ﻣﺸﻼت ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﭽ اﻟﺘﺮوﻧﯿ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺑﻪ ﮔﺰاش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺮ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ دری ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در
دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان و ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺮوﻧﯿ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺷﻮد ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴ اﻟﺘﺮوﻧﯿ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد.

وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﯾﻨﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﺟﺮاﯾ ﺷﺪن ﻧﺴﺨﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ در داروﺧﺎﻧﻪ از اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود:
ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺪون ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮات ﻣﺎ را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.

دﮐﺘﺮ دری ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ در داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮاﻧ اﻟﺘﺮوﻧﯿ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و اﯾﻨﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮐﻨﺪ.

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺎه ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ در ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ،از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ،وﻗﺘ ﺻﺤﺒﺖ از
اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﺑﻮد ،ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ﻣﺪﻋ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻻزم اﺳﺖ.

وی در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﺗﻔﺎﻗﺎً در داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ازای
ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ،دو ﺑﺮﮔﻪ  A4ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ دارﯾﻢ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ
اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را از ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﯿﺮﯾﻢ.

دﮐﺘﺮ دری اﻓﺰود :ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در وﻗﺖ ﻣﺮدم ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ ﻧﻤﺷﻮد؛ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺲ ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻏﺬی  ۵دﻗﯿﻘﻪ وﻗﺖ
ﺗﻠﻒ ﻣﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮاﻧ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ،اﯾﻦ ﻣﺪت  ۳ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ از وﻗﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮاﻧ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد.

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن ﻃﺮح ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴ اﻟﺘﺮوﻧﯿ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻼت را ﻣﺘﻮﺟﻪ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :ﻗﻄﻌﺎً اﺟﺮای ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﮔﺮداﻧ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺷﻮد و داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﮐﻨﺪ .ﻟﺬا ،ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ.

