
بر اساس قوانین باالدستی که در برنامه پنجم و 
ششم توسعه به آن تاکید شده، اجرای »نسخه نویسی 
الکترونیک« به عنوان یک الزام قانونی مطرح شده 
است. با وجود تاکیدات قانونی، هنوز نسخه نویسی 
الکترونیک نتوانسته است به طور کامل در کل کشور 

اجرایی شود. 
حاال در دور جدید مذاکرات سازمان های نظام پزشکی 
و بیمه سالمت، قرار شده است گام های جدی 
برای توسعه نسخه نویسی الکترونیک، برداشته شود. 
محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام 
پزشکی در جلسه اخیر با مدیر کل بیمه سالمت 
استان تهران بر ضرورت استفاده جامعه پزشکی از 
سامانه برخط نسخه الکترونیک تاکید کرده و از 
لزوم ایجاد هماهنگی و ارائه تسهیالت به جامعه 
پزشکی برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک در 

استان تهران خبر داده است. 
آنطور که سازمان نظام پزشکی خبر داده، در این 
جلسه که با حضور محمد جهانگیری، محمد حسینی 
و هیات همراه برگزار شده است، سازمان های بیمه 
سالمت و نظام پزشکی بر لزوم در اختیار قرار دادن 
سامانه نسخه الکترونیک به جامعه پزشکی برای 
ورود اطالعات بیماران و نسخه نویسی الکترونیک 

تاکید کردند.
بر اساس این گزارش، در این جلسه مقرر شده 
از سامانه  استفاده  پزشکان در صورت  تا  است 
نسخه الکترونیک که مورد تایید دو سازمان است، 
از تسهیالت ویژه ای از جمله پرداخت حق الزحمه تا 
پایان هر ماه از سوی سازمان بیمه سالمت برخوردار 
شوند. همچنین سازمان نظام پزشکی نیز تسهیالت 
الزم برای استفاده از سامانه و همچنین صدور کارت 
هوشمند با قابلیت امضای امن دیجیتال را برای اعضا 
بدون در نظر گرفتن معوقات سنوات قبل در نظر 

خواهد گرفت.
در این راستا آموزش های مجازی الزم برای استفاده 
پزشکان از سامانه نسخه الکترونیک از سوی سازمان 
بیمه سالمت و سازمان نظام پزشکی نیز صورت 
خواهد گرفت. همچنین درصورت نیاز و اعالم 
پزشکانی که خواهان آموزش حضوری هستند، 
نیروهای الزم از سوی سازمان بیمه سالمت با 
آموزش  برای  پزشکی  نظام  سازمان  هماهنگی 
حضوری در مطب پزشک مربوطه حاضر می شوند.
بر اساس این گزارش، هر یک از طرفین خواستار 
هماهنگی و همکاری الزم در جهت اجرای امور 
بر اساس شفافیت و منطق برای رفع مشکالت 

جامعه پزشکی شده اند. 
با توجه به افزایش سطح همکاری بین سازمان 
نظام پزشکی و سازمان بیمه سالمت، انتظار می رود 
که نسخه نویسی الکترونیک در سال 99 به شکل 
جدی تری وارد مرحله اجرا شود. این اتفاق در 
صورتی که امسال تحقق پیدا کند، هم به نفع نظام 
سالمت و جامعه پزشکی تمام می شود و هم در 

نهایت به سود مردم و بیماران خواهد بود. 

آخرین وضعیت نسخه نویسی الکترونیک 
در ایران

بر اساس قانون باید تا امروز برنامه نسخه نویسی 
الکترونیک به سرانجام می رسید و این سیستم نوین 
نسخه نویسی در همه مراکز درمانی کشور، شکل 
اجرایی می گرفت. با این وجود هنوز نسخه نویسی 
الکترونیک نتوانسته است ردپایی محکم در تار و پود 
نظام سالمت داشته باشد. پیشتر وزارت بهداشت در 
سال 97 اعالم کرده بود که اجرای طرح نسخه نویسی 
الکترونیک در ۳۱ استان کشور و یک شهرستان از 
هر استان آغاز شده است. تا امروز نیز تالش ها 
برای توسعه نسخه نویسی الکترونیک انجام شده 
است و بر اساس آمارهای رسمی، هم اکنون حدود 
نیمی از پزشکان دارای امضای الکترونیک هستند.
جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی 
نیز درباره آخرین وضعیت نسخه نویسی الکترونیک 
پزشکی  نظام  سازمان  »در  می گوید:  کشور  در 

الکترونیک  امضای  در حوزه  زیادی  تالش های 
انجام شد و توانستیم بر اساس استانداردهای ملی 
و بین المللی امضای امن دیجیتال را در حوزه پزشکی 
و در کارت هوشمند پزشکان ایجاد کنیم؛ به طوری 
که تاکنون بیش از 50 هزار نفر از پزشکان مان در 
کشور واجد این امضا شده اند و با مصوبه ای که 
نظام پزشکی  چند هفته پیش در شورای عالی 
داشتیم، تسهیالتی را ایجاد کردیم که پزشکان، به 
ویژه پزشکانی که در بخش دولتی فعالیت می کنند، 
هرچه سریع تر امضای الکترونیک را دریافت کنند؛ 
به طوری که اعالم کردیم همه پزشکان می توانند 
با پرداخت حق عضویت ساالنه خود به سازمان 
نظام پزشکی، کارت های هوشمند را دریافت کنند.«
جهانگیری با اشاره به اینکه حدود 40 تا 50 درصد 
فعاالن حوزه پزشکی، کارت هوشمند و امضای 
الکترونیک را دریافت کرده اند، خاطرنشان می کند: 

»در حال حاضر حدود ۱00 هزار پزشک پروانه دار 
داریم که کار می کنند و تقریبا 50 درصد فعاالن حوزه 
پزشکی واجد امضای الکترونیک شده اند. در این 
حوزه دندان پزشکان وارد نشده بودند و در حال 
حاضر هم اولویت نیستند، اما باید به تدریج بپیوندند. 
به طور کلی ۱۳0 الی ۱40 هزار پزشک داریم که 
۳0 الی 40 هزار نفرشان بنا به دالیل مختلف در این 
عرصه فعالیتی ندارند. در عین حال داریم تسهیالتی را 
برقرار می کنیم که امسال بتوانیم پوشش کاملی را در 
حوزه امضای الکترونیک داشته باشیم تا استنادپذیری 
در حوزه نسخه نویسی الکترونیک به صورت کامل 
انجام شود.« به گفته جهانگیری، »طبق پایلوت هایی که 
در حوزه اجرای نسخه نویسی الکترونیک انجام شده 
است، خوشبختانه استحقاق سنجی توسط سازمان 
بیمه گر به صورت کامل در حال انجام است و بیش 
از 95 درصد داروخانه ها به سیستم متصل شده اند 
تا قابلیت دریافت نسخه الکترونیک و نسخه پیچی 
الکترونیک را هم داشته باشند. همچنین ما در نظام 
پزشکی فراخوانی دادیم که ۱8 شرکت آمدند و از 
این تعداد چهار شرکت توانستند استانداردهای الزم 
را پاس کنند و اکنون مجوزهای الزم برای تولید 
نسخه الکترونیک را دارند که پزشکان می توانند از این 
چهار شرکت برای نسخه نویسی الکترونیک استفاده 
کنند. اگر شرکت دیگری هم بتواند مجوزها را پاس 

کند، می تواند به این اقدام بپیوندد.«
تامین  »سازمان  می کند:  خاطرنشان  جهانگیری 
اجتماعی نیز در مراکز ملکی خود به صورت کامل 
اقدامات را به صورت الکترونیک انجام می دهد؛ نسخه 

به صورت الکترونیک نوشته و پیچیده می شود. 
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آیا نسخه نویسی الکترونیک احیا می شود؟ 
در دور جدید مذاکرات سازمان های نظام پزشکی و بیمه سالمت، قرار شده است برای توسعه نسخه نویسی 

الکترونیک، تسهیالتی در اختیار جامعه پزشکی قرار بگیرد

بر اساس تفاهم نامه بین 
سازمان های نظام پزشکی و 

بیمه سالمت، پزشکان در 
صورت استفاده از سامانه 

نسخه الکترونیک، از تسهیالت 
ویژه ای از جمله پرداخت 

حق الزحمه تا پایان هر ماه از 
سوی سازمان بیمه سالمت 

برخوردار خواهند شد

جهانگیری: حدود 40 تا 
50 درصد فعاالن حوزه 

پزشکی، کارت هوشمند و 
امضای الکترونیک را دریافت 

کرده اند. در حال حاضر نیز 
حدود 100 هزار پزشک 
پروانه دار داریم که کار 

می کنند و تقریبا 50 درصد 
فعاالن حوزه پزشکی، واجد 
امضای الکترونیک شده اند
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