دندانپزشکی
* از ابتــدای شــهریور  1400تــا پایــان مــرداد  53 ،1401مرکز داندانپزشــکی

*  19مرکز فعال دیگر به مراکز موجود افزوده شد.

* افزایــش تعــداد مراکــز فعــال ارائــه خدمــات دندانپزشــکی بیمــاران

صعبالعــاج از طریــق برنامــه بســته مالــی حمایــت دندانپزشــکی

راهاندازی شــده اســت.

خــاص و صعبالعــاج:

*  تأمیــن مالــی خدمــات دندانپزشــکی بــه بیمــاران خــاص و

* افزایش پوشش بیمه پایه خدمات دندانپزشکی

نزدیک شدن پرداخت جزء حرفهای بخش خصوصی و دولتی
جزء حرفهای بخش دولتی به  87درصد بخش خصوصی رسیده است

* اصالح نظام پرداخت کارانهای به نظامات پرداخت سرانهای در بخش سرپایی در قالب پزشک خانواده ،گلوبال در بخش بستری دولتی

اصالح سقف و پلکان
* با هدف ایجادانگیزه در پزشکان بخش دولتی

* کاهش پرداختی از جیب مردم و کاهش وابستگی مراکز به سایر منابع

مدیریت درمان موجهای پنجم ،ششم و هفتم بستری کووید19
* تدوین و بازنگری لوچارتهای تشخیص و درمان کووید19

* دستورالعمل آمادگی موج ششم مدیریت درمان کووید 19

* دستورالعمل مدیریت درمان ُامیکرون در بیمارستانهای کشور

نظارت و اعتبار بخشی امور درمان
* انجام اولین دوره اعتبار بخشی مراکز جراحی محدود و خصوصی
* انجام مرحله اول برنامه اعتبار بخشی دوره پنجم بیمارستانها

* اتصال سامانه صدور پروانه های مؤسسات پزشکی به درگاه ملی مجوزها

تشکیل قرارگاه نظارت بر سالمت
* اهداف:

* صیانت از حقوق گیرندگان خدمت

* تیــم هــای نظــارت دانشــگاههای علــوم پزشــکی بــا جدیــت بــر اخــذ تعرفــه هــای مصــوب قانونــی نظــارت کــرده و گزارشــات حاصلــه جهــت

اخــذ تصمیــم قانونــی بــه قــرارگاه ارســال گــردد.
فعال شدن جهادی کمیسیون ماده 20

تعیین تکلیف پروندههای قبل و جاری
* از مــرداد  1400تــا مــرداد  993 ،1401کمیســیون قانونــی مــاده  20در کل کشــور برگــزار گردیــده اســت و تعــداد  21046پرونــده مــورد تصمیمگیــری

قــرار گرفتــه اســت

برنامه ملی کاشت حلزون شنوایی
* طــرح کشــور تحــول کاشــت حلــزون شــنوایی بهطــور ویــژه در دســتور

هیــأت امنــای صرفــه جویــی ارزی در معالجــه بیمــاران تعــداد

* بــا اجــرای ایــن برنامــه ،حمایــت ســازمان بیمــه ســامت و

رسید.

کار اقدامــات معاونــت درمــان در ســال  1401قــرار گرفتــه اســت.

بیمــاران صــف انتظــار در ســال  1401بــه حداقــل و صفــر خواهــد

بیماران خاص و صعبالعالج
ویــــژهنامه

* توزیع  386دستگاه دیالیز در سراسر کشور

* تأمیــن پانســمان تخصصــی  EBبــا کمــک یونیســف بــرای مــدت
یکســال

* تأمین  944عدد دستگاه نبوالیزر برای بیماران CF
* پوشش بیمهای دو داروی جدید MS

*تصویب و ابالغ استاندارد داروی جدید هموفیلی

توانبخشی
* تدویــن الزامــات توانبخشــی بخشهــای بســتری و ســرپایی در

شهریور 1401
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بیمارســتان هــای کشــور

*تدوین شناسنامه استاندارد سازی بخش بستری توانبخشی

*پیش بینی تختهای بستری توانبخشی در نظام سطح بندی

