انتظارات مقام معظم رهبری حفظ جمعیت جوان و افزایش جمعیت

وعده رئیسجمهور محترم تشویق به فرزندآوری جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

تشکیل قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
تشویق به فرزندآوری ،جوانی جمعیت و حمایت از خانواده:
* تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و پوشش بیمهای پایه
و کامل همه اقدامات تشخیصی و درمانی الزم برای زوجهایی که بهرغم اقدام
به بارداری به مدت یکسال یا بیشتر ،صاحب فرزند نشدهاند؛ اعم از برنامههای
معاینه ،بیماریابی ،تشخیص علت ناباروری و درمان آن بدون محدودیت زمان
و دفعات مورد نیاز به تشخیص پزشک معالج
* حمایت از ساخت ،تجهیز و توسعه خوابگاههای متأهلی که در این راستا 3
پروژه خوابگاه دانشجویی متأهلی آماده بهرهبرداری با ظرفیت  31نفر و با متراژ
 4070مترمربع محقق شده و پیوست فرهنگی و اجتماعی خوابگاه متأهلی پس
از تدوین ابالغ شده است.
* اعطای دورکاری به مادران باردار ،حداقل به مدت چهار ماه در مشاغلی که
امکان دورکاری دارند.
* تعیین محتوای سبد غذایی و بهداشتی مادران باردار و شیرده و کودکان
تا  5سال
* موافق با میهمان شدن دانشجویان باردار یا دارای فرزند زیر  2سال به مدت
حداکثر چهار و نیم سال
* اصالح دستورالعملها ،برنامهها و منشورهای مرتبط با خانواده ،فرزندآوری
و جمعیت
* موافقت با آموزش غیرحضوری و مجازی دانشجویان باردار یا دارای فرزند
زیر  3سال
* کاهش نوبت شبکاری دانشجویان باردار یا دارای فرزند زیر  2سال

* کسر تعهدات قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان به اجزای هر فرزند  6ماه
* گذراندن تعهدات مادران متأهل در محل سکونت خانواده
* امکان تعویق طرح تا  2سالگی فرزند
* آگاهیبخشی و ترویج تحکیم خانواده ،اصالح نمادهای دوفرزندی و
آموزش عوارض سقط عمدی جنین ،روشهای پیشگیری از بارداری و ...از
طریق تبلیغات رسانهای
* اختصاص حداقل  5درصد از بودجه پژوهشی به پژوهشگاههای مرتبط با
خانواده ،فرزندآوری و رشد جمعیت
* تجهیز و راهاندازی حداقل یک مرکز تخصصی ناباروری سطح  2در دانشگاه
علوم پزشکی و سطح  3به ازای هر استان
* تدوین دستورالعمل راهنمای مکتوب حفظ ،مراقب و سالمت جنین
* امکان زایمان طبیعی رایگان در بخش دولتی برای افراد با بیمه یا بدون بیمه
* تجهیز و راهاندازی مراکز تسهیالت زایمان و زایشگاه بر اساس آمایش
سرزمینی
* ممنوعیت توزیع رایگان یا یارانهای اقالم پیشگیری از بارداری و ممنوعیت
تشویق به استفاده از آنها
* اصالح دستورالعملهای مرتبط با سقط جنین و غربالگری جنین
* برنامه و تمهیدات قانونی برای پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی و
مجازات در صورت جنایت علیه تمامی جسمانی جنین
* توزیع داروهای سقط فقط در داروخانههای مجاز و رهیابی جرم در صورت
خرید و فروش و پخش این داروها خارج از سامانه

انتظارات مقام معظم رهبری توزیع عادالنه پزشک

وعده رئیس جمهور محترم دسترسی عادالنه به خدمات بهداشتی درمانی

خدمات جامع سالمت
* اختصــاص یــک پایــگاه ســامت بــه ازای هــر  12.500نفــر جمعیت
درمناطق حاشــیه نشــین و شــهری
* اختصــاص یــک مرکــز خدمــات جامعــه ســامت بــرای هــر  25تــا
 50هــزار نفــر جمعیــت درمناطــق حاشــیه نشــین و شــهری
* جــذب مراقــب ســامت بــه ازای هــر  2000تــا  2500نفــر جمعیــت
در مناطــق حاشــیه نشــین و شــهری

حوزه پرستاری
انتظارات مقام معظم رهبری اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری
وعده رئیسجمهور محترم تعرفهگذاری خدمات پرستاری

تعرفهگذاری خدمات پرستاری
* هویــت بخشــی و تکریــم عملــی حرفــه پرســتاری بــا نهایــت ســازی تعرفههــای خدمــات پرســتاری و ابــاغ ارزش نســبی و ضریــب ریالــی آن
در ســال ( 1401پــس از  15ســال)
* تعییــن ســهم ســازمانهای بیمهگــر پایــه بــرای بســته خدمــات و مراقبتهــای پرســتاری بــه میــزان  90درصــد در بخــش بســتری و بســتری
فوریتهــای پزشــکی (اورژانــس) و  70درصــد در بخــش ســرپایی
ویــــژهنامه

شهریور 1401

70

