اقدامات پیش از اجرای طرح
* ایجاد ستاد تدابیر ویژه دارویی با حضور معاونان ،مدیران ستادی و نظارتی و سایر دستگاههای مؤثر
* تشکیل کمیته علمی برای اجرای مؤثر و موفقیت آمیز طرح با حضور نخبگان جوان دانشگاهی
* بررســی ابعــاد فرآینــد اصــاح سیاسـتهای ارزی در  21جلســه ســتاد تدابیــر ویــژه ایجــاد سیســتم مکانیــزه و هوشــمند نظــارت بــر دارو از تولیــد
تــا توزیــع و مدیریــت کنتــرل مؤثــر
* تشکیل کارگروههای تخصصی اصالح سیاست های ارزی
* پوشش بیمه همگانی همه افراد فاقد بیمه پایه (اعم از متقاضی و غیر متقاضی) از ابتدای خرداد 1401
*بیمه رایگان  3ماهه همه ایرانیان فاقد بیمه
* قیمتگذاری جدید اقالم تولید داخل
* تعیین قسمتهای سهگانه اولیه دارو شامل سهم بیمار ،سهم بیمه و سهم یارانه سالمت و تثبیت سهم ریالی بیمار

اقدامات حین اجرای طرح
* تشکیل قرارگاه فرماندهی اجرای طرح با هماهنگی کامل بین بخشی
*انجام بیش از  11هزار بازرسی از مراکز دارویی و داروخانهها در مسیر اجرای مؤثر و موفق طرح و معرفی مراکز متخلف به دستگاه قضا.
* فعالیت مؤثر رسانهای با بیش از  390عنوان در قالبهای مختلف در رسانه ملی و شبکههای اجتماعی
* پیگیری مستمر تسویه مطالبات درمانی -دارویی از سازمان برنامه و بودجه
* افزایش سطح دسترسی به داروهای فاقد نسخه پر مصرف ()OTC
* اختصاص یارانه به  366داروی پر مصرف و ضروری

نتایج اجرای طرح
 ) 1عدم افزایش قدر مطلق ریالی پرداخت از جیب بیماران مشروط به تهیه دارو از مسیر بیمه
 )2امکان برخورداری همه افراد جامعه از پوشش بیمه درمانی رایگان به مدت سهماه
 ) 3افزایش تعداد بیمه شدگان
 ) 4اختصاص یارانه به داروهای ضروری پرمصرف غیر بیمهای
 )5پوشش بیمهای داروهای پرمصرف
 ) 6بازنگری و کاهش قیمت مکملها
 ) 7افزایش 40درصدی دریافت دارو با نسخه پزیشک
 )8بهروزرسانی سیستم فناوری اطالعات بیمارستانی ()HIS
 )9برون رفت صنعت دارو از شرایط تعطیلی یا افت فعالیت خطوط
 )10حمایت از تولید داخلی و دسترسی آسان به دارو با رفع موانع تولید ،افزایش صادرات و حمایت از تولید دانشبنیان

حوزه بهداشت
انتظارات مقام معظم رهبری -توجه و اهمیت شبکه بهداشتی و درمانی

طر حهای بهداشتی
تکمیل و بهرهبرداری از  85پروژه بهداشتی با مجموع زیربنای  35هزار و  800متر مربع در قالب:

*  3آزمایشگاه

ویــــژهنامه

*  3آموزشگاه بهورزی

*  15پایگاه سالمت شهری
*  3خانه بهداشت

*  17طرح زیست پزشک

*  2ستاد شبکه

*  23مرکز جامع سالمت روستایی
*  2پروژه بیماری های رفتاری
شهریور 1401
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