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قطار سالمت روی ریل بهداشت

معاونــت بهداشــت در راســتای مأموریــت ،شــرح وظایــف و اجــرای تکالیــف قانونــی بویــژه
سیاســتهای کلــی ســامت ابالغــی مقــام معظــم رهبــری ،ســند تحــول دولــت مردمــی و
سیاســتها و راهبردهــای برنامــه عدالــت در ســامت و همچنیــن بــ ر اســاس نیازهــای حــوزه
ســامت در سیاســتگذاری ،مدیریــت و برنامهریــزی جهــت ارتقــای ســامت جامعــه و ارائــه خدمــات
اولیــه ســامت بــه آحــاد مــردم کشــور بــه نحــو عادالنــه ،در دســترس و اثربخــش بــدون تحمیــل بــار
مالــی و متناســب بــا هــر نــوع شــرایط پایــدار و ناپایــدار و بــه نحــوی کــه خدمــات مراقبــت اصلــی
و پایــه از نظــر کیفــی و کمــی حــذف یــا فرامــوش نشــود در یــک ســال گذشــته بــا وجــود پاندمــی
کوویــد 19قــدم برداشــته کــه خالصــهای از فعالیتهــای آن بــه شــرح ذیــل اســت.
اصــاح و تکمیــل مجموعــه دولــت مردمــی در
مســیر تحقــق وعدههــا
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تشــویق بــه فرزنــدآوری ،جوانــی جمعیــت و
حمایــت از خانــواده:
 تشــکیل قــرارگاه جوانــی و جمعیــت وحمایــت از خانــواده و پوشــش بیم ـهای پایــه و
کامــل همــه اقدامــات تشــخیصی و درمانــی الزم
بــرای زوجهایــی کــه بهرغــم اقــدام بــه بــارداری
بــه مــدت یــک ســال یــا بیشــتر ،صاحــب
فرزنــد نشــدهاند؛ اعــم از برنامههــای معاینــه،
بیماریابــی ،تشــخیص علــت نابــاروری و درمــان
آن بــدون محدودیــت زمــان و دفعــات مــورد
نیــاز بــه تشــخیص پزشــک معالــج.
 حمایــت از ســاخت ،تجهیــز و توســعهخوابگاههــای متأهلــی کــه در ایــن راســتا 3
پــروژه خوابــگاه دانشــجویی متأهلــی آمــاده

بهرهبــرداری بــا ظرفیــت  31نفــر و بــا متــراژ
 4070مترمربــع محقــق شــده اســت و پیوســت
فرهنگــی و اجتماعــی خوابــگاه متأهلــی پــس از
تدویــن ابــاغ شــده اســت.
 اعطــای دورکاری بــه مــادر بــاردار ،حداقــلبــه مــدت چهــار مــاه در مشــاغلی کــه امــکان
دورکاری دارنــد.
 تعییــن محتــوای ســبد غذایــی و بهداشــتیمــادران بــاردار و شــیرده و کــودکان تــا  5ســال.
 موافــق بــا مهمــان شــدن دانشــجویان بــارداریــا دارای فرزنــد زیــر دو ســال بــه مــدت حداکثــر
چهارونیــم ســال.
 اصــاح دســتورالعملها و برنامههــا ومنشــورهای مرتبــط بــه خانــواده ،فرزنــدآوری و
جمعیــت.
 موافقــت بــا آمــوزش غیــر حضــوری ومجــازی مــادران دانشــجوی بــاردار یــا دارای
فرزنــد زیــر  3ســال.

 کاهــش نوبــت شـبکاری دانشــجویان مــادربــاردار یــا دارای فرزنــد زیــر دو ســال.
 کســر تعهــدات قانــون خدمــات پزشــکان وپیراپزشــکان بــه ازای هــر فرزنــد  6مــاه.
 گذرانــدن تعهــدات مــادران متأهــل در محــلســکونت خانــواده.
 امکان تعویق طرح تا دو سالگی فرزند.آگاهیبخشــی و ترویــج تحکیــم خانــواده،اصــاح نمادهــای دو فرزنــدی و آمــوزش عوارض
ســقط عمــدی جنیــن ،روشهــای پیشــگیری از
بــارداری و ...از طریــق تبلیغــات رســانهای.
 اختصــاص حداقــل پنــج درصــد از بودجــهپژوهشــی بــه پژوهشــگاههای مرتبــط بــا
خانــواده و فرزنــدآوری و رشــد جمعیــت.
 تجهیــز و راهانــدازی حداقــل یــک مرکــزتخصصــی نابــاروری ســطح 2در دانشــگاه علــوم
پزشــکی و ســطح  3بــه ازای هــر اســتان.
 تدویــن دســتورالعمل راهنمــای مکتــوبحفــظ ،مراقــب و ســامت جنیــن.
 امــکان زایمــان طبیعــی رایــگان در بخــشدولتــی بــرای افــراد بــا بیمــه یــا بــدون بیمــه.
 تجهیــز و راهانــدازی مراکــز تســهیالت زایمــانو زایشــگاه بــر اســاس آمایــش ســرزمینی.
 ممنوعیــت توزیــع رایــگان یــا یارانـهای اقــامپیشــگیری از بــارداری و ممنوعیــت تشــویق بــه
اســتفاده از آنهــا.
 اصــاح دســتورالعملهای مرتبــط بــا ســقطجنیــن و غربالگــری جنیــن.
 برنامــه و تمهیــدات قانونــی بــرای پیشــگیریو مقابلــه بــا ســقط غیرقانونــی و مجــازات در
صــورت جنایــت علیــه تمامیــت جســمانی
جنیــن.
 توزیــع داروهــای ســقط فقــط درداروخانههــای مجــاز و رهیابــی جــرم در صــورت
خریــد ،فــروش و پخــش ایــن داروهــا خــارج از
ســامانه.
دسترســی عادالنــه بــه خدمــات بهداشــتی و
درمانــی در سراســر کشــور
• بــه منظــور فراهــم کــردن دســتیابی عادالنــه
بــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی در سراســر
کشــور و بــرای آحــاد جامعــه بویــژه در مناطــق
محــروم و کمبرخــوردار ،وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی در حوزههــای متعــدد
برنامههــای زیربنایــی در دســت اقــدام دارد.
• پوشــش کامــل بیمــه پایــه ســامت رایــگان
ســه دهــک اول جامعــه در راســتای دسترســی
عادالنــه مــردم بــه خدمــات ســامت پــس از
 ۴۴ســال از اســتقرار نظــام مقــدس جمهــوری
اســامی ایــران از اصــول تصریــح شــده در
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران.
• تکمیــل و بهرهبــرداری از  ۸۵پــروژه بهداشــتی
بــا زیربنــای بیــش از  ۳۵۸۰۰مترمربــع در قالــب
 3آزمایشــگاه 3 ،آموزشــگاه بهــورزی 15 ،پایــگاه
ســامت شــهری 3 ،خانــه بهداشــت 17 ،پــروژه
زیســت پزشــک 2 ،ســتاد شــبکه 23 ،مرکــز جامع
ســامت روســتایی و  2پــروژه بیماریهــای
رفتــاری بــا تمرکــز بــر مناطــق محــروم در
راســتای دسترســی مــردم بــه خدمــات ســامت
در مناطــق کمبرخــوردار.
• افزایــش ظرفیــت رشــتههای پزشــکی و
دندانپزشــکی در راســتای تربیــت نیروی انســانی
گــروه پزشــکی بــا تمرکــز بــر بومیگزینــی و
اشــتغال دانشآموختــگان در مناطــق محــروم.
• تجهیــز و راهانــدازی  ۷۹بیمارســتان بــا
ظرفیــت بیــش از  8300تخــت بیمارســتانی500 ،
تخــت  PICUو  2200تخــت در بخشهــای

