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بهداشــت شــامل کارگروههــای:
قیمتگذاری دارو و تجهیزات
فناوری اطالعات
کنترل مصرف و تجویز منطقی دارو
اطالعرسانی و آموزش
اجرایی و هماهنگی
• انعقــاد تفاهمنامــه اجرایــی طــرح ،تحــت
عنــوان «تفاهمنامــه کارگــروه برنامهریــزی و
هماهنگــی طــرح اصــاح سیاســتهای ارزی
در حــوزه ســامت» کــه در آن تکالیــف یکایــک
دســتگاهها تصریــح شــده و مــورد توافــق وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،ســازمان برنامــه
و بودجــه ،بانــک مرکــزی ،شــورای عالــی بیمــه و
ســازمانهای بیمهگــر پایــه قــرار گرفتــه اســت.
نســبت بــه پوشــش بیمــه همگانــی همــه
افــراد فاقــد بیمــه پایــه (اعــم از متقاضــی و
غیرمتقاضــی) از ابتــدای خــرداد مــاه ســال 1401
اقــدام شــده اســت و ســه دهــک اول جامعــه
( 6میلیــون نفــر) بــدون دریافــت حــق بیمــه و
بــدون مراجعــه حضــوری تحــت پوشــش بیمــه
ســامت ایــران قــرار گرفتهانــد .همچنیــن در
ایــن راســتا اطالعرســانیهای مکــرری صــورت
پذیرفتــه و همزمــان بــا آغــاز طــرح نیــز مجــدداً
ایــن اطمینــان بــه جامعــه داده خواهــد شــد کــه
کلیــه افــراد دارای کــد ملــی میتواننــد از بیمــه
ســامت رایــگان بهرهمنــد شــوند.
• پوشــش بیمـهای اتبــاع مجــاز نیــز در دســتور
کار قــرار گرفــت و خدمــات دارویی-درمانــی
بــه ایــن قشــر از جامعــه نیــز از مســیر بیمــه
ســامت ایــران ارائــه خواهــد شــد .در خصــوص
افــراد مجهولالهویــه و اتبــاع غیرمجــاز هرچنــد
بیمارســتانهای دولتــی خدمــات درمانــی
اورژانســی و مراقبتهــای ویــژه را بــه آنهــا
ارائــه میکننــد و مصــوب شــد کــه اســناد
ایــن خدمــات نیــز از ســوی بیمــه ســامت
ایــران مــورد تســویه قــرار گیــرد ،لیکــن ارائــه
خدمــات ســرپایی بــه ایــن عزیــزان نیازمنــد ارائه
راهــکاری از ســوی دســتگاههای ذیربــط بــرای
احــراز هویــت آنهــا اســت.
• بیمــه رایــگان  3ماهــه همــه ایرانیــان فاقــد
بیمــه در راســتای زمینهســازی مؤثــر جهــت
اجــرای موفــق طــرح.
• قیمــت جدیــد اقــام تولیــد داخــل مشــتمل
بــر  9633کــد شناســه کاال ( 1631کــد ژنریــک)
در کمیســیون قانونــی قیمتگــذاری مــورخ
 1401/04/14وفــق روش محاســباتی مصــوب ،بــه
تصویــب نماینــدگان وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی ،نماینــده ســازمان حمایــت
از مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان و نماینــده
وزارت صنعــت رســید.
• اطالعــات کامــل مربــوط بــه قیمــت جدیــد
داروهــای بیمـهای مشــتمل بــر  1383کــد ژنریک
در روز پنجشــنبه  1401/04/16بــه دبیرخانــه
شــورای عالــی بیمــه ســامت و ســازمانهای
بیمهگــر پایــه ارســال شــده کــه در خصــوص هــر
دارو قیمتهــای ســهگانه اولیــه ،ســهم بیمــار،
ســهم بیمــه و ســهم یارانــه ســامت مشــخص
شــده و ســهم ریالــی بیمــار قبــل از اجــرای طــرح
و پــس از آن ثابــت میمانــد .همچنیــن وب
ســرویس مربــوط بــه ایــن دادههــا توســط
اداره فنــاوری اطالعــات ســازمان غــذا و دارو در
روز شــنبه  1401/04/18در اختیــار ســازمانهای
بیمهگــر قــرار گرفتــه و ســازمانهای بیمهگــر
پایــه ،آمادگــی نرمافــزاری امکانپذیــر پیــش از
اجــرای طــرح را فراهــم آورده و اتصــال HISهــای
بیمارســتانی طــی  9روز بــه بــاالی  88درصــد

رســید .الزم بــه ذکــر اســت کــه از روز نخســت
اجــرای طــرح در  ،1401/04/23بــه کلیــه مراکــز
ارائهدهنــده خدمــات ابــاغ شــد کــه بــدون
اصــاح پوشــش بیم ـهای در ســامانههای مرکــز،
هــر گونــه تغییــر قیمــت در ســامانهها تخلــف
محســوب شــده اســت.

تعــداد  366کــد ژنریــک داروی
پرمصــرف و ضــروری کــه پیــش
از ایــن توســط بیمههــای پایــه
پوشــش داده نمیشــدند (و
غالــب شــکایات بیمــاران از
مؤثــر نبــودن بیمههــای پایــه
بــه ایــن ســبد برمیگشــت)
از مســیر بیمههــا مشــمول
دریافــت یارانــه ســامت شــد
بــه نحــوی کــه قــدر مطلــق
پرداختــی بیمــار پیــش از
اجــرای طــرح و پــس از آن
تفاوتــی نخواهــد داشــت

اقدامات حین اجرای طرح:
• تشــکیل قــرارگاه فرماندهــی اجــرای طــرح بــا
مســئولیت مســتقیم شــخص وزیــر و حضــور
تمــام معاونیــن ،دســتگاههای مربوطــه از
جملــه ســازمان برنامــه و بودجــه ،بانــک مرکزی،
بیمههــای پایــه از جملــه بیمــه ســامت ،بیمــه
تأمیــن اجتماعــی ،بیمــه نیروهــای مســلح
و ســایر بیمههــا ،دســتگاههای امنیتــی و
نظارتــی بــه صــورت شــبانهروزی از زمــان شــروع
طــرح در  23تیرمــاه بــا اعــام یکبــاره جهــت
جلوگیــری از هرگونــه ایجــاد فســاد و احتــکار در
حــوزه دارو بــا اقــدام شــهامتآمیز خدمتگــزاران
مــردم در نظــام ســامت و ســایر دســتگاههای
ذیربــط بــا هماهنگــی کامــل بینبخشــی.
• انجــام بیــش از  11هــزار بازرســی از مراکــز
دارویــی و داروخانههــا در راســتای اجــرای مؤثــر
و موفــق طــرح در همیــن بــازه زمانــی و معرفــی
مراکــز متخلــف بــه دســتگاه قضــا.
• فعالیــت مؤثــر رســانهای بیــش از  390عنــوان
برنامــه در قالبهــای مختلــف در رســانه ملــی و
ســایر رســانههای اجتماعــی بــا تولیــد محتــوای
مؤثــر در راســتای اطالعرســانی صحیــح جامعــه.
پیگیــری تســویه مطالبــات درمانی-دارویــی
از ســازمان برنامــه و بودجــه بــه طــور مســتمر
توســط معاونــت توســعه وزارت بهداشــت و
ســازمانهای بیمهگــر پایــه صــورت پذیرفتــه و
هرچنــد بخشــی از ایــن مطالبــات مــورد تســویه

