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 در درمان صحيح و استاندارد  بيماران انحامي شماسهم 

 
بهنام  هيريموسسه خ يمددكار يهاتهيمطرح شده دركم يهااز پرونده يتعداد يخالصه گزارش فوق در خصوص بررس

است  ١٣٩٨در سال  مارانيشرح حال ب تياز طرف پزشكان معالج و وضع يزيتجو يدارو ها ياثرگذار زانيدهش پور، م
  :مده استآ نجايمختصر در ا اريكه به صورت بس

بيماري سرطان يك بيماري مزمن است و درمان آن مراحل مختلفي دارد. گاها با توجه به تجويز دارويي، بيمار نياز به 
  قيمت هستند.  ها گراندارد كه اكثر اين دارو دارو هاي خارج از تعرفه بيمه

موسسه خيريه بهنام دهش پور با توجه به اصل شفافيت و پاسخگويي به كمك هاي مردمي و حس مسئوليت در 
مشورت از كسب تالش كرد تا با  ٩٨ها در سال بررسي ميزان تاثيرگذاري اين داروخصوص اين كمك ها و به منظور 

پرونده ها در جلساتي با حضور پزشكان بررسي شود. تعداد زيادي از  ،ين خصوصدر اپزشكان متخصص و معتمد 
بندي همچنين اطالعات پايه و وضعيت جسماني اين بيماران بر حسب مشخصات بيمار، نوع درمان و نام پزشك جمع

م دارو در گزارشي و در نهايت با توجه به نام پزشك و ميزان پرداخت و مساعدت موسسه به مددجو و با توجه به نا
  بندي گرديد.مشخص دسته

شاخص هاي مشخص شده اي در و با  اس مددكاران با بيماران ثبت شدشرايط و وضعيت جسمي بيماران با توجه به تم
          نتعيين كيفيت زندگي بيمارابراي  WHO نمره دهي به ها با توجهاين شاخصوضعيت پيگيري بيمار ثبت شد. 

)Quality of life Performance Scoresاست. ) تقسيم بندي شده  
در قالب گزارشي جمع بندي  ٩٩در نهايت اطالعات جمع آوري شده براي هر پزشك به صورت محرمانه در بهار سال 

ارسال خواهد  UICCنتايج حاصله به گزارش آماري كامل، باتوجه به تخصصي بودن فرآيند ( ارسال گرديدخدمتشان و 
  )شد.

اميد است اين سهم از تخصيص منابع موسسه بتواند كمكي به درمان صحيح و استاندارد سرطان داشته باشد. ضمن 
خيريني اينكه اين كار نه به منظور دخالت دركار پزشكي بلكه براي اعتبار بخشي و اهميت به منابع مالي نيكوكاران و 

  باشند.كنار موسسه ميباشد كه هميشه در هر شرايطي در مي
سن، جنسيت، نوع درمان، ارزيابي كيفيت زندگي يماري، (توجه به نوع باميد است روزي با بهينه سازي اين اطالعات 

) و بررسي عوامل ژنتيكي و سابقه بيماري در خانواده، عوامل طبيعي و ويژگيهاي فردي و ... يا  ميزان پاسخ به درمان
بتوان نتايج مطلوبي از درمان هاي تجويز شده فاده از متخصصين و كارشناسان اين امر، با است و هدفمند سازي آنها

  براي بيماران حاصل كرد. 
  

داده شده  ليتشك واحد هاي مددكاري موسسه خيريه بهنام دهش پور در ديپرونده جد  ١٩٥٩تعداد  ١٣٩٨در سال 
  )بيمار بدون احتساب اسامي مشابه است.نفر  ٤٠٥١ مربوط به كه  بودهمورد/مراجعه   ١٤٢٠٠حدود (است. 

ريال به  ٦٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠است كه حدود موضوع دارو و درمان بيماران  ي موسسهدر واحد مددكار نهيهز فيرد نياول
و سپس هزينه هاي (تحت پوشش بيمه و خارج از تعرفه بيمه) نفر كمك شده است و شامل هزينه هاي دارو  ٣٦٨٥

در اين واحد مربوط به  تي و ....  است و هزينه هاي ديگر تري، آزمايشات، تصوير برداري ها و پت سيدرماني مثل بس
  امد بيماران تا محل درمان مي شود.  هزينه هاي معيشتي و اهداي بن خريد كاال و رفت و

هزينه صورت گرفته شده ريال از كل  ٢٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠يعني حدود   ٩٨درمان در سال و درصد از هزينه هاي دارو  ٣٥
نها و بررسي روتكل هاي درماني تجويزي از طرف آدر خصوص دارو و درمان باتوجه به تجويز پزشكان و استناد به پ

 خارجي است كه معادل ايراني دارند.پرونده ها مربوط به هزينه هاي دارو هاي سفارشي، تك نسخه اي و داروهاي 

 ٦٥٢رگزار شده در واحد مددكاري به غير از پرونده هاي جاري موسسه، تعداد هاي مددكاري بدر كميته ١٣٩٨در سال 
(تك نسخه اي و يا داروي خارجي كه معادل  مختلفداروي  ٥١پزشك متفاوت و مربوط به  ٢١١پرونده از بيماران از 

  مورد/پرداخت بررسي شدند. ١٨٩٨و  ايراني دارد) 
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ها با اين شاخصمشخص شد. با كدهاي زير   بيماراناس مددكاران با تم شرايط و وضعيت جسمي بيماران با توجه به
) به پنج coresSerformance Puality of life Q( نتعيين كيفيت زندگي بيمارابراي  WHO نمره دهي به توجه

  است. دسته كلي تقسيم شده
  

  

بيمار مربوط  ٢٩٧از جدول فوق تعداد  ٩٩ارديبهشت  ٢٠هاي مشخص شده تا تاريخ ها و اولويتتوجه به شاخصبا 
مورد/ پرداخت) در اولويت تماس قرار گرفتند كه از اين  ٩٧٢دارو متفاوت از هم ( ٤٣پزشك متخصص و  ٤٣به 

  نفر پاسخگو نبودند.  ١٤  نفر پاسخگو بودند و ٢٨٣تعداد 
  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

نعدم پاسخ به تلف صفر
)طبيعي( 

يك
)مطلوب( 

دو
)نسبتا نامطلوب(

سه
)نامطلوب( 

چهار
)بسيار نامطلوب(

پنج
)فوت( 

 نمودار كل پرونده هاي بيماران بررسي شده در كميته هاي مددكاري 


