برای ثبت مجدد هم باید کد 
ملی مکررا اخذ شود و فرایند طوالنی تر شود.

مسووالن پذیرش داروخانه  می گویند که به فاصله 

فعالیت در سایت سامانه  با عدم  دقیقه  چند 
از دسترس خارج می شود و برای جستجوی 
نسخه بعدی بایستی مجددا با وارد کردن نام 
کاربری و رمز عبور احراز هویت انجام شود 
که این امر موجب اتالف وقت بیش از پیش 

مراکز شده است.

نگرانی از انتشار اطالعات هویتی و 
اسرار پزشکی بیمار 

اما موضوعی دیگری که اخیرا خبرساز شده 
دسترسی به اطالعات هویتی و اسرار پزشکی و 
بیمه ای بیماران از طریق کد ملی است؛ موضوعی 
که با انتشار اطالعات بیمه ای و کارت واکسن 
وزیر بهداشت بیشتر بر سر زبان ها افتاد و نگرانی 
سوءاستفاده از اطالعات بیمه شدگان را افزایش 
قوانین  باید  که  نظر می رسد  به  ازاین رو  داد. 
برای  دقیقی  و  پیشگیرانه  قضایی  و  حقوقی 
پیشگیری از فاش شدن اطالعات بیمه شدگان 
در نظر گرفته شود تا شاهد سوءاستفاده و نشر 
اطالعات بیمه شدگان از سوی پزشک و حتی 

غیر پزشک نباشیم.
در همین زمینه عبدالرحیم ترابی، مدیر کل حقوقی 
سازمان بیمه سالمت ایران اعالم کرد که انتشار 
اطالعات هویتی و محرمانه بیمه شدگان توسط 
پزشکان یا در اختیار قرار دادن نام کاربری و کلمه 
عبور سامانه نسخه الکترونیک، جرم محسوب 

شده و این موضوع پیگرد قانونی دارد.
وی نشر اطالعات بیمه شدگان را مصداق بارز 
نقض حریم خصوصی و افشای اطالعات و 
همچنین نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی 
دانست که پیگیرد حقوقی دارد و تاکید کرد که 
دسترسی به سوابق بیمه شدگان از قبیل سابقه دارو 
و خدمات پاراکلینیک تجویزی برای بیماران فقط 
با اجازه بیمه شده و به وسیله رمز دو مرحله ای 
فراهم است و این اطالعات در حال حاضر فقط 

به پزشکان نمایش داده می شود.
البته پیش از اجرای قانونی نسخه  الکترونیک 
از ابتدای دی ماه 1400 به صورت کشوری 
هشدارهایی در رابطه با چالش های حقوقی و 
به طوری که پیش  بود؛  امنیتی آن داده شده 
از این سازمان نظام پزشکی به عنوان سازمان 
صنفی پزشکان نقایص جدی را متوجه این 
طرح دانسته و اعالم کرده بود که ایجاد قوانین 
جدید در حوزه دوراپزشکی و نسخه نویسی 
الکترونیک از راه دور،  ایجاد زیرساخت های 
الزم مانند پرونده الکترونیک سالمت و امضای 
الکترونیک امن و استقرار لجستیک نظارتی با 
حمایت سایر دستگاه ها در سازمان نظام پزشکی 
ازجمله راهکارهای حل این نقایص است تا بتوان 
نسخه الکترونیک را به صورت ایمن اجرایی کرد.

سنگ بنا را باید درست گذاشت
به هر روی نسخه نویسی الکترونیک و حذف 
دفترچه های کاغذی اتفاق خوب و قدمی رو به 
جلو است، اما در همین قدم های اولیه باید بنا 
را درست گذاشت تا در آینده به نقطه مطلوبی 
در ایجاد تحول در نظام سالمت برسیم. اولین 
باند مناسب و طراحی  پهنای  کار اختصاص 
اصولی سایت های بیمه است که خود می تواند 
به تنهایی بخش بزرگی از مشکل را حل کند. 
وحدت رویه بیمه ها و داشتن درگاه استعالم 
واحد برای جلوگیری از بروز خطا و سرعت 
در روند استعالم و کاهش ساعت انتظار بیمار 
بسیار موثر است. همکاری بیمه های تکمیلی و 
حرکت در راستای الکترونیکی شدن و حذف 
بروکراسی های اداری وقت گیر به روند اجرای 
طرح نسخه نویسی الکترونیک کمک می کند و 
موضوع مهم دیگری که نباید از آن غافل شد، 
مساله آموزش به کادر درمان مراکز درمانی و 
پزشکان است تا به طور جامع کار با این سیستم 
را یاد بگیرند. فرهنگ سازی و آموزش به مردم 
از طریق رسانه ملی و فضای مجازی هم مورد 
دیگری است که بسیار اهمیت دارد چراکه بخشی 
از سردرگمی مردم در مراکز درمانی ناشی از 

عدم اطالع رسانی دقیق است.

سالمت در ایران  و جهان2

چند وقتی است که وضعیت اقتصادی کشور آشفته 
شده و آمارها درباره خط فقر موجب هراس مردم 
از آینده  گردیده است. شنیدن اخباری همچون »۴۰ 
میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند و سالمت آنها به 
خطر افتاده است«؛ »1۰ میلیون خانوار ایرانی زیر خط 
فقر زندگی می کنند«؛ »فقر مطلق در بین ۳۰ میلیون 
نفر« نیز سبب شده تا جامعه با تنش مواجه شود 
و چشم انداز نامعلوم وضعیت اقتصادی هم بر این 

نگرانی ها افزوده است.
به گزارش »سالمت«، این روزها که اوضاع اقتصادی 
خانواده ها آشفته است برخی درباره آینده اقتصادی 
کشور پیش بینی هایی دارند و برخی دیگر هم از روزهایی 
که گذشته صحبت می کنند. برخی کارشناسان و 
مسووالن هم از سقوط نیمی از جمعیت ایران به زیر 
خط فقر می گویند هرچند ادله و مستندات چندانی هم 
برای این نرخ ها بیان نمی کنند. اما شاید این سوال برای 
شما هم پیش آمده باشد که خط فقر چیست و چگونه 
آن را اندازه گیری می کنند. از آنجا که در بسیاری از 
مناطق محروم و در اکثر کشورهای درحال توسعه، 
وضعیت فقرا به گونه ای است که حتی نیازهای اولیه 
خوراک نیز به طور کامل برآورده نشده و بسیاری از 
مردم با سوءتغذیه دست و پنجه نرم می کنند، خط 
فقر مطلق مبنای محاسبه خود را بر نیازهای اساسی 
تغذیه ای قرار می دهد تا سیاست گذار بداند و مطمئن 
باشد که هرکس باالی خط فقر مطلق قرار گرفت، 
تا این حد توانایی دارد که درکنار تامین نیازهای 
غیرغذایی، از تغذیه کافی و الزم نیز برخوردار شود.

روش معمول در محاسبه خط فقر مطلق، تخمین زدن 
یک سبد غذایی ضروری است که برای سالمت جسمی 

خانوار ضروری است. پس از تعیین هزینه های این سبد 
غذایی مطابق با مالحظات و الگوی مصرف غذایی و غیر 
غذایی جامعه مورد نظر، مبلغی نیز به عنوان هزینه های 
غیرغذایی به هزینه سبد غذایی اضافه می شود تا خط فقر 
مطلق به دست آید. در کشور ما ایران این سبد تغذیه ای 
توسط وزارت بهداشت اندازه گیری می شود. البته باید 
توجه داشت که خط فقر خانوارها از لحاظ اندازه، ترکیب 
سنی، میزان تحصیالت و سایر مشخصات متفاوت است 
چراکه خانوارها تحت تاثیر این خصوصیات متفاوت، 

الگوی مصرف متفاوتی دارند.

نگرانی از امنیت غذایی
اما آنچه در این بین نگران کننده است نقش فقر در 
وضعیت سالمت جامعه عدم و نگرانی از امنیت غذایی 
است. عنوانی که دکتر علی کشاورز، استاد دانشگاه علوم 
پزشکی تهران و متخصص تغذیه درباره پیامدهای آن 

هشدار می دهد.
وی با اشاره به عدم امنیت غذایی به شفقنا می گوید: 
»ثابت شده است که اگر در حدود ۵0 درصد از افراد 
جامعه فقر آهن داشته باشند تولید ملی در آن کشور 
بیش از ۲0 درصد کم خواهد شد و راندمان کاری 
پایین می آید بنابراین وقتی سوءتغذیه دارید عوارض و 
پیامدهای گوناگونی در انتظار شما است. وقتی تامین 
ندارید وقتی در خانواده شما کفش و لباس و غذا به 
اندازه کافی نیست فکر سالمی برای کار وجود نخواهد 
داشت. ازاین رو باز تاکید می کنم که سوءتغذیه پیامدهای 
گوناگونی دارد و تنها راه از بین بردن سو تغذیه بهبود 
معیشت است. باید توان معیشتی مردم باال برود نه اینکه 
تورم باال برود و قدرت خرید روزبه روز پایین تر بیاید.«
کشاورز با بیان اینکه وقتی بیش از ۵0 درصد جامعه 

یعنی در حدود 40 میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی 
کنند مسلما سالمت این افراد به خطر افتاده است، 
در  زیادی  خطرات  شرایط  این  »در  می کند:  تاکید 
کمین جامعه است زیرا وقتی مادری سوءتغذیه دارد 
نه تنها جنین او آسیب می بیند بلکه خطر مرده زایی و 
از بین رفتن خود او در حین زایمان نیز مطرح است. 
به عبارت دیگر سوءتغذیه و فقر در جامعه پیامدهای 
بی شماری دارد. برای مثال مادری که فقر آهن دارد 
از دقت کمتری برخوردار است و توان او در زندگی 
پایین می آید و اگر کارگر است و در جوار ابزار و 
ماشین آالت کار می کند خطر آسیب در زمان کم خونی 
باال است و خطر قطع عضو در این کارگران باالتر 
بنابراین وقتی سوءتغذیه داریم با مشکالت دیگری 

نیز روبرو هستیم.«
وی ادامه می دهد: »عالقه به زندگی و توجه به همسر 
و فرزند در زنی که فقر آهن دارد کم می شود و کیفیت 
زندگی نیز پایین می آید. همچنین فردی که فقر آهن 

دارد بی حوصله است و ثابت شده که اگر در حدود 
۵0 درصد از افراد جامعه فقر آهن داشته باشند تولید 
ملی در آن کشور بیش از ۲0 درصد کم خواهد شد و 
راندمان کاری پایین می آید بنابراین وقتی سوءتغذیه دارید 

عوارض و پیامدهای گوناگونی در انتظار شما است.«
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران معتقد است: »وقتی 
تامین ندارید وقتی در خانواده شما کفش و لباس و غذا 
به اندازه کافی نیست فکر سالمی برای کار وجود نخواهد 
داشت. ازاین رو باز تاکید می کنم که سوءتغذیه پیامدهای 
گوناگونی دارد و تنها راه از بین بردن سوءتغذیه بهبود 
معیشت استباید توان معیشتی مردم باال برود نه اینکه 
تورم باال برود و قدرت خرید روز به روز پایین تر بیاید.«

راهکارهای بهبود وضعیت معیشت
دکتر علی اصغر سعیدی، جامعه شناس و کارشناس ایمنی 
اجتماعی هم درباره آمارهای متفاوتی که از خط فقر در 
کشور داده می شود، می گوید: »هر کدام از این آمارها از 

سوی نهاد یا وزارتخانه های مختلفی اعالم و ارائه می شود 
و به دلیل اینکه هر کدام شاخصه ای متفاوتی را در نظر 
می گیرند این آمارها متفاوت از هم اعالم می شود. زیرا 
هر کدام یک شاخص را مبنا قرار داده و از داده های یک 
سازمان برای تعیین شاخص خط فقر استفاده می شود به 
همین دلیل می بینیم که آمارهای متفاوتی از خط فقر یا خط 
فقر مطلق توسط کارشناسان یا مسووالن ارائه می شود.«

وی در خصوص راهکارهای بهبود وضعیت معیشتی 
مردم معتقد است: »باید امکان سرمایه گذاری فراهم شود 
که افزایش تحریم ها این کار را کمی مشکل کرده است. 
البته با باال رفتن فروش نفت نیز درآمد حاصل از این 
فروش به سایر بخش ها سرازیر می شود و این رشد 
اقتصادی می تواند درآمدهایی را برای دولت به همراه 
داشته باشد که به کنترل تورم کمک می کند و به دنبال 

آن وضعیت معیشتی مردم نیز بهبود می یابد.«
این استاد دانشگاه تهران در گفت وگو با روزنامه صبح 
نو می گوید: »اما در حال حاضر دولت برای کاهش 
نابرابری ها در جامعه باید به دهک های پایین جامعه 
اولویت بدهد. البته این موضوع از بسته های حمایتی 
هدفمندتر است چراکه این بسته ها صرفا مسکنی هستند 
و ممکن است بخشی از این گروه ها شناسایی نشده و 

به آن چیزی اختصاص داده نشود.«

گزارش هفته نامه »سالمت« درباره افزایش مشکالت اقتصادی در کشور

صعود فقر؛ سقوط سالمت

گزارش هفته نامه »سالمت« از تبعات اجرای طرح ملی نسخه نویسی الکترونیک

دردسرهای یک تغییر

شماره هشتصدوبیست ونه  دو بهمن هزار و چهارصد

 علی 
ابراهیمی 

انتشار اطالعات هویتی 
و محرمانه بیمه شدگان 
توسط پزشکان یا در 
اختیار قرار دادن نام 
کاربری و کلمه عبور 

سامانه نسخه الکترونیک، جرم است و 
پیگرد قانونی دارد. پس باید گفت که 
نشر اطالعات بیمه شدگان مصداق بارز 
نقض حریم خصوصی و افشای اطالعات 
و نشر اکاذیب و تشویش اذهان 
عمومی است و پیگیرد حقوقی دارد
عبدالرحیم ترابی
مدیرکل حقوقی سازمان بیمه سالمت ایران

وقتی بیش از ۵۰ درصد 
جامعه یعنی در حدود ۴۰ 

میلیون زیر خط فقر زندگی 
کنند مسلما سالمت این 

افراد به خطر افتاده است. 
همچنین ثابت شده که اگر در حدود ۵۰ 

درصد از افراد جامعه فقر آهن داشته 
باشند تولید ملی بیش از 2۰ درصد کم 

شده و راندمان کاری کاهش خواهد یافت
علی کشاورز، متخصص تغذیه 
و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران


