اسـت .از ایـن تعـداد بـرای  4060پرونده موافقـت اصولی تأسـیس و 1541
پرونـده حکـم بهرهبرداری صادر شـده اسـت.
• در سـتاد وزارت بهداشـت طـرح  2351پرونـده مربـوط بـه کمیسـیون
مـاده  20بـوده اسـت کـه بـرای  58مـورد پروانـه بهرهبـرداری و  580مورد
موافـق اصولـی تأیید شـده اسـت.
شروع اجرای برنامه ملی کاشت حلزون شنوایی
• کاهش لیست انتظار کودکان ناشنوا در نوبت کاشت حلزون مرکز دولتی
درمـان بموقـع موالیـد ناشـنوای نیازمند کاشـت حلزون و پیشـگیری از
معلولیـت آنها؛
• بازنگری شناسنامه و تعرفه خدمت،
• شناسایی و ثبتنام بموقع بیماران متقاضی کاشت حلزون،
• تقویـت پوشـش بیمـه و تأمیـن منابـع مالـی موردنیـاز (تهیـه پروتز،
بهروزرسـانی ،تعمیـر قطعـات موردنیـاز)
بیماران خاص و صعبالعالج
• توزیع  386دستگاه دیالیز در سراسر کشور
• تأمین پانسمان تخصصی  EBبا کمک یونیسف برای مدت یک سال
• تأمین  944عدد دستگاه نبوالیزر برای بیماران CF
• پوشش بیمهای دو داروی جدید MS
• تصویب و ابالغ استاندارد داروی جدید هموفیلی
• برنامهریزی برای شروع درمان بیماران SMA
توزیع تجهیزات سرمایهای دستگاه دیالیز

اصالح سقف و پلکان
با اصالحات پیشـنهادی که در شـورای حقوق و دسـتمزد نیز مصوب شـده
تعرفـه سـنواتی خدمـات سلامت و اصلاح فواصـل گروههـای درآمـدی یا
پلـکان میتـوان انتظار داشـت کـه ارائه خدمـات در بخش دولتی و توسـط
ً
تبعـا منجر به کاهـش پرداختی از جیب
پزشـکان تمـام وقـت افزایش یابد و
مـردم و کاهـش وابسـتگی مراکز به سـایر منابع میشـود
تعرفهگـذاری خدمـات نویـن مراقبـت سلامت بـر حسـب اولویـت نظـام
سال مت
• تعرفه آزمایش ایمنیشناسی آنتی ژن ویروس کووید
• تعرفه پردازش و ذخیرهسازی خون محیطی موبیلیزه و مغز استخوان
• تعرفه خدمات سلول درمانی
• احصای تعرفه پویا هارت
• تعرفهگذاری خدمات پزشکی بازساختی و سلول درمانی
مدیریت درمان موجهای پنجم ،ششم و هفتم بستری کووید 19
• تدوین و بازنگری فلوچارتهای تشخیص و درمان کووید 19
• دستورالعمل آمادگی موج ششم مدیریت درمان کووید 19
• دستورالعمل مدیریت درمان ُامیکرون در بیمارستانهای کشور
• گزارشگیـری و داشـبورد مدیریتـی مـوارد بسـتری مشـکوک ،محتمـل و
قطعی سـرپایی و بسـتری کووید  19بهصـورت روزانه از تمام بیمارسـتانهای
کشور در نشـانی hse.health.gov.ir
• ارائـه اطالعـات دریافتـی بهصـورت گزارشهـای توصیفـی و تحلیلـی
کووید19بـه صـورت مسـتمر برای تصمیمگیری به سـتاد کرونـا و کمیته علمی
نظارت و اعتباربخشی امور درمان
• انجام اولین دوره اعتباربخشی مراکز جراحی محدود
• انجام مرحله اول برنامه اعتباربخشی دوره پنجم بیمارستانها
• اتصـال سـامانه صـدور پروانههـای مؤسسـات پزشـکی بـه درگاه ملـی
مجو ز ها
تشکیل قرارگاه نظارت برسالمت
• با هدف صیانت از حقوق گیرندگان خدمت
• تیمهـای نظـارت دانشـگاههای علـوم پزشـکی بـا جدیـت بـر اخـذ
تعرفههـای مصـوب و قانونـی در مراکز درمانـی ،بیمارسـتانها ،کلینیکها و
مطبهـا نظـارت کـرده و گزارشهـای حاصلـه برای اخـذ تصمیـم قانونی به
قـرارگاه ارسـال میشـود.
کمیسیون ماده 20
• در مرداد  1400تا مرداد  993 ،1401کمیسـیون قانونی ماده  20در کل کشـور
برگـزار شـده اسـت و تعـداد  21046پرونـده مـورد تصمیمگیـری قـرار گرفتـه

مجموع دستگاههای دیالیز توزیع شده در کشور

توانبخشی
• تدویــن الزامــات توانبخشــی بخشهــای بســتری و ســرپایی در
بیمارســتانهای کشــور
• تدوین شناسنامه استانداردسازی بخش بستری توانبخشی
• پیشبینــی تختهــای بســتری توانبخشــی در نظــام ســطحبندی
تــا ســال 1408
• تدوین شناسنامه و استاندارد خدمت توانبخشی در بیماران EB
مدیریت و درمان سرطان
• تدویــن  4راهنمــای بالینــی دارویــی از داروهــای گرانقیمــت درمــان
ســرطان
• ایجــاد داشــبورد ســرطان و پیگیــری دریافــت اطالعــات صحیــح
از تمــام مراکــز ارائــه دهنــده خدمــات مرتبــط بــا درمــان ســرطان در
ســامانه ســپاس
• تعییــن  51اولویــت دســتگاههای کولپوســکوپی و  6اولویــت اول
اســپکت ســی تــی در کشــور
تدوین و ابالغ:
• شناســنامه و اســتاندارد خدمــت مراقبتهــای حمایتــی و تســکینی
ســرطان در خانــه
• دستورالعمل مدیریت مراقبتهای حمایتی و تسکینی سرطان
• سند جامع پیوند سلولهای بنیادی خونساز ایران در سرطان
• سند جامع ژنتیک پزشکی ایران در سرطان
• سند جامع پزشکی هستهای کشور

ویــــژهنامه
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