
معاون طرح و برنامه هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران تشریح کرد

امنای صرفه جویی  هیات  برنامه  و  معاون طرح 
ارزی در معالجه بیماران وزارت بهداشت با اشاره 
به وضعیت کاشت حلزون شنوایی در شرایط شیوع 
کرونا در کشور، گفت: »در حال حاضر هزینه کلی 
کاشت حلزون حدود ۴۳ میلیون تومان است که از 
این میزان، ۳۷ میلیون تومان توسط هیات امنا تقبل 
شده و شش میلیون تومان باقیمانده توسط خانواده ها 

پرداخت می شود.«
به گزارش سپید، هومن نریمانی در گفت و گو با 
ایسنا با اشاره به وضعیت کاشت حلزون شنوایی در 
شرایط شیوع کرونا در کشور گفت: »در سال ۱۳۹۷ 
با تامین پروتزی که انجام شد، آمار خوبی را در زمینه 
اعمال جراحی کاشت حلزون داشتیم. به طوری که 
۱۲۲۴ مورد عمل کاشت حلزون در این سال انجام 
شد. در عین حال در سال ۱۳۹۸ با توجه به اینکه 
چهار مناقصه برگزار کردیم و در این مناقصات، ۱۲۵۰ 
پروتز را خریداری کرده بودیم، پیش بینی می کردیم 
که رکورد سال ۱۳۹۷ را در اعمال جراحی کاشت 
حلزون شکسته و به ۱۳۰۰ عمل می رسیم. منتها از 
اواسط بهمن ماه بحث کرونا پیش آمد و مراکز به 
دلیل حفظ سالمت کودکان اعمال جراحی کاشت 
حلزون را به صورت موقت متوقف کردند. حتی به 
این سمت رفتند که جلسات گفتاردرمانی را هم تا 

حد امکان به صورت غیرحضوری برگزار کنند.«
وی افزود: »بر این اساس ما در سال ۱۳۹۸ تا مقطع 
اواسط بهمن ماه حدود ۱۰۹۱ عمل کاشت حلزون 
داشتیم که بعد از آن  اعمال جراحی متوقف شد و این 
روند تا اواخر فروردین ماه ادامه داشت. در اردیبهشت 
ماه با اجرای فاصله گذاری صحیحی که اعمال شد، 
وضعیت بهتر شد و مراکز به تدریج اعمال کاشت 
حلزون را آغاز کردند و درخواست پروتزها به تدریج 
به ما می رسید. منتها مجدداً با افزایش تعداد مبتالیان به 
کرونا روند کاشت حلزون دوباره ُکند شده است. با 
توجه به اینکه معاونت درمان وزارت بهداشت به ما 
اعالم کرد که با توجه به لیست انتظار بیماران انتظار 
داریم که تا حد امکان تعداد عمل ها در سال ۱۳۹۹ 
بیشتر شده و در وجه مقابل لیست انتظار به حداقل 
رسانده شود. بر این اساس اعالم شد که اگر بتوانیم 
امسال بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ عمل کاشت انجام دهیم، 
می توانیم لیست انتظار را به حداقل رسانده و حتی 

آن را صفر کنیم.«
نریمانی ادامه داد: »بنابراین در حال حاضر طی بیش 
از چهار ماهی که از سال جدید گذشته است، چهار 
مناقصه برگزار کردیم و ۱۵۰۰ پروتز خریداری کردیم. 
در حالی که هیچ سالی این تعداد پروتز را خریداری 
نمی کردیم. بنابراین امسال این میزان پروتز خریداری 
کردیم که دپوی کافی داشته باشیم تا اگر مراکز ظرفیت 
انجام عمل کاشت حلزون را افزایش دادند، بتوانیم 
پاسخگو باشیم، اما نمی دانم با شرایط فعلی کرونا این 
امکان فراهم خواهد بود تا  اعمال جراحی کاشت 
حلزون مانند سال های گذشته ادامه یابد یا اینکه عمل ها 

با محدودیت مواجه خواهند شد.«
وی با بیان اینکه  در حال حاضر مراکز کاشت حلزون 
از امکانات ارتباطی آنالین برای برگزاری جلسات 
گفتار درمانی استفاده می کنند، اظهار کرد: »در سه ماه 
ابتدایی سال ۱۳۹۹ با ارائه حدود ۲۰۰ پروتز به مراکز 

کاشت حلزون اعمال کاشت حلزون انجام شده که به 
نظر می رسد با توجه به شرایط کرونایی آمار خوبی 
باشد. در عین حال برای امسال هدف گذاری مان این 
بود که به کاشت ۲۰۰۰ تایی برسیم که البته منوط به 
تحقق بودجه های آن است. طبق برآورد ما باالی ۷۰ 
میلیارد تومان هزینه خرید پروتزها خواهد شد. اگر 
این بودجه تحقق یابد، امکان رسیدن به این هدف  
عملیاتی وجود خواهد داشت. تاکنون مناقصات را 
با بودجه داخلی هیات امنا برگزار کردیم. منتها باید 
بودجه مصوب در قانون بودجه  تحقق یابد تا بتوانیم 
برنامه را پیش ببریم.« نریمانی ادامه داد: »در سال های 
گذشته نیز مشکل عدم تحقق بودجه کاشت حلزون را 
داشتیم، اما برای اینکه روند درمان بیماران دچار خدشه 
نشود، طی پنج سال گذشته با وجود اینکه بودجه ها 
در حداقل ممکن محقق شده است، در مجموع  ۵ 
هزار و ۳۱۷ عمل کاشت پروتز انجام داده بودیم که 
بابت این ها در قانون بودجه ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار 
مصوب شده بود، اما از مجموع این بودجه فقط ۳۴.۴ 
میلیارد تومان به هیات امنا تخصیص یافته است و 
بقیه را از منابع داخلی خودمان استفاده کردیم. اگر 
قرار باشد امسال به تعداد پیش بینی شده برسیم، باید 
بودجه های آن در زمان مناسب تخصیص یابد. البته 
سازمان برنامه و بودجه قول مساعدی داده که در این 

زمینه با جدیت بیشتری اقدام کند.«
نریمانی درباره هزینه عمل جراحی کاشت حلزون 
در شرایط کنونی، گفت: »از آنجایی که ارز دولتی به 
پروتزهای کاشت حلزون تعلق می گیرد، خوشبختانه 
تغییرات قیمت ارز به این حوزه تسری پیدا نمی کند. 
اگر قرار باشد به این حوزه ارز نیمایی تعلق بگیرد، از 
آنجایی که اکثر خانواده ها از طبقات اقتصادی پایین 
جامعه هستند، هزینه عمل حدود ۱۲۰ میلیون تومان 
می شود که از توان خانواده ها و بودجه های هیات امنا 
خارج است. بر همین اساس خوشبختانه با حمایت 
وزارت بهداشت پروتزها همچنان در بسته تعلق ارز 
دولتی قرار دارند و خوشبختانه افزایش هزینه ای در 

این حوزه نداشتیم.« وی افزود: »البته هنوز تخصیصی 
بابت پروتزها به هیات امنای صرفه جویی ارزی تعلق 
نگرفته است، اما با توجه به اینکه ارز دولتی به این 
حوزه تعلق می گیرد، ما مناقصات را برگزار کردیم 
و امیدواریم ارز دولتی هر چه زودتر تخصیص پیدا 
کند. در حال حاضر هزینه کلی کاشت حلزون حدود 
۴۳ میلیون تومان است که از این میزان، ۳۷ میلیون 
تومان توسط هیات امنا تقبل شده و شش میلیون تومان 
باقیمانده توسط خانواده ها پرداخت می شود. بر این 
اساس حدود ۸۵ درصد هزینه کاشت حلزون را هیات 

امنای صرفه جویی ارزی تقبل می کند.«
نریمانی درباره تعداد افراد در لیست انتظار انجام 
عمل کاشت حلزون، گفت: »مبنای قرارگیری در 
لیست انتظار این است که خانواده ها قدرالسهم عمل 
را پرداخت کرده باشند. بر این مبنا بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ 
نفر در لیست انتظار کاشت حلزون داریم. از طرفی 
۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر دیگر را داریم که پرونده هایشان در 
مراکز ۱۴ گانه سراسر کشور در حال بررسی است. 
روند بررسی پرونده هر بیمار بین چهار تا شش 
ماه طول می کشد تا مشخص شود که آیا کودک 
می تواند با سمعک، شنوایی داشته باشد یا خیر. اگر 
با سمعک شنوایی داشته باشد، دیگر بحث کاشت 
حلزون برایش منتفی می شود، اما اگر بعد از چهار تا 
شش ماه با امتحان سمعک به آن حد شنوایی که بر 
اساس استانداردهای جهانی تعریف شده، نرسد، آن 

زمان کاندید کاشت حلزون می شود.«
وی درباره سن کاشت حلزون شنوایی نیز گفت: »یک 
باور غلط را به خانواده ها القا می کنند و باعث نگرانی 
خانواده ها می شوند، مبنی بر اینکه اگر برای کودک تا 
دو سالگی عمل کاشت حلزون انجام نشود، کودک 
دیگر شانسی برای شنوایی نداشته و کامال ناشنوا 
باقی خواهد ماند. در حالی که اصال اینطور نیست و  
تا چهار سالگی هم نتایج عمل مشابه سنین پایین تر 
است. البته ترجیح ما این است که بتوانیم پروتز به 
میزان کافی تامین کنیم که هر چه زودتر این عمل 

برای کودکان انجام شود. بعد از چهار سالگی نتایج 
عمل به تدریج ضعیف تر خواهد شد؛ به این معنی که 
تعداد جلسات گفتار درمانی بیشتری بعد از عمل نیاز 
است. اما کودکانی داشتیم که در سن باالتر هم کاشت 
حلزون شده اند و اکنون کامال شرایط عادی دارند و 
به گفتار آمده اند.« نریمانی با بیان اینکه ساالنه بین سه 
تا چهار هزار کودک ناشنوا در کشور متولد می شوند، 
گفت: »از این تعداد پیش بینی می شود که بین ۱۰۰۰ 
تا ۱۵۰۰ نفر امکان کاشت حلزون را داشته باشند.«

وی تاکید کرد: »به نظر می رسد که اگر نهادهای خیریه 
و مردم نهاد با این حوزه آشنایی پیدا کنند، بسیار خوب 
است. زیرا این  ناشنوایی تنها معلولیتی است که با 
کاشت حلزون کامال خوب می شود و یک کودک 
معلول می تواند به یک فرد کامال عادی تبدیل شود. ما 
در بین کودکان کاشت حلزون شده مهندس، خلبان، 
دندانپزشک و... داریم. بنابراین جای موسسات خیریه 
و مردم نهاد برای کمک به این حوزه خالی است و 
باید وارد میدان شوند. باید توجه کرد که بعد از کاشت 
حلزون هم این افراد یکسری هزینه دارند. به طوری که 
ساالنه بین دو تا سه میلیون تومان باید هزینه قطعات 
پروتز را دهند که تحت پوشش بیمه هم قرار ندارند. 
بنابراین خانواده ها نیاز دارند که دراین زمینه به آنها 
کمک شود. اگر بیمه هم بتواند در این حوزه کمک 
کند، بسیار خوب است. بر اساس برآوردها یک فرد 
ناشنوا با عمر متوسط ۶۵ سال بین ۸۰۰ میلیون تا ۱ 
میلیارد تومان هزینه برای بودجه عمومی دولت دارد. 
در حالی که می توان با یک شانزدهم تا یک بیستم 
این هزینه برای کودک کاشت حلزون انجام داد تا 

زندگی کامال عادی را داشته باشد.« 
نریمانی با بیان اینکه ما از سال ۱۳۷۲ در کشور 
کاشت حلزون را انجام می دهیم، گفت: »حدود ۲۷ 
سال است که کاشت حلزون در کشور انجام می شود 
و طی این مدت تا پایان سال ۱۳۹۸ در مجموع ۱۱ 
هزار و ۷۶۰ مورد عمل کاشت حلزون در کشور 

انجام شده است.«

وضعیت کاشت حلزون شنوایی در شرایط کرونا
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