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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
طرفقراردادسازمانتامیناجتماعیراهاندازیو
اجرایکاملآندراسفند ۱۳۹۷آغازشد.سازمان
بیمه سالمت نیز طرح نســخه نویسی الکترونیک
را از آبان  ۱۳۹۸با اجرا در  ۲۳۵شهر شروع کرد.
هــدف از این طــرح ،هوشــمند ســازی و نظاممند
کردن شــیوه درمــان ،صرفهجویــی در هزینهها،
کاهشاشتباهاتنسخهخوانی،کاهشتداخالت
دارویــی ،کاهــش مراجعــات حضــوری و افزایش
فرهنگ مشاوره آنالین پزشــکی بود اما این طرح
در راستای اجرایی شــدن با مشکالت متعددی از
قبیلپیچیدگیوسرعتپایینسامانهمواجهشدبه
طوریکهبنابهگزارشمرکزپژوهشیبتاحدود82
درصدکاربرانازسامانهنسخهالکترونیکیتامین
اجتماعیناراضیهستند.ازسویدیگر،بااینکه
در ماده  ۷۴برنامه ششم توسعه کشــور نیز درباره
نسخهالکترونیکیگفتهشدهکهوزارتبهداشت،
درمان و آموزش پزشکی مکلف اســت در مدت دو
سال اول اجرای قانون برنامه درخصوص استقرار
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
ســایر بیمه های درمانی و وزارت بهداشت داشته
ایمبهطورکاملنسخکاغذیدرکشورحذفشود».
همینمسئولدرتیرامسالادعاکرد«:خوشبین
هستیمکهبتوانیمظرفکمترازیکماهآیندهحذف

کاملکاغذتوسطمراکزدرمانیراباحضوررئیس
جمهور اعالم کنیم» اما مدیر عامل سابق سازمان
تامین اجتماعی در شهریور امســال وعده هایش
عملینشدودرآخریناظهاراتخوداذعانکرد«:
سربسته می گویم ،برخی دستگاهها برای اجرای
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 سوال که چرا همه پزشکان از نسخه
الکترونیکیاستفادهنمیکنند،میگوید«:شاید
به این دلیل که هنوز زیرســاخت های مــا به طور
کاملفراهمنشده استوبهپزشکانفرصتداده
اند که با رضایت شــخصی به این طرح بپیوندند.
البته مشوق های بسیار خوبی در این باره درنظر
گرفته شــده اســت ،از جمله تعرفه هــای1400
که این تعرفه ها در دو بخش نســخه الکترونیک و
غیرالکترونیک تفاوت محسوســی با هم داشت.
منتها هــم اکنون بخشــی از این موضــوع که چرا
همهپزشکانازاینطرحاستفادهنکردندبهبحث
مطالبه گری خود بیمه شــده برمی گــردد» .وی
می افزاید:فــرض کنید ویزیــت متخصص بدون
نســخه الکترونیک  67هزار و  700تومان است
درحالی که همین پزشک اگر نسخه الکترونیک
بنویسدویزیتاو 80هزارتومانمیشود.حاالاگر
نسخهالکترونیکننوشتوازبیمار80هزارتومان
مطالبه کرد ،این جا خود بیمه شده باید مقاومت
کند و آن پــول را پرداخت نکند تا پزشــک مجبور
شود از امتیاز داده شده در جهت درست استفاده
کند».وی تصریح مــی کند «:من فکــر می کنم تا
زمانیکهاجبارنباشداینطرحپوششکاملداده
نمیشود.بایدزمانیرااعالمکنیمکهدیگرنسخه
کاغذیبههیچعنوانپذیرشنمیشود.ازتهران
همنهدربارهبیمهماونهدربارهبیمهسالمتچنین
چیزی اعالم نشــده اســت و فعال داریــم از طریق
ترغیبوتشویقمراکزدرمانیپیشمیرویم».
•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
الکترونیــک موسســات و بــه طور کلــی مقاومت
هایمتداولمربوطبهتغییراست.برخیچالش
ها از جملــه تجهیــزات ،مقاومت هــای متداول،
تــک پزشــک و تــک تخصــص بــودن در برخــی
شهرستانها،گرانیتجهیزات الکترونیکورایانه
را می توان از عمده موانــع ارائه خدمات مطلوب
در حوزه سالمت برشــمرد .بدیهی است به علت
اپیدمی بیماری کرونا و افزایــش مراجعه ،امکان
نسخهنویسیتمامالکترونیکبرایارائهکنندگان
خدمتباچالشروبهرومیشود».

فرماندار گناباد با اشاره به هزینه کرد ۶۰میلیاردی برای ساخت
فرودگاه گناباد خبرداد:

بهرهبرداریاز فرودگاهگناباد
درنیمه دوم امسال
پروژه ناتمام
صفری

فرماندار گناباد گفت :تاکنــون حدود ۶۰۰
میلیــارد ریــال بــرای ســاخت فــرودگاه این
شهرســتان هزینه شده اســت و این فرودگاه
در نیمــه دوم امســال تکمیــل می شــود و به
بهــره بــرداری مــی رســد .حامــد قربانی در
حاشــیه بازدید جمعــی از مســئوالن از روند
احداث فرودگاه گناباد افزود :باند و ســطوح
پــروازی ایــن فــرودگاه بــه صــورت کامــل
تکمیل شده و ســالن پایانه  ۹۶درصد ،مسیر
دسترسی  ۷۵درصد ،فیبر نوری  ۹۸درصد و
گازرسانی آن نیز تاکنون  ۲۰درصد پیشرفت
فیزیکی داشــته اســت .وی گفت :آســفالت
بولوار و محوطه ســازی فرودگاه گناباد هم با
اعتبار بیش از  ۱۱۷میلیارد ریال و پیشرفت
فیزیکــی  ۳۰درصــد در دســت اجراســت.
فرمانــدار گنابــاد اظهــار کــرد :از مجمــوع
اعتبارات اختصــاص یافته به ایــن فرودگاه،
 ۱۲۰میلیارد ریال برای ساختمان پایانه۲۴،
میلیارد ریال برای طرحهای برق رسانی ،آب
رســانی ،گازرســانی و فیبرنوری و بقیه برای
دیگر بخش ها و سطوح پروازی و باند فرودگاه
هزینه شده است .وی افزود :ساخت فرودگاه
این شهرستان از سال  ۷۲آغاز شده و تا سال
 ۹۷فقط  ۱۲درصد پیشرفت فیزیکی داشته

اســت ولی طی ســه ســال قبل بــا تخصیص
اعتبار مناسب روند احداث و تکمیل این طرح
شــتاب گرفت و بخــش اعظم ایــن اعتبارات
طی همین مدت هزینه شــد .قربانــی ادامه
داد :دیوارکشی فرودگاه گناباد نیز با اعتبار
 ۲۰۰میلیــارد ریــال از هفته آینــده آغاز می
شــود .وی گفت :این فــرودگاه در نیمه دوم
امسال تکمیل می شود و به بهره برداری می
رسد .فرماندار گناباد افزود :ساخت فرودگاه
گنابــاد جــزو  ۱۶طرح مهــم اقتصــادی این
شهرستان در راستای مثلث توسعه اقتصادی
و تفاهم نامه جلســه اقتصاد مقاومتی است و
هم اکنون بــه عنوان یکی از طــرح های مهم
و دارای اولویــت ایــن شهرســتان در دســت
اجراســت .وی با قدردانــی از پیگیری های
اســتاندار و مدیــرکل فرودگاههــای اســتان
خراســان رضوی و نماینده مــردم گناباد در
مجلس شورای اسالمی برای سرعت بخشی
به تکمیل فرودگاه این شهرستان ادامه داد:
فرودگاه یکــی از مهم ترین زیرســاخت های
خدمت رســانی بــه مــردم و توســعه مناطق
کمترتوســعه یافته اســت که در این شــرایط
سخت اقتصادی رو به اتمام است.
قربانی اظهار کرد :با بهره برداری از فرودگاه
گنابــاد ،در مرحلــه نخســت بــر اســاس نیاز
هــر هفته دو پــرواز به مقصــد تهــران انجام و
همچنین تعدادی اتوبوس و تاکســی هوایی
به مقصد مشهد فراهم می شود.

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 ستاد اســتانی مبارزه با کرونا در اســتان ،ورود
خودروهای شــخصی با پالک غیربومی به مشــهد از
روز اربعین حسینی تا سالروز شــهادت حضرت امام
رضا (ع) ممنوع است ».هنوز چند ساعتی از این خبر
نگذشــته بود که جانشــین رئیس پلیس راه خراسان
رضوی ،ضمن تکذیب این خبر ،اظهار کرد که «برای
ممنوعیت ســفر خودروهــای شــخصی غیربومی به
مشهد در دهه پایانی صفر هنوز تصمیمگیری نشده
اســت ».حســنی ،رئیس اداره ســامت محیط و کار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت و گویی با ایرنا
در این زمینه ،تصریح کرد :طبق اعالم ستاد استانی
مبارزه با کرونا در اســتان ،ورود خودروهای شخصی
با پالک غیربومی به مشــهد از روز اربعین حسینی تا
سالروز شــهادت حضرت امام رضا (ع) ممنوع است،
دراینمدتهمچنینخروجخودروهایدارایپالک
بومی از شهر مشهد نیز ممنوع اعالم شده است .وی
افزود :طبق تصمیم ســتاد اســتانی مقابله بــا کرونا،
حرکت زائــران پیاده به مشــهد طی دهــه پایانی ماه
ت گروهی و انفرادی ممنوع اســت و در
صفر ب ه صــور 
ت اماکن پذیرش زائــران پیاده اعم از
این مدت فعالی 
واحدهای پذیرایی و اقامتی ممنوع بــوده و اطالعیه
آن به تمامــی مجموعههــای مرتبط ارســال و تأکید
شــده اســت هیچ گونه رزرو بــرای پذیرش و اســکان
زائران نداشــته باشند.چند ســاعت پس از این خبر،
ن رئیس پلیسراه اســتان در گفت و گویی با
جانشــی 
ایســنا اظهارکرد :برای ممنوعیت ســفر خودروهای
شخصی غیربومی به مشهد در دهه پایانی صفر هنوز
تصمیمگیرینشدهوتصمیمیدراینبارهبهپلیسراه
نیزابالغنشدهاست.سرهنگقانعینژاداظهارکرد:
روش کار این است که دانشگاه علوم پزشکی مشهد
به استانداری خراسان رضوی اطالعرسانی کند که
چنین تصمیمی گرفته شــده است ،اســتانداری نیز
جلســهای با این عنوان برگزار میکند و در یک ستاد
استانی تصمیمگیری خواهد شــد که آیا ممنوعیتی
برایورودخودروهایشخصیاعمالبشودیانشود.
اینجلسههنوزبرگزارنشدهوتصمیمیگرفتهنشده
است .وی تصریح کرد :اگر بحث محدودیت در ورود
خودروهای شــخصی غیربومی اســت که هم اکنون
ورود خودروهای شخصی به تمام شهرهای نارنجی
و قرمز با محدودیت روبه رو بوده اســت و خودروهای
غیربومیبهمحضورودبهاینشهرهابهترتیب۵۰۰
هزارتومانویکمیلیونتومانجریمهخواهندشد،اما
برایممنوعیتورودخودروهایغیربومیکههمانند
 ۵روز آخــر مــرداد رخ داد و پلیس در مبــادی ورودی
استان و شهر مستقر شــد ،هنوز تصمیمگیری نشده
است.شایانذکراست،باوجوداینکهتالحظهتنظیم
اینخبر (ساعت 15روزجمعه)،مصاحبهعلیاصغر
حســنی ،رئیس اداره ســامت محیط و کار دانشگاه
علومپزشکیمشهدباایرنادربارهانتشارخبریازقول
او در رســانهها مبنی بر ممنوعیت ســفر خودروهای
شــخصی غیربومی در دهه پایانی صفر ،همچنان در
سایتاینرسانهموجودبود،اماویدرگفتوگویشبا
ایسنادربارهانتشارخبریازقولاودررسانههامبنیبر
ممنوعیتسفرخودروهایشخصیغیربومیدردهه
پایانیصفرگفت:دراینبارهمصاحبهاینداشتهامو
نمیدانمچگونهاینمصاحبهمنتشرشدهاست.برای
پیگیریاینتناقضهاوهمچنینبررسینتیجهطرح
ارسالیستاداستانیمقابلهباکرونادربارهممنوعیت
سفربهمشهددردههپایانیصفر،باموسویدبیرستاد
استانیمقابلهباکروناتماسگرفتیمکهویپاسخیبه
تماسهایخبرنگارمانداد.

