ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮاﻧ اﻟﺘﺮوﻧﯿ /دردﺳﺮ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ﺑﺮای داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺻﺪور ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﻟﺘﺮوﻧﯿ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺰﺷﺎن ﺑﺮای داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﯾ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻋﺪم اﺗﻼف وﻗﺖ ﻣﺮدم و ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻮده اﺳﺖ.

و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﺷﺪن اﻣﻮر ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴ ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت
درﻣﺎﻧ ﻣﺮدم و ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﻧﺘﻪای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ در ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﻮب ﻣداﻧﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﺸﻮر آن ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺧﯿﻠ ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺘﺮوﻧﯿ اﻧﺠﺎم داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان؛ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ دری دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ،در ﺧﺼﻮص ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﺟﺮای ﻧﺴﺨﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ در
داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻃﺮح ﺣﺬف ﻧﺴﺦ ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺴﯿﺎر ارزﻧﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺮدرﮔﻤ ﻣﺮدم و
ﺷﻠﻮﻏ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﺸﺪار را ﻗﺒﻞ از ﺣﺬف دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ داده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﺷﺪن
ﻧﺴﺨﻪﻧﻮﯾﺴ ﻣﺴﻠﺘﺰم اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﺷﺪن ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺴﺨﻪﻧﻮﯾﺴ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :اﺟﺮای ﻧﺴﺨﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﻣﺴﻠﺘﺰم اﺟﺮای ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ؛ ﻗﺮار ﺑﻮد ﭘﺰﺷﺎن ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت اﻟﺘﺮوﻧﯿ
ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ “ﺳﭙﺎس” اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻤﺎم اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ اﺟﺮای ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻠ
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﻤﻪﮐﺎره ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻞ ﺟﺰﯾﺮهای ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﺴﺨﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ.

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﭘﺰﺷﺎن ﻫﻤﺎری ﻻزم را ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻟﺰاﻣ ﺑﺮای
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﺑﺮای ﭘﺰﺷﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﭘﺰﺷﺎن ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮد را روی ﺳﺮﺑﺮگ ﮐﺎﻏﺬی ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺮوز ﻣﺸﻼت ﻓﺮاواﻧ ﻣﺷﻮد.

دﮐﺘﺮ دری اداﻣﻪ داد :از ﺳﻮی دﯾﺮ ،ﻫﺪف از اﺟﺮای ﻧﺴﺨﻪ و ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﺘﺮوﻧﯿ ،ﺑﺮرﺳ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ ،ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
آﻣﺎری درﺑﺎره ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﭘﺰﺷ در زﻣﯿﻨﻪ داروﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺟﺰﯾﺮهای
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای ﻧﺴﺨﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻫﺪاف اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان درﺑﺎره راﻫﺎر ﺣﻞ ﻣﺸﻞ ﻧﺴﺦ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﻮﻟ اﺟﺮای ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﺳﻼﻣﺖ ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
اﺳﺖ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﭙﺎرﭼﻪای ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﺴﺨﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﻫﻤ ﺑﻪ ﯾ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻞ ﺣﻞ ﺷﻮد ،از ﺳﻮی دﯾﺮ ﭘﺰﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﻌﻄﻠ ﺑﯿﻤﺎران در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ؛ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺟﺮای ﻧﺴﺨﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﻤ ﻧﺮده اﺳﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺎﺋﺐ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ،در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﮔﻔﺖ :اﺟﺮای ﻧﺴﺨﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ اول از ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷ ﺷﺮوع و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ داروﺳﺎز ﺣﺎﺿﺮ در داروﺧﺎﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮش و ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣ رﺳﺪ.

دﮐﺘﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﺻﺒﻮر ﻧﺎﺋﺐ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ؛ در ﺧﺼﻮص ﻃﺮح ﻧﺴﺦ اﻟﺘﺮوﻧﯿ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ،اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ:ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ درﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺒ در ﺧﺼﻮص اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﭘﯿﺮه ی داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وارد ﺷﻮد.

دﮐﺘﺮ ﺻﺒﻮر ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﺟﺮای ﻧﺴﺦ اﻟﺘﺮوﻧﯿ در داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح اﺑﻌﺎد ﺣﻘﻮﻗ دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ
دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻧﺴﺦ ﮐﺎﻏﺬی ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺛﺒﺖ آن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺸﻼت زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺎﺋﺐ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ و ﯾﺎ ﺑﺪ ﺧﻂ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧ ﻧﺴﺦ اﻣﺎن وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺨﻪ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ داروﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻫﺎی را ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻧﺎﺋﺐ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻃ اﯾﻦ ﻣﺪت اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ اﻧﺠﻤﻦ و ﭘﺎ
ﻓﺸﺎری زﯾﺎدی ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ در ﻗﺪم اول ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﭘﺰﺷﺎن و ﺳﭙﺲ در داروﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﻮد.

دﮐﺘﺮ ﺻﺒﻮر ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﺴﺨﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺻﻮرت
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﺎﯾﺎه ای ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺦ اﻟﺘﺮوﻧﯿ در ﺑﺴﺘﺮ وب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺎﻻی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی زﯾﺎدی را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺤﻮﯾﻞ دارو ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺦ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﻄﻌﺎ زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺴﺦ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺦ
ﮐﺎﻏﺬی ﻧﯿﺴﺖ و داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﯿﻤﺎر در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﺎﺋﺐ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ،اﻓﺰود:ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻏﺬ از دﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﺴﺦ اﻟﺘﺮوﻧﯿ اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﺻﺒﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد :اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺰﺷﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻟﻐﻮ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ
ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺴﺘﻠﺰم آﻣﻮزش اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﺷﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮ
ﻣﻄﺐ ﻫﺎ وارد ﻧﻨﻨﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :آﻣﻮزش اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮم آﺧﺮ ﺷﺮوع ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﯾﺴ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﻋﺎدت ﮐﻨﻨﺪ.

