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استان تهران برگزار شد

دادرخ ادرخ
 155هرامشامش

اخبـــار

و یـــژ ه

ســومین جلســه کمیته اقتصاد درمان ،دارو و تجهیزات پزشــکی

در ایــن جلســه کــه بــا حضــور روســا و اعضــای کمیتــه از ســه

اســتان تهــران بهمنظــور ارائــه گزارشــی از نتایــج اقدامــات

دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان تهــران ،مســئولین و نمایندگانی

صــورت گرفتــه در راســتای کاهــش هزینههــای اقــام دارویــی،

از ســازمانهای بیمهگــر پایــه اســتان و ســازمان نظــام پزشــکی

تجهیــزات و خدمــات پزشــکی در دانشــگاههای علــوم پزشــکی

در  2خــرداد  96در ســالن اجــاس دانشــگاه تشــکیل شــد،

اســتان ،بیــان روشهــا و شــاخصهای پیشــنهادی بهمنظــور

دکتــر علــی پــور معــاون درمــان دانشــگاه ،هــدف از تشــکیل

بومیســازی گایدالیــن هــای ابالغــی وزارت بهداشــت و ارائــه

ایــن کمیتــه را کاهــش هزینههــای درمانــی در زمینــه خدمــات

روشهــای پیشــنهادی بــرای ایجــاد انگیــزش در دانشــگاههای

گرانقیمــت و ارزانقیمــت شــایع و همچنیــن پیادهســازی

علــوم پزشــکی اســتان تهــران در قبــال کاهــش هزینــه خدمات

گایدالیــن هــای الزم در ایــن راســتا دانســت و افــزود :تاکنــون

تحــت پوشــش بیمــه برگــزار شــد.

بهمنظــور کاهــش هزینههــای مراکــز درمانــی ،اقداماتــی در
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ســه دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،ایــران و شــهید بهشــتی

در ایــن زمینــه دکتــر حاجــی محمــودی معــاون غــذا و داروی

صــورت گرفتــه کــه امــروز نتایــج حاصــل از ایــن اقدامــات

دانشــگاه ،بــا اشــاره بــه میــزان صرفهجویــی  10قلــم دارو در

موردبررســی قــرار میگیــرد.

دانشــگاههای اســتان تهــران ،براســاس مســتندات مربــوط بــه

وی بـــر لـــزوم پیادهســـازی گایدالیـــن هـــای ابالغشـــده از

«کتاب دســتاوردهای معاونتهای غذا و داروی سراســر کشور»،

ســـوی وزارت بهداشـــت تأکیـــد کـــرد و گفـــت :تاکنـــون 16

گفــت :در مجمــوع ســه دانشــگاه ظــرف مــدت یکســال ،بیــش

گایدالیــن از ســوی وزارت بهداشــت ابالغشــده کــه بایــد هــر

از  7میلیــارد و  700میلیــون تومــان در زمینــه مصــرف 10

دانش ــگاه ب ــه انتخ ــاب خ ــود ،ش ــرایط الزم ب ــرای پیادهس ــازی

دارو شــامل اســتامینوفن تزریقــی ،آلبومین ،پنتــوازول تزریقی،

یـــک گایدالیـــن را فراهـــم کنـــد و دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی

تارگوســید ،کارباپنــم هــا ،کلســتین و ...صرفهجویی داشــتند که

تهـــران روی راهـــکار طبابـــت بالینـــی مدیریـــت اختـــاالت

نشــان میدهــد مداخــات انجامشــده اثربخــش بــوده اســت.

فش ــارخون حاملگ ــی کار خواه ــد ک ــرد.

پــس از آن نماینــدگان ســازمانهای بیمهگر پیشــنهادهای خود

مع ــاون درم ــان دانش ــگاه ،ب ــا اش ــاره ب ــه نق ــش س ــازمانهای

را در مــورد روشهــای تشــویقی قابلاجــرا در بیمارســتانهایی

بیمهگ ــر در ایج ــاد انگی ــزش در دانش ــگاههای عل ــوم پزش ــکی

کــه گایدالینهــا را مســتقر نماینــد و بهاینترتیــب ســبب

گفـــت :پیشـــنهادهای ســـازمانهای بیمهگـــر در تشـــویق

کاهــش هزینههــای درمــان شــوند ،مطــرح کردنــد و در ادامــه

دانشـــگاههای علـــوم پزشـــکی در قبـــال کاهـــش هزینـــه

دیگــر شــرکتکنندگان جلســه بــه بیــان نظــرات و دیدگاههــای

خدمــات تحــت پوشــش بیمــه و همچنیــن چگونگــی اســتقرار

خــود پرداختند.

گایدالی ــن ه ــا میتوان ــد بس ــیار س ــازنده باش ــد.

دکتــر جعفریــان رئیــس دانشــگاه نیــز در جمعبنــدی مطالــب

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ،بــه تشــریح نتایــج

مطرحشــده گفــت :هــدف از تشــکیل ایــن کمیتــه مصــرف

مداخــات طــرح تحــول ســامت و اقدامــات در کاهــش

منطقــی دارو و تجهیــزات و خدمــات پزشــکی اســت نــه کاهش

هزینههــای جراحیهــای گرانقیمــت در ســه بیمارســتان

هزینههــا ،بنابرایــن بــا اســتفاده از تجربیــات ســایر کشــورها

امــام خمینــی ،شــریعتی و مرکــز قلــب پرداخــت.

میتــوان مکانیســم اقتصــاد درمــان را بهگون ـهای برنامهریــزی

در ادامــه معاونــان درمــان و غــذا و داروی ســه دانشــگاه بــه

کــرد کــه ایــن اقــدام بــه ســود همــه باشــد.

بیــان گزارشهــای خــود پرداختنــد.

وی یکی از نتایج مثبت این کمیته را رسـیدن به درک مشـترک
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نسـبت به اقتصاد درمان دانسـت گفت :پرداختن به این موضوع

وی ب ــا اش ــاره ب ــه نق ــش اعض ــای هیئتعلم ــی در مداخ ــات

نیازمند نگاه و بررسـی عمیقتری است پس چنانچه میخواهیم

مربـــوط بـــه کاهـــش هزینههـــای درمـــان گفـــت :بایـــد

به مصرف منطقی برسـیم و شـرایط گذشـته را اصالح اساسـی

پروتکلهـــای جامعـــی را تدویـــن و آن را بـــا اســـتفاده از

کنیـم باید امکانـات موردنیاز آن را تأمین نماییم.

ابزارهـــای ارتباطـــی مختلـــف بهطـــور مســـتمر بـــه اعضـــای

رئیــس دانشــگاه با اشــاره بهضــرورت ایجاد انگیــزش در مراکزی

هیئتعلمـــی اطالعرســـانی کنیـــم.

کــه در زمینــه کاهــش هزینههــا تــاش میکننــد افــزود :یکــی

رئی ــس دانش ــگاه تصری ــح ک ــرد :پیش ــنهادهای ای ــن کمیت ــه

از راهکارهــای تشــویقی اینکــه ســازمانهای بیمهگــر ،ایــن

در شــورای راهبــردی تحــول طــرح تحــول ســامت کشــوری

بیمارســتانها را از نظــام پرداخــت عــادی خــارج و مطالبــات

مطـــرح میشـــود تـــا در بازنگـــری طـــرح تحـــول ســـامت

آنــان را بهموقــع بپردازنــد.

مورداس ــتفاده ق ــرار گی ــرد.

