اورژانــس ،بخــش مراقبتهــای ویــژه و کلینیــک
ویــژه بــا تمرکــز بــر مناطــق کمبرخــوردار.
• اجــرای قرارداد خریــد  1000دســتگاه آمبوالنس
پــس از چندیــن ســال وقفــه بــه منظور نوســازی
نــاوگان اورژانــس کشــور بــرای خدمترســانی
بهتــر اورژانــس پیشبیمارســتانی بــه مــردم.
• توسـعه و اجـرای برنام ه ایمنی آب آشـامیدنی در
 32شـهر و منطقه روستایی.
• اختصــاص یــک پایــگاه ســامت بــه ازای
متوســط هــر  12500نفــر جمعیــت در مناطــق
حاشیهنشــین و شــهری.
• اختصــاص یــک مرکــز خدمــات جامــع
ســامت بــرای هــر  25تــا  50هــزار نفــر جمعیــت
در مناطــق حاشیهنشــین و شــهری.
• جــذب مراقــب ســامت بــه ازای هــر  2000تــا
 2500نفــر جمعیــت در مناطــق حاشیهنشــین و
شــهری.
• اختصــاص  75درصــد از کل پزشــکان
متخصــص ضریــب  Kبــه مناطــق محــروم از
مجمــوع پزشــکان ضریــب  Kتوزیــع شــده در
سراســر کشــور.
• افزایــش 100درصــدی حــق مانــدگاری
پزشــکان متخصــص مقیــم در مناطــق محــروم
جهــت افزایــش انگیــزه خدمــت در مناطــق
محــروم و پیشــگیری از جابهجایــی ایشــان بــه
کالنشــهرها.
• افزایــش  20درصــدی پذیــرش دانشــجویان
پزشــکی از کنکــور  1401بــا تأکیــد بــر مناطــق
محــروم و بومیگزینــی.
• اختصــاص ســهمیه بومــی مناطــق محــروم
در آزمــون دســتیاری  1401بــه منظــور عدالــت
آموزشــی و تأمیــن نیــاز نیــروی متخصــص
پزشــکی در مناطــق کمبرخــوردار.
حمایت از بیماران صعبالعالج
 توزیــع اعتبــار بــه مبلــغ 1.508میلیــارد ریــالاز محــل ســازمان هدفمنــدی یارانههــا بابــت
ردیــف بیمــاران صعبالعــاج.
 براســاس تبصــره  17قانــون بودجــه ســال ،1401صنــدوق بیمــاران خــاص و صعبالعــاج
شــکل گرفــت .تشــکیالت فعالیــت ایــن صنــدوق
در ســازمان بیمــه ســامت ایــران دیــده شــده
و سیاســتگذاری آن برعهــده وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی اســت .تعهداتــی
کــه از قبــل متولیــان ســامت بــرای بیمــاران

خــاص و صعبالعــاج در نظــر گرفتــه بودنــد
بــه قــوت خــود باقــی اســت و تعهــدات صنــدوق
بــه بیمــاران خــاص اضافــه خواهــد شــد ،لــذا
ســازمانهای بیمهگــر نمیتواننــد تعهــدات
قبلــی خــود را کاهــش دهنــد ،همچنیــن بــه
دنبــال آن هســتیم کــه نقــاط هزینــهزا را بــرای
بیمــاران از طریــق ایــن صنــدوق مــورد حمایــت
قــرار دهیــم.
 اگــر از قبــل خدمتــی تحــت پوشــش بــودهاســت ،بــه طــور طبیعــی صنــدوق ایــن خدمــات
را جــزو تعهــدات جدیــد محســوب نکــرده و
درصــورت وجــود منابــع ،میــان ســایر بیماریهــا
تخصیــص پیــدا میکنــد ،البتــه بیماریهــای
هزینــهزا مــورد حمایــت ایــن صنــدوق قــرار
خواهنــد گرفــت .بــدون شــک عدالــت در
هزینهکــرد منابــع و کارایــی تخصیصــی اعتبــارات
از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت.
کاهش هزینههای خدمات سالمت
پوشــش کامــل بیمــه پایــه ســامت رایــگان و
اجــرای طــرح دارویــار
از ابتــدای شــروع بــه کار دولــت مردمــی
ســیزدهم بــا اتخــاذ رویکــرد رانت و فســاد ناشــی
از ارز چنــد نرخــی و بــا اقــدام انقالبــی مجلــس
در تغییــر سیاســت تخصیــص ارز ترجیحــی در
قانــون بودجــه ســال  1401و پــس از چنــد مــاه
تــاش ،مطالعــه و تحقیــق بــا حضــور همــه
صاحبنظــران ،کارشناســان و دســتگاههای
مرتبــط ،طــرح دارویــار تهیــه و تدویــن شــد.
بــا اجــرای ایــن طــرح یارانــه دارو بــه انتهــای
زنجیــره منتقــل شــده و بــه مصرفکننــده
اختصــاص یافتــه اســت و بیمــاران در مواقــع مورد
نیــاز ،بــا هــر ســطح نیازمنــدی ،میتواننــد از
طریــق بیمههــا از آن بهرهمنــد شــوند.
نتایــج اجــرای ایــن طــرح بــه طــور خالصــه
عبارتنــد از:
قدرمطلــق ریالــی پرداخــت از جیــب بیمــاران
مشــروط بــه تهیــه دارو از مســیر بیمــه ،مطلقـ ً
ـا
افزایــش نخواهــد داشــت و در برخــی از اقــام
رونــد کاهشــی خواهــد داشــت.
همــه افــراد جامعــه امــکان برخــورداری از
پوشــش بیمــه درمانــی رایــگان را دارنــد و بــر
ایــن اســاس توزیــع عادالنــه یارانــه دارو محقــق
شــده اســت.

کلیــه افــراد فاقــد بیمــه درمانــی بــه صــورت
رایــگان تحــت پوشــش بیمــه ســازمان بیمــه
ســامت قــرار خواهنــد گرفــت و تــا ســه مــاه
بــه صــورت رایــگان تــا انجــام ارزیابــی وســع از
مزایــای ایــن طــرح بهرهمنــد خواهنــد شــد.
داروهــای ضــروری پرمصــرف غیــر بیمــهای
مشــمول دریافــت یارانــه شــده و بیمــار ،هزینــه
مــازادی بــرای تــدارک آنهــا بــا نســخه نســبت به
ســال گذشــته پرداخــت نخواهــد کــرد.
داروهــای پرمصــرف بــدون نســخه تحــت
پوشــش بیمــه قــرار خواهنــد گرفــت.
سیستم فناوری اطالعات بیمارستانی ( )HISبا
اجرای طرح ،بهروزرسانی میشود.
همکاری دانشگاه و صنعت
حمایت از تولید دانشبنیان
ایجــاد پنجــره واحــد تســهیل تولیــد
دانشبنیــان بیــن ســازمان غــذا و دارو،
معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی و معاونــت علمــی
ر یا ســتجمهو ر ی .
تولیــد داخلــی کلیــه داروهــای ضــد کرونــا
در راســتای حمایــت از تولیــد داخلــی و تولیــد
دانشبنیــان و داروهــای مــورد نیــاز مــردم بــا
صرفهجویــی ارزی بیــش از  ۱۵۰میلیــون دالر در
حــوزه غــذا و دارو.
حمایــت از تولیــد دانشبنیــان در حــوزه
پزشــکی و تجهیــزات پزشــکی.
در ادامــه بحــث اجــرای قانــون تعرفهگــذاری
پرســتاری و جــذب نیــرو اضافــه شــود:
تبدیــل وضعیــت بیــش از  ۶۷هــزار نفــر
کادر ســامت در راســتای تحقــق وعدههــای
رئیسجمهــور (خــرداد )۱۴۰۰در راســتای حمایــت از
جانفشــانیهای کادر ســامت و مدافعین ســامت.
ســفرهای اســتانی مدیــران و ســلوک مســئوالن
بــا مــردم
 55سفر استانی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و دیدار با اقشار مختلف از جمله کادر
سالمت و بررسی مسائل و مشکالت مردم.
اســتقرار میــز خدمــت در شهرســتانهای
اســتان محــل بازدیــد رئیسجمهــور.
اســتقرار و افزایــش  5خــط تلفــن جهــت
پاســخگویی بــه شــکایات ،انتقــادات و اســتفاده
از نظــرات مــردم در ســامانه .190
اجرای دولت الکترونیک در دولت سالمت.
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