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8اقدام دولت برای 
ارتقای بیمه سالمت

پوشش بیمه همگانی سالمت ازجمله وعده های 
فقرزدايي در حوزه سالمت بود که از سال 93و 
همزمان با اجرای طرح تحول سالمت آغاز شد؛ 
اقدامی حمايتی از طــرف دولت ها که منجر 
به کاهش تحمیل هزينه هــای درمان به افراد 
جامعه و سدی در برابر هزينه های کمرشکن 
يا فقرزدايی سالمت اســت. بیمه سالمت اما 
در دولت سیزدهم ارتقای قابل توجهی داشت 
و منابع مالی تامین شده از سوی دولت، ارائه 
خدمات در اين حوزه را افزايش داد. پوشــش 
بیمه ای رايگان برای 3دهک اول جامعه )حدود 
6میلیون نفر(، کاهش فرانشیز خدمات بستری 
و سرپايی برای 3دهک اول، خدمات توانبخشی 
و درمانی رايگان بــرای بیماران خاص ايرانی، 
پناهندگان، به روزرسانی پرداخت بدهی های 
بیمه ای برای نخستین بار در 25سال گذشته، 
پوشــش 90درصدی خدمات ناباروری، بیمه 
رايگان معلوالن تحت پوشــش بهزيســتی، 
افزايش اقالم دارويی تحت پوشــش بیمه در 

فهرست دارويی کشور و...

اینفو

یک سال به »سالمت« گذشت 
یک سال و 26روز از عمر دولت 
ســیزدهم می گذرد. دولتی که 
شروع کارش با سخت ترین پیک 
کرونا و مرگ های چندصدنفره و 
شناسایی روزانه بیش از ۴۰هزار بیمار همزمان 
شد. این در حالی بود که آن زمان واکسن ها هم 
به عنوان اصلی ترین گزینه پیشگیری از ابتالی 
شــدید به کووید-۱۹ و مرگ مطرح می شد اما 
میزان واکســن های موجود در کشور جوابگوی 
نیاز جمعیت هــدف تقریبــا ۷۵میلیون نفری 
نبود. عالوه بر اینکه کمبــود دارو هم بیماران را 
با مشــکالت عدیده ای مواجه کرده بود. همان 
زمان سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری وعده 
تامین واکســن و صیانت از جان مردم در مقابل 
کووید-۱۹ را داد و در نهایت دولت ســیزدهم 
موفق شد با تامین نزدیک به ۱۵۰میلیون واکسن 
آمار ابتال را به شدت کاهش دهد و مرگ ها را هم 
به صفر برســاند. اما در حوزه اجتماعی اقدامات 
دیگر دولت هم قابل توجه اســت. وعده رئیسی 
در ساخت مســکن ارزان اکنون با اجرای بیش 
از ۱.۵میلیون واحد مسکن ارزان قیمت در حال 
اجرایی شدن اســت و قرار است ۴۰هزار هکتار 
زمین در اختیار صنعت مسکن کشور قرار بگیرد. 
همچنین پس از ۱۰ســال در حــوزه آموزش و 
پرورش، طرح رتبه بندی معلمان آغاز شــده و 
کنکور هم قرار اســت بعد از نیم قرن با چهره ای 
دیگر از سال آینده برگزار شود. مهم ترین طرح 
حوزه بهداشــت و درمان کشــور هم در دولت 
سیزدهم با عنوان دارویار از یک ماه پیش کلید 
خورد و حاال بــا وجود اینکه قیمــت دارو برای 
حمایت از تولیدکننــدگان افزایش چند برابری 
داشــته اما با تخصیص بودجه ۷3هزار میلیارد 
تومانی به صنعت بیمه، ریال پرداختی از جیب 
بیماران تاکنون تغییری نداشته و حتی با کاهش 
قیمت هم همراه بوده است. همشهری با گذشت 
یک سال از عمر دولت سیزدهم  برخی وعده های 
مطرح شده از سوی دولت در حوزه اجتماعی را 
مورد بررسی قرار داده و بررسی ها نشان می دهد 
که اقدامات انجام شــده طی یک ســال اخیر، 
طرح هایی بوده که چندین ســال روزی زمین 
مانده اما اکنون محقق یا در حال اجرایی شدن 

است.

تحقق وعده صیانــت از جان مردم در مقابل 
کوويد-19

شاید مهم ترین دغدغه دولت در همان روزهای 
آغازین، رفع کمبود های واکســن کرونا در اوج 
پیک هفتم بود تــا آمار ابتالی ۵۰هــزار نفره و 
مرگ های ۷۰۰نفره روزانه را کاهش دهد. بر این 
اساس پیگیری ها از سوی خود رئیس جمهوری 
با تشکیل هیأت ویژه برای تامین واکسن ها آغاز 
شد. از همان مهر۱۴۰۰، روند ورود واکسن شتاب 
گرفــت و محموله های ۵میلیونی واکســن در 
پارت های مختلف وارد کشور می شدند و بیش از 
۱۴3میلیون دوز واکسن تامین شد. آمار تزریق 

واکســن هم از یک میلیــون دوز تزریق روزانه 
بیشتر شد تا جایی که امروز بیش از ۱6۰میلیون 
دوز واکســن کرونا تزریق شــده و ایران یکی از 
کشــورهای پیشــرو در تزریق واکسن به شمار 
می رود چرا که بیش از 8۵درصد جمعیت هدف 
کشور 2دوز واکسن کرونا دریافت کرده اند. حاال 
کلیدی ترین وعده دولت در آغاز کار یعنی صیانت 
از جان مردم محقق شده و سیدابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور هم در پنجمین گفت وگوی خود 
با مردم به این مسئله اشــاره کرده و گفته »در 
ابتدا روزی ۷۰۰خانوار داغدار می شدند و مسئله 
تهیه و تزریق واکســن هم از مشکالتی بود که 
دولت با آن مواجه بود ولی با دیپلماســی فعال 
دولت و مشارکت مردم در شرایطی هستیم که 
از ۷۰۰فوتی به ۷نفر در روز رســیدیم و کشور 
در امر صیانت از جان مردم موفق شــده است.« 
این در حالی است که همســو با واردات، تولید 
واکسن های داخلی هم ادامه داشت و در نهایت 
پس از تامین میزان قابل توجهی از واکســن ها، 
با موافقت رئیس جمهور و اعالم وزیر بهداشــت 
واردات واکســن با هدف حمایت از 6واکســن 
داخلی متوقف شــد. عــالوه بر واکســن های 
خارجــی، تولیدکنندگان داخلــی هم تاکنون 
بیش از ۴۰میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت 
تحویل داده اند. رئیســی پیش از این گفته بود 
»عالوه بر واردات، تولید واکســن داخلی هم با 
موفقیت پیش رفت که از افتخارات کشور است 
و امروز کشور قادر است صادرات واکسن داشته 
باشد.« دولت در سال۱۴۰۰، برای تامین واکسن 
خارجــی ۵3۰۰میلیارد تومان و بــرای تامین 
واکســن داخلی 3هزار میلیارد تومان پرداخت 
کرده اســت. این در حالی اســت کــه اقدامات 
دیگری هم بــرای مدیریت پاندمــی در وزارت 
بهداشت دولت سیزدهم اجرایی شد که ازجمله 
مي توان به تشکیل کمیته علمی مبارزه با کرونا با 
حضور 6۰پزشک برای تدوین دستورالعمل های 
علمی و کشوری درمان کرونا، طراحی و ساخت 
کیت تشــخیص اومیکرون، افزایش دو برابری 
تخت هــای ICU اطفال )با توجــه به درگیری 
بیشتر کودکان با کووید-۱۹ در پیک اومیکرون(، 
واکسیناسیون بیش از 2.۵میلیون نفر از اتباع و 

مهاجرین و... اشاره کرد. همچنین توزیع متمرکز 
۱۹۹3 پزشک، توزیع متمرکز ۵38 دندانپزشک 
و به کار گیری 22هزارو۹۹۴نفر در سایر رشته ها 
برای افزایش دسترســی و بهره مندی عادالنه از 
خدمات بهداشتی درمانی مرتبط با کووید-۱۹ 

هم از دیگر اقدامات این حوزه بود.

۴0 هــزار هکتــار زمیــن بــرای جهش 
مسکن سازی 

ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴سال از وعده های 
اصلی دولت ســیزدهم بود که از همان ابتدای 
آغاز به کار دولت اجرای آن آغاز شــد و ســال 
گذشــته هم حدود ۵میلیون و2۰۰هزار نفر در 
طرح نهضت ملی مســکن ثبت نام کردند. حاال 
ســاخت بیش از ۱.۵میلیون واحد مســکن در 
حال اجراست. براساس آمار اعالم شده از سوی 
وزارت راه و شهرسازی ۹۵۴هزارو238واحد در 
مراحل مختلف پیشــرفت فیزیکی قرار دارند و 
۴2۹هزارو2۷۵واحد نیــز کلنگ زنی و عملیات 
اجرایی آنها آغاز شــده اســت. همچنین برای 
یک میلیون و۵3۵هــزار و 2۷6 واحد دیگر هم 
زمین تأمین شده. البته در این طرح مشکالتی 

هم وجــود دارد که عموما به همــکاری نکردن 
بانک ها در ارائه تسهیالت برمی گردد که با جدیت 
دولت و شخص رئیس جمهور این قانون شکنی 
بانک ها نیز قابل حل است. خود رئیس جمهوری 
ساخت یک میلیون مسکن در سال را نیاز جدی 
مردم می داند و آن را وعده دولت و تکلیف قانونی 
عنوان می کند. ابراهیم رئیسی  چندی پیش در 
این باره تأکید کرد: »امکانات و ظرفیت های الزم 
برای تحقق اهداف نهضت ملی مســکن کامال 
فراهم اســت اما این ظرفیت ها باید به شــکل 
صحیح مدیریت شــود و به فعلیت برسد. البته 
در گذشته اقدامات خوبی در زمینه اجرای این 
قانون انجام شــده که الزم بوده اما کافی نیست 
و کســانی که به هر دلیــل نمی توانند یا خدای 
ناکرده نمی خواهند این برنامه عملیاتی شــود، 
قطعا بــرای اجرای این برنامه مضــر بوده و باید 
کنار گذاشته شوند.«  در این باره ارسالن مالکی، 
عضو هیأت  مدیره ســازمان ملی زمین و مسکن 
از تامین 22هزار هکتار زمین برای طرح نهضت 
ملی مسکن خبر داده و گفته »براساس دستور 
رئیس جمهور در جلسه شــورای عالی مسکن، 
اراضی مازاد ســایر دســتگاه های دولتی باید تا 
پایان شهریور در اختیار وزارت راه و شهرسازی 
برای اســتفاده در طرح نهضت ملی مسکن قرار 
گیرد که بیش از 3۵هزار هکتار از اراضی مستعد، 
در کارگروه های اســتانی در حال بررسی برای 
الحاق به طــرح نهضت ملی مســکن قرار دارد. 
همچنین بیــش از 6هــزارو6۰۵ هکتار اراضی 
مازاد شناســایی و درخواســت اخذ اسناد تمام 
این اراضی به ســازمان ثبت اســناد کشور ارائه 
شــده که اگر این دو موضوع محقق شود، بیش 
از ۴۰هزار هکتار زمیــن در اختیار طرح نهضت 
ملی مسکن قرار می گیرد که می تواند با احتساب 
سایر ظرفیت های قانون، زمین ۴میلیون واحد 

مسکونی از این طرح را تامین کند.« 

طرح برد- برد در حوزه صنعت دارو 
ازجمله اقدامات دولت سیزدهم اصالح ساختار 
یارانه ای به کاالهای اساســی ازجملــه دارو بود 
که در قالــب طرح دارویار اجرایی شــد. طرحی 
که با هدف اصالح سیاست های اختصاص ارز به 

حوزه دارو اجرایی شــد و براساس آن ارز دولتی 
این حوزه حذف )به جز داروهای خارجی بدون 
مشــابه داخلی و تجهیزات پزشــکی( و قیمت 
دارو برای حمایت از تولیــد داخلی افزایش پیدا 
کرد. اما برای تحمیل نشــدن ایــن هزینه ها به 
بیماران، مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی به انتهای 
چرخه تامین دارو یعنی بیمه ها منتقل شد و کلیه 
داروهای دارای افزایش قیمت تحت پوشش بیمه 
قرار گرفتنــد. مزایای آن هم توزیــع یارانه دارو 
متناسب با نیاز بیماران، بهره مندی همه دهک ها 
از یارانه، تغییر نکردن پرداخت از جیب بیماران، 
اجرای بیمه همگانی بــرای آحاد مردم، برقراری 
پوشــش بیمه ای برای داروهایی که پیش از این 
زیر پوشش حمایت های بیمه ای نبوده اند، اصالح 
الگوی مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی، مهار 
قاچاق معکوس، رشــد صادرات رســمی دارو و 
حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماران خاص 
و صعب العالج عنوان می شود. بهرام عین اللهی، 
وزیر بهداشت از همان ابتدا تأکید بر اجرای این 
طرح داشت و اجرا نشدن آن را تداوم چالش هایی 
می داند که ضرر بیماران و مشکالت بازار دارویی 
را ادامــه دار می کند. چالش هایــی ازجمله افت 
۷۵درصدی صــادرات رســمی دارو، کمبود و 
کاهش ذخایر راهبردی دارویی کشــور، آسیب 
به تولید داخل، از بین رفتن قدرت رقابت دارویی 
شــرکت های ایرانی، قاچاق معکوس و رانت در 
حوزه تولیدکنندگان ماده اولیه دارویی ناشــی 
از ارز ترجیحی و گرانفروشی. این در حالی است 
که دولت ۷3هزار میلیارد تومــان برای دارویار 
اختصاص داده و در نهایت این طرح با تخصیص 
۴هزار میلیارد تومان پیش پرداخت به بیمه ها از 
23تیرماه آغاز شد. هر چند که هنوز مدت زمان 
زیادی از اجرای طرح نگذشــته اما بســیاری از 
متخصصان حوزه دارو به ویژه طراحان این طرح 
اجرای آن را مناســب می دانند و دارویار را طرح 
برد- برد دولت و مردم در حوزه صنعت دارو عنوان 
می کنند، چرا که هم حمایــت از تولیدکننده را 
دارد و هم براســاس هدفگذاری ها، هزینه های 
پرداختی از جیب بیماران افزایش نخواهد داشت. 
از سوی دیگر توزیع عادالنه دارو هم محقق شده 
و همه افراد جامعه امکان برخورداری از پوشش 
بیمه ای داروها را دارند. همچنین براســاس این 
طرح، داروهای ضروری پرمصــرف غیربیمه ای 
مشمول دریافت یارانه شده و بیمار هزینه مازاد 
برای تدارک آنها با نسخه نسبت به سال گذشته 
پرداخت نمی کند و بر این اســاس دسترسی به 
کاالهای ســالمت افزایش پیدا کرده اســت. در 
طرح دارویــار داروهای پرمصرف بدون نســخه 
تحت پوشــش بیمه قرار خواهند گرفت و بیمار 
روند کاهشــی را برای دریافت آنها از مسیر بیمه 
تجربه خواهد کرد. پرواضح اســت که پرداختی 
مردم در مــورد این دســته از داروها )درصورت 

تهیه با نسخه( نه تنها افزایشی 
نخواهد داشــت بلکه بــا روند 
کاهشی نیز روبه رو خواهد بود.

از سورپرایز معلمان تا تغییر کنکور بعد از 50سال 
دولت سیزدهم در جهت برنامه تحولی خود اجرای سند تحول آموزش عالی 
را در دستور کار قرار داده است. سندی که شــامل بخش هايی ازجمله 
نشانگرهای وضعیت مطلوب، چرخش های تحول آفرين و ارائه راهبرد بوده 
و چالش های حکمرانی و عمرانی را بررسی و برای هر يک راهکاری ارائه 
کرده است. ارتقای سطح امید اجتماعی، مسئولیت پذيری ملی، سالمت 
معنوی و اشتغال پذيری دانشجويان ازجمله نشانگرهای وضعیت مطلوب 
است. آمارهای رسمی نشان می دهد که حدود 50درصد از فارغ التحصیالن 
دانشگاهی بیکار هستند و دولت اهتمام جدی برای تغییر مسیر دانشگاه ها 
به ســمت حکمت بنیان شدن است. اين در حالی اســت که 50 درصد از 
شغل های فعلی هم تا 50 سال آينده وجود نخواهد داشت و نبايد اکنون 
برای چنین شغل هايی دانشجو تربیت کرد. از ديگر اقدامات شاخص دولت 
در اين حوزه اجرايی شــدن طرح رتبه بندی معلمان پس از 10سال است 
و به نوعی ســورپرايز ويژه رئیس جمهوری برای معلمان نامیده می شود. 

طرح رتبه بندی معلمان براساس اعالم مسئوالن وزارت آموزش و پرورش 
فرايندی اســت که منجر به ارتقای کیفیت در اين حوزه می شود و هدف 
مستقیم آن افزايش حقوق نیست اما منجر به افزايش حقوق هم می شود. 
براســاس اعالم رئیس جمهوری، با پايان زمان قانونی دولت برای ابالغ 
آيین نامه اجرايی قانون رتبه بندی معلمان با هدف افزايش رضايت شغلی و 
کیفیت بخشی آموزشی از شهريور1۴01 اجرايی خواهد شد. گفته می شود 
۸06هزار معلم مشمول رتبه بندی خواهند شد. سومین اقدام شاخص هم 
تغییرات بنیادی در کنکور است که با مصوبه اخیر شورای انقالب فرهنگی 
پس از نیم قرن چهره کنکور را تغییر خواهد داد. حذف دروس عمومی از 
آزمون، تأثیر قطعی ۴0درصدی سوابق تحصیلی و برگزاری کنکور به صورت 
2بار در سال، 3تغییر و تفاوت کنکور سال1۴02 در مقايسه با کنکورهای 
گذشته خواهد بود. طرح نگهداشت نخبگان هم در شورای عالی با حضور 
رئیس جمهور مصوب شده که براساس آن در جذب اعضای هیأت علمی، 
سهمیه خاصی برای نخبگان درنظر گرفته خواهد شد و 20درصد از سهمیه 

دانشگاه ها به نخبگان اختصاص پیدا می کند.

نکته

دل
ا عا

 من
ی/

هر
مش

س: ه
عک

دولــت در ســال ۱۴۰۰، بــرای تامیــن 
واکسن خارجی ۵۳۰۰ میلیارد تومان 
و برای تامین واکســن داخلــی ۳ هزار 
میلیارد تومــان پرداخت کرده اســت. 
همســو با واردات، تولید واکسن های 
داخلی هــم ادامه داشــت و در نهایت 
پــس از تامین میــزان قابــل توجهی از 
واکسن ها، با موافقت رئیس جمهور و 
اعالم وزیر بهداشــت واردات واکسن 
با هدف حمایــت از 6 واکســن داخلی 

متوقف شد 

گزارش

 در دولت ســیزدهم حــدود 6میلیــون نفر 
تحت پوشــش بیمه رایــگان قــرار گرفتند؛ 
۵میلیون و ۴۰۰هزار نفر از 3دهک اول جامعه 
و ۴۰۰نفر ساکن مناطق کم برخوردار در حاشیه 

شهرها ...

خالصه گزارش

از همان مهر 
۱۴۰۰، روند ورود 

واردات واکسن با 
پیگیری های مستقیم 

رئیس جمهوری شتاب 
گرفت. محموله های 

۵ میلیونی واکسن در 
پارت های مختلف وارد 

کشور شدند و بیش 
از ۱۴۳ میلیون دوز 

واکسن وارد شد. آمار 
تزریق واکسن هم از 

یک میلیون دوز تزریق 
روزانه افزایش پیدا 

کرد تا جایی که امروز 
بیش از ۱6۰ میلیون دوز 

واکسن کرونا تزریق 
شده و ایران یکی از 

کشورهای پیشرو در 
تزریق واکسن به شمار 

می رود 

ساخت بیش از ۱.۵ 
میلیون واحد مسکن در 

 حال اجراست. 
بر اساس آمار اعالم 
شده از سوی وزارت 

راه و شهرسازی، ۹۵۴ 
هزار و ۲۳8 واحد 
در مراحل مختلف 

پیشرفت فیزیکی قرار 
دارند و ۴۲۹ هزار و 

۲۷۵ واحد نیز کلنگ 
زنی و عملیات اجرایی 
آنها آغاز شده است. 

همچنین برای یک 
میلیون و ۵۳۵ هزار و 
۲۷6 واحد دیگر هم 

زمین تأمین شده است

بر اساس دستور 
رئیس جمهور در 

جلسه شورای عالی 
مسکن، اراضی مازاد 

دستگاه های دولتی 
باید تا پایان شهریور 
در اختیار وزارت راه 

و شهرسازی برای 
استفاده در طرح 

نهضت ملی مسکن 
قرار گیرد. همچنین 

بیش از 6 هزار و 6۰۵ 
هکتار اراضی مازاد 

شناسایی و درخواست 
اخذ اسناد تمام این 

اراضی به سازمان 
ثبت اسناد کشور ارائه 

شده است تا بیش از 
۴۰ هزار هکتار زمین 

در اختیار طرح نهضت 
ملی مسکن قرار بگیرد

از جمله اقدامات 
دولت سیزدهم اصالح 

ساختار یارانه ای به 
کاالهای اساسی از 

جمله دارو بود که در 
قالب طرح دارویار 

اجرایی شد که از جمله 
مزایای آن توزیع یارانه 

دارو متناسب با نیاز 
بیماران، بهره مندی 

همه دهک ها از یارانه، 
تغییر نکردن پرداخت 

از جیب بیماران، 
اجرای بیمه همگانی 

برای آحاد مردم، 
برقراری پوشش بیمه ای 

برای داروهایی که 
پیش از این زیر پوشش 

حمایت های بیمه ای 
نبوده اند، اصالح الگوی 

مصرف دارو و کاهش 
تقاضای القایی، مهار 

قاچاق معکوس، 
رشد صادرات رسمی 

دارو و حمایت ویژه 
از داروهای مصرفی 

بیماران خاص و 
صعب العالج است 

حق بیمه تامین شــده از ســوی دولت برای 
هر کدام از این افــراد یک میلیون و ۱۰۰هزار 

تومان است.

بیمه ۷۰۰هزار معرفی شده بنیاد شهید، ۵3۰ 
هزار مددجوی سازمان بهزیستی و ۷میلیون 
بیمه شده روستایی تا اول تیر اعتبار داشت که 

به صورت سیستمی و رایگان تمدید شد.

امسال جمعیت تحت پوشش بیمه سالمت به 
۴6میلیون نفر افزایش پیدا کرد. از این تعداد 

2۰میلیون نفر بیمه روستایی رایگان دارند.

 بیش از یک میلیون نفر از افراد دارای معلولیت 
تحت پوشــش بهزیســتی در دولت سیزدهم 

تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند.

8خدمــت ســتاره دار ازجملــه کاردرمانی، 
توانبخشی آسیب شنیداری، مشاوره یا تجویز 
ســمعک، ارزیابی و کنترل دوره ای و درمان 
اختالالت گفتار، زبــان و ارتبــاط کالمی یا 
پردازش شنوایی به صورت رایگان به این افراد 

ارائه می شود.

3۰هزار نفر به اوتیســم در کشــور شناسایی 
شــده اند که نیمی از این افراد ســال گذشته 

تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند.

هزینه ۹6جلســه گفتار درمانی، ۹6جلســه 
مداخــالت رفتاری و آموزشــی، ۱2جلســه 
مداخالت مشــاوره و حمایتی و ۹6جلســه 
کاردرمانی برای بیماران اوتیسم تحت پوشش 

بیمه قرار گرفته است.

 دولت سیزدهم امســال ۵هزار میلیارد تومان 
برای تامیــن هزینه های دارویــی و درمانی 
بیماران خاص و صعب العالج ازجمله هموفیلی، 
تاالســمی، دیالیز، ام اس و پیوند کلیه درنظر 

گرفته است.

تمام پناهندگان مبتال به بیماری خاص هم از 
تمامی پروتکل های درمانی و دارویی برخوردار 

بوده و از پرداخت فرانشیز معاف هستند.

 زنان بــاردار و فرزندان زیر ۵ســال در دولت 
سیزدهم به صورت رایگان تحت پوشش بیمه 

پایه سازمان بیمه سالمت ایران قرار گرفتند.

 از آذر ســال ۱۴۰۰خدمات ناباروری در تعهد 
ســازمان های بیمه قرار گرفته و بر این اساس 
زوجین می توانند بــرای IVF، ICSI، IUI و 
FET تا ۹۰درصد از خدمات پوشش بیمه ای 

برخوردار شوند.

در دولت ســیزدهم فرانشیز 3دهک اول برای 
خدمات بســتری به ۵درصد و برای خدمات 

سرپایی به 2۰درصد کاهش یافت.

سهم بیمه شــدگان و بیمه سالمت در بخش 
بســتری به ترتیب ۱۰به ۹۰درصد و در بخش 

سرپایی هم 3۰به ۷۰درصد است.

 در شهریورماه ســال۱۴۰۰به منظور کاهش 
پرداخت از جیب مردم و شناســایی به موقع 
افراد مشکوک مبتال به کووید-۱۹تست کرونا 
در بخش سرپایی تا سقف تعرفه بخش دولتی 
رایگان شده و به طور کامل از سوی سازمان های 

بیمه گر پرداخت می شود.

 برای اولین بار در کشور، در طول 2۵سال اخیر، 
سازمان بیمه ســالمت ایران توانست با تامین 
بودجه از ســوی دولت پرداختی های خود را 

به روز کند.

 مطالبات بیمارســتان ها، مؤسسات، مراکز و 
پزشــکان طرف قرارداد دولتــی، غیردولتی، 
خصوصــی و دانشــگاهی تــا پایان ســال 

۱۴۰۰تسویه حساب کامل شده است.

۱۰۰قلــم داروی جدیــد با هــدف کاهش 
هزینه هــای دارویــی در دولــت ســیزدهم 

تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفت.

 از 3۴۰۰قلم داروی فهرســت دارویی کشور 
اکنون 26۰۰قلم تحت پوشش کلیه بیمه های 

پایه قرار گرفته است.

در ســال ۱۴۰۰، ۵6۰قلم دارو افزایش قیمت 
داشتند که ۴6۰قلم از آنها تحت پوشش بیمه 
قرار گرفتند و امســال هم ۱۰۰قلم باقیمانده 

بیمه شدند. 

بررسی طرح های اجرا شده در حوزه اجتماعی نشان می دهد که بیشترین تمرکز دولت سیزدهم در سال اول فعالیت، روی تحول در بخش های بهداشتی و درمانی بوده است

 هم اندیشی دولت
 و مجلس برای گره گشایی

 چرا نیازمند زخم ترافیک بر پیکر شهر
ترحم  می شويم

دولت بعد از ۹سال زمینه گفت وگوی مشترک با 
قوای دیگر را به شکل فصلی آغاز کرده است 

نایب رئیس شورای شهر تهران: درخواست 
می کنیم رئیس جمهور در موضوع برپایی 

نمایشگاه در شهر آفتاب مداخله کند
 بررسی دالیل دلسوزی بیش از حد 

در روابط عاطفی


