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روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

گزارش

نسخه الکترونیکی همچناندر پیـچ وخم زیرساخت
ویزیت متخصص بدون نسخه الکترونیک ۶۷هزار و ۷۰۰تومان و با نسخه الکترونیک ۸۰هزار تومان است
•زیرساختهاینسخهالکترونیکیبهطور
کاملفراهمنشدهاست

گزارش
بهاره موفقی

طرح نســخه الکترونیکــی در قانونهــای پنجم و
ششم توســعه مورد تاکید قرار گرفت .این طرح از
سال  ۱۳۹۵برای نخستینبار در مطب پزشکان
طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی راهاندازی
و اجــرای کامــل آن در اســفند  ۱۳۹۷آغاز شــد.
ســازمان بیمه ســامت نیز طرح نســخه نویســی
الکترونیک را از آبان  ۱۳۹۸با اجرا در  ۲۳۵شهر
شــروع کرد .هدف از این طرح ،هوشــمند ســازی
و نظاممنــد کردن شــیوه درمــان ،صرفهجویی در
هزینهها،کاهشاشتباهاتنسخهخوانی،کاهش
تداخالت دارویــی ،کاهش مراجعــات حضوری و
افزایشفرهنگمشاورهآنالینپزشکیبودامااین
طرحدرزمینهاجراییشدنبامشکالتمتعددیاز
قبیلپیچیدگیوسرعتپایینسامانهمواجهشدبه
طوریکهبنابهگزارشمرکزپژوهشیبتاحدود82
درصدکاربرانازسامانهنسخهالکترونیکیتامین
اجتماعیناراضیهستند.ازسویدیگر،بااینکه
در ماده  ۷۴برنامه ششم توسعه کشــور نیز درباره
نسخهالکترونیکیگفتهشدهکهوزارتبهداشت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی مکلف اســت در مدت
دو ســال اول اجرای قانون برنامه درباره اســتقرار
ســامانه پرونــده الکترونیک اقــدام کنــد اما طرح
حذف دفترچه های درمانی کاغــذی بیمه تامین
اجتماعی و بیمه ســامت با وجود گذشت زمان و
وعده های مســئوالن هنوز به طور کامــل اجرایی
نشــده اســت.مدیر عامل ســابق ســازمان تامین
اجتماعــی در فروردین امســال اظهار کــرده بود:
«امید است در اردیبهشت با توجه به وعده ای که با
سایربیمههایدرمانیووزارتبهداشتداشتهایم
به طور کامل نسخ کاغذی در کشور حذف شود».
همینمسئولدرتیرامسالادعاکرد«:خوشبین
هستیمکهبتوانیمظرفکمترازیکماهآیندهحذف

کاملکاغذتوسطمراکزدرمانیراباحضوررئیس
جمهور اعالم کنیم» اما مدیر عامل سابق سازمان
تامین اجتماعی در شهریور امســال وعده هایش
عملی نشد و در آخرین اظهارات خود اذعان کرد:
«سربستهمیگویم،برخیدستگاههابرایاجرای
نسخه الکترونیک همراهی نکردند» .معاون بیمه
و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران نیز
در آبان ســال گذشــته اظهار کرده بود «:بر اساس
برنامهریزیهایصورتگرفتهباوزارتبهداشت،
اینطرحدرزمستانامسالبهطورکاملدرتمامی
مراکز درمانی بخش دولتی اجرا می شود».این ها
تنها نمونه ای از وعده های بی سرانجام مسئوالن
درباره اجرای کامل طرح نســخه الکترونیک بود.
برایپیگیریجزئیاتاجرایاینطرحواینمسئله
کهباالخرهماجراینسخهالکترونیکیچهخواهد
شدبهگفتوگوبامسئوالناستانیمیپردازیم.
•حذفکاملنسخههایکاغذیتامین
اجتماعیهنوزابالغنشدهاست

کامران اخوان رضایت ،معاون خرید راهبردی و

اسناد پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی
خراســان رضوی درباره زمان حذف کامل نسخ
کاغذی می گوید «:هنوز برای تاریخ حذف کامل
دفترچه ها و نســخه هــای کاغــذی هیچ چیزی
از ســوی ســتاد ســازمان تامین اجتماعی به ما
ابالغ نشده است .ما رویه مان فعال ادامه همین
حالت اســت اما به طــور طبیعی تعــداد افرادی
که برایشــان دفترچه ای باقی مانده اســت ،روز
به روز کاهــش مــی یابنــد و وارد فرایند نســخه
الکترونیک می شوند .برای مواقعی که سیستم
ایرادپیدامیکندیااینترنتضعیف است،نسخه
کاغــذی را به عنــوان جایگزیــن گذاشــته اند».
وی دربــاره میزان پوشــش نســخه الکترونیکی
بیمه تامیــن اجتماعی در اســتان خاطر نشــان
مــی کنــد« :حــدود  1380پزشــک از مجموع
 1700پزشک 306 ،درمانگاه از مجموع 340
درمانــگاه 970 ،داروخانه از مجمــوع 1031
داروخانــه 256 ،آزمایشــگاه از مجمــوع 310
آزمایشگاه و در تصویر برداری هم از  205مرکز
 182مرکز پذیرش نسخه الکترونیکی دارند».

معاون خرید راهبردی و اســناد پزشکی مدیریت
درمــان تامیــن اجتماعــی خراســان رضــوی در
پاسخ به این ســوال که چرا همه پزشکان از نسخه
الکترونیکیاستفادهنمیکنند،میگوید«:شاید
بهایندلیلکههنوززیرساختهایمابهطورکامل
فراهمنشدهاستوبهپزشکانفرصتدادهاندکهبا
رضایتشخصیبهاینطرحبپیوندند.البتهمشوق
های بســیار خوبی در این باره درنظر گرفته شده
است ،از جمله تعرفه های 1400که این تعرفه ها
در دو بخش نســخه الکترونیک و غیرالکترونیک
تفاوت محسوسی با هم داشــت منتها هم اکنون
بخشی از این موضوع که چرا همه پزشکان از این
طرح اســتفاده نکردند به بحث مطالبه گری خود
بیمه شــده برمی گردد» .وی مــی افزاید« :فرض
کنید ویزیت متخصص بدون نســخه الکترونیک
 67هزار و  700تومان اســت درحالی که همین
پزشکاگرنسخهالکترونیکبنویسدویزیتاو80
هزار تومان می شــود .حاال اگر نسخه الکترونیک
ننوشتوازبیمار 80هزارتومانمطالبهکرد،این
جا خود بیمه شــده باید مقاومت کنــد و آن پول را
پرداخت نکند تا پزشک مجبور شود از امتیاز داده
شده در جهت درست اســتفاده کند».وی تصریح
میکند«:منفکرمیکنمتازمانیکهاجبارنباشد
اینطرحپوششکاملدادهنمیشود.بایدزمانی
رااعالمکنیمکهدیگرنسخهکاغذیبههیچعنوان
پذیرشنمیشود.ازتهرانهمنهدربارهبیمهماونه
دربارهبیمهسالمتچنینچیزیاعالمنشدهاست
وفعالداریمازطریقترغیبوتشویقمراکزدرمانی
پیشمیرویم».
•نسخالکترونیکیتولیدشدهبیمهسالمت
درموسساتغیردانشگاهیاستانباالتراز
میانگینکشوریاست

در ادامه این گــزارش از مدیر روابط عمومی بیمه

سالمت استان خواســتار مصاحبه تلفنی با مدیر
کل این ســازمان شــدیم .پس از دو روز پیگیری،
وی پاسخ مدیر کل را به صورت مکتوب و از طریق
واتساپ ارســال کرد.علیرضا رمــزی ،مدیر کل
بیمه ســامت اســتان خراســان رضــوی درباره
میزان پوشــش دهی نســخه الکترونیکــی بیمه
سالمت در استان می گوید «:از 1878مطب در
استانتعداد 1612مطباقدامبهنسخهنویسی
الکترونیک می کنند که حدود 85درصد جامعه
هدف هستند .همچنین به صورت میانگین 95
درصد مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی استان
که طرف قرارداد بــا این اداره کل هســتند نیز در
طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک با
اینادارهکلهمکاریمیکنند.درمراکزدولتی
دانشــگاهی نیز هــم اکنــون بیــش از 50درصد
نســخ به صورت الکترونیک صادر می شود» .وی
تصریح می کنــد «:هم اکنون نســخ الکترونیکی
تولید شده در موسســات غیر دانشگاهی استان
باالتــر از میانگیــن کشــوری(65درصد) و در
مراکــز دولتــی دانشــگاهی نزدیک بــه میانگین
کشــوری(50درصد) اســت» .مدیــر کل بیمــه
ســامت اســتان خراســان رضوی ضمن اشــاره
به تحقق نیافتن کامل نســخه الکترونیکی بیمه
سالمت در اســتان بیان می کند «:شــاید یکی از
مهم ترین دالیل تحقق نیافتن این برنامه ،فراهم
نبودن بســتر و زیرســاخت های الزم ،دانش فنی
الکترونیکموسساتوبهطورکلیمقاومتهای
متداول مربوط به تغییر اســت .برخی چالش ها
از جمله تجهیــزات ،مقاومت های متــداول ،تک
پزشک و تک تخصص بودن در برخی شهرستان
ها،گرانی تجهیــزات الکترونیک و رایانــه را می
توانازعمدهموانعارائهخدماتمطلوبدرحوزه
سالمت برشــمرد .بدیهی اســت به علت اپیدمی
بیماری کرونــا و افزایش مراجعه ،امکان نســخه
نویســی تمام الکترونیک بــرای ارائــه کنندگان
خدمتباچالشروبهرومیشود».

رئیس کمیسیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شورای شهر در
پاسخ به پیگیری خراسان:

الیحه شهرداری در باره روزجهانی
بدون خودرو شتابزده بود

دوشنبه گذشته شورای شهر مشهد در آخرین
جلسه علنی خود طرحی را به مناسبت 31
شهریور ،روز جهانی بــدون خــودرو مصوب
کــرد که به موجب بخشی از ایــن مصوبه به
شهرداری مشهد اجــازه داده می شد برای
تشویق مردم اقداماتی ویژه را انجام دهد .این
اقدامات از جمله  پارک رایگان در پارکینگ
پایانه مسافربری امام رضا (ع) ،پارک سوار
وکیلآبادوپارکینگهایآزادیومجد،اهدای
 ۱۰۰دستگاه دوچرخه تا سقف پنج میلیارد
ریــال به قید قرعه به  ۱۰۰نفر از افــرادی که
در تاریخ  ۳۱شهریور حداقل دو سفر با حمل
و نقل عمومی (اتوبوسرانی -قطار شهری)
داشته باشند .اما در شیوه اجرا و شناسایی
افراد ابهاماتی وجود دارد.به گزارش خراسان
رضــوی ایمان فرهمندی رئیس کمیسیون
عمران ،حمل و نقل و ترافیک درباره مصوبه
ویژه شورای شهر مشهد گفت :این مصوبه گام
اول آغاز فرایند فرهنگ سازی بوده اما الیحه
آن توسط شهرداری شتابزده آورده شده و
ان شـــاءا ...گــام هــای بعدی را برنامه ریزی
شده تر و دقیق تر و منسجم تر پیش خواهیم
رفت .ایمان فرهمندی درباره اطالعات و آمار
مربوطبهاینمصوبهواینکهچقدردراستفاده
مردم از وسایل عمومی موثر بوده است ،اظهار
کرد:هنوزاطالعاتکاملآماریدراینبارهبه
دستمننرسیدهوچونمشهدنبودمنتوانستم
اطالعات کامل را دریافت کنم ،حتما روز
شنبه این کار انجام می شود و ما باید ببینیم
که نتیجه مصوبه به چه شکل بوده است.وی
افــزود :اطالعات من کارت ها و کارت هایی
که در آن روز از حمل و نقل عمومی استفاده
کرده اند کامال مشخص و قابل ردیابی است و
به سادگی می توان مشخص کرد که یک من
کارت چند بار از حمل و نقل عمومی استفاده
کردهاست.برخیمنکارتهاشخصیبودهو
هویتفردبرایمامعلوماستاماچونخروجی
این اطالعات به صورت شماره سریال کارت
هاست به جز من کارت های شخصی سازی
شده ،ما نمی دانیم بقیه این کارت ها متعلق
به چه کسانی هستند به همین دلیل قرار
است که دوستان شهرداری در اطالعیه ای
شمارهسریالهایمنکارتهاییراکهبرنده
شده اند اعــام کنند تا بتوانیم بر اســاس آن

شماره ها ،افراد را پیدا کنیم.این عضو شورای
ششم در پاسخ به این سوال که برخی از من
کارت ها هیچ شماره سریالی ندارند ،آن ها
چطور ردیابی می شوند ؟ پاسخ داد :نسل اول
منکارت های شهری که مربوط به یک سال
اول هستند شماره سریال ندارند امــا بقیه
شماره روی آن ها حک شــده اســت .شماره
سریالآندستهازمنکارتهاکهشمارهندارند
هم هنگام شارژ روی رسید حک می شود.او
درپاسخ به این سوال که در این صورت آورنده
منکارتمالکمنکارتاست؟نیزبیانکرد:
بلهطبیعتاچونمنکارتهاشخصینیستند
و یک وسیله بــدون مشخصات فــردی است،
آورنده کارت مالک محسوب می شود  .رئیس
کمیسیون حمل و نقل شــورا تصریح کرد:
الیحهای که دوستان در شهرداری به شورا
آوردندیکمقدارشتابزدهبودوماهمتغییراتی
درآنبهوجودآوردیماماازهمینحاالبرای26
آذر که روز ملی حمل و نقل و رانندگان است
الیحه جامعی را آماده کنند تا بتوانیم با یک
نگاه جامع کار را انجام دهیم .هدف ما بیشتر
ایجاد نگرش و یــادآوری اهمیت استفاده از
حملونقلعمومیوپاکبرایشهروندانبود
ودرواقعمیخواهیمیکفرایندفرهنگسازی
راآغازکنیمکهاینیکگامازآنفرهنگسازی
بود و ان شاءا ...گام های بعدی را برنامه ریزی
شده تر و دقیق تر و منسجم تر پیش خواهیم
رفت.ویهمچنیندربارهاستفادهازپارکینگ
ها و هزینه متحمل شده به مدیریت شهری در
قبال برایند مثبتی که هدف این مصوبه بوده
خاطر نشان کرد :دو نگاه در این موضوع وجود
دارد  ،ابتدا همین است که شما می گویید
ما ببینیم یک هزینه که شده آیا کارکردی که
می خواستیم در قبال این هزینه انجام شده یا
خیر ،نگاه دوم این است که ما دنبال آموزش و
فرهنگ سازی هستیم که برای آن باید هزینه
کردوبخشیازاینکارهاهزینه فرهنگسازی
است که نتیجه آن در دراز مدت مشخص می
شودواهدافیرامشخصکنیمکهدریکمدت
زمــان دو ساله یا چهار ساله به آن برسیم اما
متاسفانه شورای پنجم در بحث تشویق مردم
بهاستفادهازحملونقلپاکوعمومیاهتمام
ویژهنداشتهومابهعنوانیکیازاهدافاصلی
آنرادنبالمیکنیم.

گزارش
جامعه

طرحممنوعیتسفربهمشهد
نیامدهتکذیبشد

با وجود اعالم دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر
ممنوعیت ورود خودروهای غیربومی به مشهد
از روز اربعین ،جانشین پلیس راه استان این
موضوع را تکذیب کرد

پنجشنبهایکهگذشت،رئیسادارهسالمتمحیطو
کاردانشگاهعلومپزشکیمشهداعالمکردکه«طبق
اعالم ســتاد اســتانی مبارزه با کرونا در استان ،ورود
خودروهای شــخصی با پالک غیربومی به مشهد از
روز اربعین حسینی تا ســالروز شهادت حضرت امام
رضا (ع) ممنوع است ».هنوز چند ساعتی از این خبر
نگذشته بود که جانشــین رئیس پلیس راه خراسان
رضوی ،ضمن تکذیب این خبر ،اظهار کرد که «برای
ممنوعیــت ســفر خودروهای شــخصی غیربومی به
مشهد در دهه پایانی صفر هنوز تصمیمگیری نشده
است».حســنی رئیــس اداره ســامت محیــط و کار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت و گویی با ایرنا
در این زمینه تصریح کرد :طبق اعالم ســتاد استانی
مبارزه با کرونا در استان ،ورود خودروهای شخصی
با پالک غیربومی به مشــهد از روز اربعین حسینی تا
سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع) ممنوع است،
دراینمدتهمچنینخروجخودروهایدارایپالک
بومی از شهر مشهد نیز ممنوع اعالم شده است .وی
افزود :طبق تصمیم ســتاد اســتانی مقابله با کرونا،
حرکتزائرانپیادهبهمشهدطیدههپایانیماهصفر
تگروهیوانفرادیممنوعاستودراینمدت
ب هصور 
ت اماکن پذیرش زائران پیاده اعم از واحدهای
فعالی 
پذیراییواقامتیممنوعبودهواطالعیهآنبهتمامی
مجموعههای مرتبط ارسال و تأکید شده است هیچ
گونــه رزرو بــرای پذیــرش و اســکان زائران نداشــته
ن رئیس
باشند.چند ساعت پس از این خبر ،جانشی 
پلیسراه استان در گفت و گویی با ایسنا اظهارکرد:
برایممنوعیتسفرخودروهایشخصیغیربومیبه
مشهددردههپایانیصفرهنوزتصمیمگیرینشدهو
تصمیمیدراینبارهبهپلیسراهنیزابالغنشدهاست.
سرهنگقانعینژاداظهارکرد:روشکارایناستکه
دانشگاهعلومپزشکیمشهدبهاستانداریخراسان
رضویاطالعرسانیکندکهچنینتصمیمیگرفته
شدهاست،استاندارینیزجلسهایتحتاینعنوان
برگزار میکند و در یک ستاد استانی تصمیمگیری
خواهد شــد که آیا ممنوعیتی برای ورود خودروهای
شخصیاعمالبشودیانشود.اینجلسههنوزبرگزار
نشدهوتصمیمیگرفتهنشدهاست.ویتصریحکرد:
اگر بحث محدودیــت در ورود خودروهای شــخصی
غیربومــی اســت کــه هــم اکنــون ورود خودروهای
شخصیبهتمامشهرهاینارنجیوقرمزبامحدودیت
روبه رو بوده اســت و خودروهای غیربومی به محض
ورود به این شهرها به ترتیب ۵۰۰هزار و یک میلیون
تومان جریمه خواهند شد ،اما برای ممنوعیت ورود
خودروهایغیربومیکههمانند ۵روزآخرمردادرخ
دادوپلیسدرمبادیورودیاستانوشهرمستقرشد،
هنوز تصمیمگیری نشده است.شایان ذکر است ،با
وجود این که تا لحظــه تنظیم این خبر (ســاعت 15
روزجمعه)،مصاحبهعلیاصغرحسنی،رئیساداره
سالمت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد با
ایرنا درباره انتشار خبری از قول او در رسانهها مبنی
بر ممنوعیت سفر خودروهای شخصی غیربومی در
دههپایانیصفر،همچناندرسایتاینرسانهموجود
بود ،اما وی در گفت و گویش با ایســنا درباره انتشــار
خبری از قول او در رسانهها مبنی بر ممنوعیت سفر
خودروهای شــخصی غیربومی در دهه پایانی صفر
گفت :در این باره مصاحبهای نداشــتهام و نمیدانم
چگونهاینمصاحبهمنتشرشدهاست.برایپیگیری
اینتناقضهاوهمچنینبررسینتیجهطرحارسالی
ستاد اســتانی مقابله با کرونا درباره ممنوعیت سفر
به مشــهد در دهه پایانی صفر ،با موسوی دبیر ستاد
استانی مقابله با کرونا تماس گرفتیم که وی پاسخی
بهتماسهایخبرنگارما نداد.

