
وزارت  منابـع  و  مدیریـت  توسـعه  معـاون 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی از ابـاغ 
دسـتورالعمل نوبـت کاری شـب بـرای مـادران 
شـاغل باردار و مادران دارای فرزند شـیرخوار 

و پـدران خبـر داد.
بـه گـزارش سـپید، بهـروز رحیمـی گفـت: »در 
خصـوص قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی 
جمعیت و براساس مصوبه معاون امور مجلس 
ریاسـت جمهـوری، نوبـت کاری شـب بـرای 
مـادران شـاغل بـاردار و همچنیـن مـادران دارای 
فرزنـد شـیرخوار تـا دو سـال و پـدران تـا یـک 
ماهگـی نـوزاد، در مشـاغل و فعالیت هایـی کـه 
نیازمنـد نوبـت کاری شـب می باشـد، اختیـاری 

است.«
وی در ادامـه افـزود: »در صـورت انجـام نوبـت 
کاری، اسـتفاده از مرخصی شـیردهی در شـیفت 

شـب دو سـاعت و در شـیفت های مضاعف به 
ازای هر شـیفت کاری یک سـاعت اسـت.«

بـه گـزارش وبـدا، گفتنـی اسـت طبـق مـاده ۱۷ 
قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیـت 
در خصـوص  نوبـت کاری شـب بـرای مـادران 
شـاغل بـاردار و همچنیـن مـادران دارای فرزنـد 
شـیرخوار تـا دو سـال و پـدران تـا یـک ماهگـی 
نـوزاد، در مشـاغل و فعالیت هایـی کـه نیازمنـد 
نوبـت کاری شـب می باشـند، اختیـاری اسـت.

همچنین طبق ماده ۲۹ این قانون مادران پس از 
شـروع بکار مجدد می توانند در صورت تمایل 
تـا ۱۲ ماهگـی کـودک از برنامـه شـیفت کاری 
شـب معـاف شـوند و در صـورت انجـام نوبـت 
کاری، اسـتفاده از مرخصی شـیردهی در شـیفت 
شـب دو سـاعت و در شـیفت های مضاعف به 

ازاء هر شـیفت کاری یک سـاعت اسـت.

مدیـر طـرح و برنامـه هیئـت امنـای صرفـه جویی 
ارزی در معالجه بیماران گفت: »در سـال ۱۴۰۰ 
با توجه به اینکه کشـور با سـه خیزش سـنگین 
همـه گیـری کرونـا مواجـه شـده بـود، تخت های 
بخش هـای کاشـت حلـزون در مقاطـع یـاد شـده 
بـه صـورت نیمـه تعطیـل یـا تعطیـل درآمدنـد و 
جهت پاسـخ گویی به نیاز های بسـتری بیماران 

کرونایی اختصاص داده شـدند.«
بـه گـزارش سـپید، هومـن نریمانـی در گفت وگو 
بـا باشـگاه خبرنـگاران جـوان گفـت: »بـا وجـود 
تاش هـای  بـا  کرونـا،  بیمـاری  خیزش هـای 
مضاعفـی کـه از سـوی هیئـت امنـای صرفـه 
جویی در سـال ۱۴۰۰ انجام شـد، ۱۴٣۰ پروتز 
حلـزون شـنوایی جهـت انجـام عمـل کاشـت 
حلـزون بیمـاران ناشـنوا بـه پانـزده مرکـز کاشـت 
حلزون در سراسـر کشـور تحویل داده شـد که 
یـک رکـورد در تاریـخ سـی سـاله عمـل کاشـت 

حلـزون در کشـور محسـوب می شـود.«
بـه گفتـه وی بـا ایـن تعـداد پروتـز تحویلی، تعداد 
اعمال کاشـت حلزون از زمان شـروع در کشـور 
تـا پایـان سـال ۱۴۰۰، بـه بیـش از پانـزده هـزار 
عمل رسـید که از لحاظ جراحی کاشـت حلزون 
ایـران در رده یـک منطقـه اسـت و بـه صراحـت 
می توان گفت یکی از سرآمد های دنیا نیز است.

بـه گفتـه نریمانـی، طـی آخریـن بررسـی ها در 
سـال ۱۴۰۰ حـدود یـک میلیـون و ۲۰۰ تـا ٣۰۰ 
هـزار موالیـد زنـده در کشـور گـزارش شـده اند 
کـه از ایـن تعـداد ۲.۶ در هـزار ناشـنوای شـدید 

و عمیـق بـه دنیـا آمده انـد کـه از ایـن تعـداد نیـز 
۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ نفر بر حسـب معیار های علمی، 

واجد شـرایط کاشـت حلزون هسـتند.
وی گفـت: »بـا توجـه بـه اهمیـت انجـام اعمـال 
کاشت حلزون شنوایی در رفع معلولیت بیماران 
ناشنوا، ردیف بودجه ای جهت حمایت از اعمال 
کاشـت حلزون شـنوایی در بودجه سـاالنه کشـور 
پیش بینی شده است که متاسفانه در طول سالیان 
اخیـر بـه دلیـل مشـکات مختلـف، تخصیـص و 
ابـاغ ایـن ردیـف اعتبـاری بـا وقفـه و اختـال 

همراه بوده اسـت.«
نریمانـی گفـت: »بـه صورتـی کـه در طـول هفـت 
سـال گذشـته از مجموع اعتبارات مصوب کمک 
به اعمال کاشت حلزون شنوایی در قانون بودجه 
سـاالنه کل کشـور، کمتر از بیسـت درصد بودجه 
بـه هیئـت امنـا تخصیـص پیـدا کـرده اسـت کـه 
ایـن امـر، تامیـن پروتز هـای حلـزون مـورد نیـاز 
بـرای انجـام ایـن اعمـال را بـا دشـواری مواجـه 
سـاخته و بـه همیـن دلیـل در حـال حاضـر حـدود 
یـک هـزار نفـر در نوبـت عمـل کاشـت حلـزون 

قـرار دارند.«
وی گفت: »با پیگیری هیئت امنای صرفه جویی 
ارزی و همکاری معاونت درمان وزارت بهداشت 
مقرر شـده اسـت با پیگیری تخصیص به موقع 
بودجه های مربوطه، امسال تعداد پروتز تحویلی 
بـه مراکـز افزایـش داده شـود تـا بتوانیـم فهرسـت 
انتظار را به حداقل برسـانیم؛ یعنی فاصله زمانی 
کاندیدا شـدن تا موعد عمل به حداقل برسـد.«

مدیـر طـرح و برنامـه هیئـت امنـای صرفـه جویی 
ارزی گفـت: »هزینـه کاشـت حلـزون ۵۰ میلیـون 
تومـان اسـت کـه شـامل هزینـه خریـد پروتـز، 
هزینـه بسـتری بیمارسـتانی، هزینـه حق العمـل 
تیـم جراحـی و هزینـه برگـزاری جلسـات گفتـار 
درمانـی و بـاز توانـی شـنوایی در سـال اول بعـد 
از عمـل کاشـت اسـت کـه هیئـت امنـای صرفـه 
جویـی ارزی هزینـه تامیـن پروتـز را کـه نزدیـک 
به نود درصد هزینه های عمل کاشـت را شـامل 

می شـود، تقبـل می کنـد.«
نریمانـی گفـت: »البتـه ایـن هزینه هـا، از سـال ها 
پیش تعیین شـده اند و ما به جهت رعایت حال 
بیمـاران، دریافتـی از بیمـاران را افزایـش نداده ایم؛ 
امـا بـا توجـه بـه عـدم انطبـاق هزینه هـای دریافتی 
از بیماران با ارقام هزینه شـده در مراکز کاشـت 

حلـزون، ایـن هزینه هـا بایـد واقعی شـوند.«
بـه گفتـه وی در حـال حاضـر ایـن اعمـال تحـت 
پوشش بیمه های پایه قرار ندارند که با همکاری 
معاونت درمان وزارت بهداشت در حال پیگیری 
تعریـف شناسـنامه خدمـت بـرای عمـل کاشـت 
حلزون و ارائه آن به شورای عالی بیمه هستیم تا 
مشـکل بیمه اعمال کاشـت حلزون از این طریق 
حـل شـود و عمـل کاشـت حلـزون بـه یـک منبـع 
پایـدار حمایـت و تامیـن اعتبـار دسـت پیـدا کند.«

نریمانی گفت: »پروتز حلزون شنوایی وسیله ای 
شـامل دو قسـمت اسـت. یکی از آن ها با عمل 
جراحـی در داخـل گـوش افـراد قـرار می گیـرد و 
دیگـری یـک پردازشـگر بیرونـی اسـت کـه روی 

پوسـت سـر قرار گرفته و بعد از پایان نیمه عمر 
بایـد تعویـض شـود؛ امـا مـا در کشـور بیمارانـی 
بـا سـن بـاالی عمـل کاشـت حلـزون داریـم کـه 
پردازشـگر بیرونـی آن هـا همچنـان عوض نشـده 
اسـت. برنامه دیگری که امسـال در دسـتور کار 
هیئـت امنـای صرفـه جویـی ارزی قـرار گرفتـه، 

تعویض پردازشـگر های قدیمی اسـت.«
بـه گفتـه وی، بـر اسـاس بررسـی بـه عمـل آمـده 
و اطاعـات جمـع آوری شـده از مراکـز کاشـت 
نماینـده کمپانی هـای  حلـزون و شـرکت های 
سـازنده پروتـز، در حـال حاضـر بیـن ۲۰۰۰ تـا 
۲۵۰۰ بیمـار بـا عمـر عمـل کاشـت بـاالی پانـزده 
سال هستند که نیاز به تعویض پردازشگر دارند.
نریمانـی گفـت: »بـا توجـه بـه اینکـه بـرای ایـن 
موضـوع، هیـچ ردیـف بودجـه ای در نظـر گرفتـه 
نشـده اسـت، برنامـه داریـم تـا در صـورت تامیـن 
اعتبـارات مـورد نیـاز، بـه تدریـج بـرای تعویـض 
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هزینه ۵۰ میلیونی کاشت حلزون
عمل جراحی کاشت، تحت پوشش بیمه نیست
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