تحوالت درمان
در یکسال گذشته

تجهیــز پروژههــای درمانــی جدیداالحــداث دانشگاه/دانشــکدههای
علــوم پزشــکی
• تجهیــز  79بیمارســتان بــا مجمــوع  10800تخــت شــامل  8100تخــت
بیمارســتانی 500 ،تخــت  picuو  2200تخــت در بخشهــای اورژانــس،
بخــش مراقبتهــای ویــژه ،کلینیــک ویــژه و ...بــا تمرکــز بــر مناطــق کمتــر
برخــوردار
• توســعه و تجهیــز بخــش PICUمراکــز درمانــی دانشگاه/دانشــکدههای
علــوم پزشــکی سراســر کشــور بــرای مقابلــه بــا مــوج ششــم بیمــاری کرونــا
• افزایش دو برابر تعداد تخت  PICUاز  556تخت به  1050تخت
• تعــداد  500ســت شــامل تخــت ویــژه و تشــک مــواج ،مانیتورینــگ،
ونتیالتــور ،رادیوگرافــی و...

توزیع تجهیزات سرمایه ای

بیمارستانهای جدیداالحداث

توسعه تخت های بیمارستانی

دندانپزشکی
• از ابتــدای شــهریور  1400تــا پایــان مــرداد  53 ،1401مرکــز دندانپزشــکی
راهانــدازی شــده اســت.
• افزایــش تعــداد مراکــز فعــال ارائــه خدمــات دندانپزشــکی بیمــاران خــاص
و صعبالعــاج :از تابســتان  1400تعــداد  19مرکــز فعــال دیگــر بــه مراکــز
موجــود افــزوده شــد و تعــداد کل مراکــز فعــال بــه  57مرکــز رســیده اســت.
• تأمیــن مالــی خدمــات دندانپزشــکی بــه بیمــاران خــاص و صعبالعالج
از طریــق برنامــه بســته مالــی حمایتی دندانپزشــکی
• افزایش پوشش بیمه پایه خدمات دندانپزشکی
• تخصیــص و توزیــع تجهیــزات دندانپزشــکی از قبیــل  100دســتگاه
یونیــت دندانپزشــکی بــه مراکــز ارائهدهنــده خدمــات دندانپزشــکی
افتتاح مراکز دندانپزشکی
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• تشــکیل کمیتــه توزیــع و تخصیــص تجهیــزات پزشــکی ســرمایهای بــا
هــدف متمرکــز بــودن رونــد توزیــع تجهیــزات پزشــکی در معاونــت درمــان
و نظــارت و توزیــع عادالنــه تجهیــزات پزشــکی ســرمایهای براســاس نیــاز
دانشگاه/دانشــکدههای علــوم پزشــکی
• توزیــع تجهیــزات پزشــکی ســرمایهای گرانقیمــت در مراکــز درمانــی
دانشــگاه /دانشــکدههای علــوم پزشــکی شــامل  32دســتگاه شــامل ســی
تــی اســکن ،ســی تــی آنژیوگرافــی ،دســتگا ه ام آر آی ،دســتگاه آنژیوگرافــی
قلبــی ،پــت ســی تــی ،اســپکت ســی تــی ،ســی تــی ســیموالتور
• اولویتبنــدی و نیازســنجی و توزیــع تجهیــزات پزشــکی ســرمایهای
گرانقیمــت از محــل وام بانــک جهانــی در مراکــز درمانــی دانشــگاه/
دانشــکدههای علــوم پزشــکی

تعرفهگذاری خدمات
• یکسانسازی جزو حرفهای بخش خصوصی و دولتی
• جزو حرفهای بخش دولتی به  87درصد بخش خصوصی رسیده است.
• اصــاح نظــام پرداخــت کارانـهای بــه نظامــات پرداخــت ســرانهای در بخش
ســرپایی در قالــب پزشــک خانــواده ،گلوبــال در بخــش بســتری دولتی

