ســامت» طــی  ۱۰مــاه گذشــته ،اقدامــات
گوناگونــی صــورت گرفتــه اســت کــه
تصویرگــر گامــی چنــد در مســیر دشــوار
پیــشرو اســت.
بــرای مثــال واکسیناســیون سراســری و
همگانــی کرونــا و در نتیجــه آن کاهــش
آمــار روزانــه جانباختــگان کرونــا از ۷۰۰
نفــر در زمــان تحویــل دولــت ســیزدهم بــه
تــک رقمــی و ســپس صفــر و همچنیــن
کاهــش تعــداد اســتانهای پرخطــر ایــن
بیمــاری از  ۲۸اســتان در مقطــع تحویــل
دولــت ســیزدهم بــه صفــر ،از مهمتریــن
دســتاوردهای دولــت ســیزدهم در حــوزه
بهداشــت و درمــان اســت .بایــد ایــن نکتــه
را عــرض کنــم کــه از روزهــای پایانــی مــرداد
و ابتــدای شــهریور  ۱۴۰۰کــه روزانــه بیــش
از  ۵هــزار بیمــار کرونایــی شناســایی و ۷۰۹
نفــر فــوت میشــدند ،بــه آمــار شناســایی
روزانــه  ۲۰۰نفــر مبتــا و  ۳۳نفــر بســتری
بــدون فــوت یــا تــوأم بــا فــوت یــک تــا
دو نفــر در مقطــع کنونــی (مــرداد )۱۴۰۱

رســید هایم.
دیگــر اقــدام راهبــردی دولــت در حــوزه
بهداشــت و درمــان کــه شــاید بتــوان از آن
بــه عنــوان تحقــق یــک آرزوی دیریــن یــاد
کــرد ،پوشــش بیمــه همگانــی ســامت و
کاهــش هزینههــای درمانــی ســه دهــک
نخســت اســت کــه بــر اســاس آن افــراد
فاقــد بیمــه پایــه ســه دهــک پاییــن
درآمــدی ،بهصــورت رایــگان و بــدون
پرداخــت حــق بیمــه تحــت پوشــش قــرار
گرفتنــد .از هفدهــم اردیبهشــت مــاه ســال
 ۵ ،۱۴۰۱میلیــون و  ۴۰۰هــزار نفــر مختــص
 ۳دهــک اول جامعــه تحــت پوشــش بیمــه
قــرار گرفتهانــد ،از آنجایــی کــه  ۴۰۰هــزار
نفــر نیــز در  ۲مــاه پایانــی ســال  ۱۴۰۰در
مناطــق کــم برخــوردار حاشــیه شــهر بیمــه
شــدند؛ میتــوان گفــت کــه دهکهــای
پاییــن بــا اطمینــان بــاال تحــت پوشــش
قــرار گرفتهانــد و عمــده افــراد باقــی مانــده
در دهکهــای باالتــر جامعــه هســتند.
همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه ســرانه حــق

بیمــه درســال جــاری یــک میلیــون و ۱۰۰
هــزار تومــان بــه ازای هــر فــرد در ســال ۱۴۰۱
اســت؛ پرداخــت ایــن میــزان بــرای  ۳دهک
اول جامعــه توســط خودشــان مشــکل زا
بــوده و خوشــبختانه بــا تقبــل حــق بیمــه
ایــن افــراد توســط دولــت بهصــورت
رایــگان بیمــه شــدهاند .خدمــات بیمــه
ســامت ایــران مختــص دهکهــای
پاییــن جامعــه نبــوده و ســازمان بیمــه
ســامت ایــران بــه  ۷دهــک درآمــدی
بعــدی هــم فراخــوان داده اســت .ایــن
افــراد میتواننــد بــر اســاس آزمــون وســع
حداکثــر ظــرف دو هفتــه و بــا پرداخــت
درصــدی از مشــارکت در پرداخــت حــق
بیمــه تحــت پوشــش بیمــه قــرار گیرنــد .در
حــال حاضــر و بــا پوشــش جدیــد بیمـهای،
بیــش از  ۴۶میلیــون نفــر تحــت پوشــش
بیمــه ســامت ایــران بــوده و  ۲۰میلیــون
نفــر بیمهشــدگان روســتایی بهصــورت
رایــگان تحــت پوشــش قــرار دارنــد .الزم
اســت یــادآوری کنــم کــه میــزان پرداختــی
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