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یک توئيت

لبخندبیمهبه4میلیونزوجنابارور
با مصوبه دولت و اجرای قانون جوانی جمعیت ،روند درمانی حدود ۴میلیون زوج نابارور تحت پوشش
بیمه قرار گرفت .دبیر انجمن علمی ناباروری ایران در گفت و گو با خراسان این مصوبه را بسیار موثر
می داند ،به شرط آن که صرفا به افزایش تعهدات بیمه ها و ضرر مراکز درمانی منجر نشود

رسانه های جهان
یورونیوز :آژانــس ملی
هواشناسی فرانسه روز
پنج شنبه از وزش باد با
سرعت ۲۲۰کیلومتر در
ساعت در این کشور خبر
داد که تا کنون پنج کشته در جزیره کورس
واقع در دریــای مدیترانه به جا گذاشته و
موجب قطع بــرق  ۴۵هــزار خانوار شده
است .مرگ یک دختر  ۱۳ساله به دلیل
سقوط درخت نیز در میان کشته شدگان
جزیرهکورستاییدشدهاست .وقوع توفان
وسیلمرگبارپسازتجربهموجگرمادراروپا
رخدادکهکارشناسانآنراازتبعاترخداد
تغییراتآبوهواییدرجهانمیدانند.
الـــــــــجـــــــــزیـــــــــره:
کارشناسان از عملکرد
عالیتریننهادبهداشتی
آمریکا در دوره کووید19
انتقاد کردند .نارضایتی
عمومی از مرکز کنترل و پیشگیری از
بــیــمــاری( ( cdcدر ط ــول همه گیری
افزایش یافت .کارشناسان گفتند CDC
درتشخیصمیزانویروسازاروپابهایاالت
متحده ،توصیه به پوشیدن ماسک ،گفتن
اینکهویروسمیتواندازطریقهواپخش
شود و آزمایشهای سیستماتیک برای
انواعجدیدراافزایشدهد،کنداست.

امــا ایــن تعرفه در بخش خصوصی
حــدود  4بــرابــر اســت .وی تصریح
می کند :هرچند در مصوبه تعرفه
بخش دولتی ،عمومی غیر دولتی،
خیریه و خصوصی اشــاره شــده اما
اجرایی شــدن و پرداخت بین 70
تا  90درصد هزینه ها توسط بیمه
مــوضــوعــی اســـت کــه بــایــد صحت
اجرایی شدن آن بررسی شود.

مصطفی عبدالهی  -هیئت وزیران
در اج ــرای تبصره ( )۳مــاده ()۴۳
قانونجوانیجمعیت،ضوابطپوشش
بیمهای خدمات ناباروری را تصویب
کرد تا روند درمان بیش از سه میلیون
زوج نابارور تحت پوشش بیمه قرار
بگیرد.
▪همهزوجها،همهمراکزدرمانی

پایگاه اطــاع رسانی دولــت گزارش
جزئیاتی را درباره این مصوبه منتشر
کــرده و «علی بهادری جهرمی» نیز
دیــروز در گفت و گو با صــدا و سیما،
اطالعات بیشتری در این بــاره ارائه
کردکهشاملاینموارداست:
*همهمراکزدرمانیوبیمارستانهای
ارائه دهنده خدمات درمان ناباروری
موظف به عقد قرارداد با سازمانهای
بیمهگرپایههستندوتمدیدپروانهاین
مراکز و بیمارستان ها منوط به عقد
قراردادبابیمههایپایهخواهدبود.
* سازمان بیمه سالمت مکلف است
راجع به پوشش بیمهای همه زوجین
نابارورفاقدبیمهپایهاقدامکند.
* هزینه هــای خدمات تشخیصی
و درمـــانـــی نــــابــــاروری و خــدمــات
تــخــصــصــی نــــــابــــــاروری شــامــل
( )IUI، IVF، ICSI ، FETبر اساس
ضوابط ابالغی وزارت بهداشت،
در بــخــش دول ــت ــی ،عــمــومــی غیر
دولتی ،خیریه و خصوصی ،مطابق
دستورالعمل مصوبه شــورای عالی
بیمه سالمت ،تحت پوشش سازمان
هایبیمهگرپایهقرارمیگیرد.
* همه مراکز بهداشتی و درمانی،
مــطــب هـــای پــزشــکــان خ ــان ــواده،
مطبهای مامایی و متخصصان زنان

و زایمان مکلف اند نسبت به نشان
دار کــردن مــادران بــاردار با رعایت
محرمانگی اطــاعــات در سامانه
نسخه الکترونیک اقدام کنند.
* همچنین زایمان طبیعی در همه
مراکز معادل صد درصد تعرفه دولتی
بیمهمیشود.
▪حداقل  3میلیون زوج نابارور
درکشور

دکتر «حمید چوبینه» دبیر انجمن
علمی بــاروری و نــابــاروری ایــران در
گفت و گــو بــا خــراســان دربـــاره این
مصوبه می گوید :حمایت از زوج های
نابارور برای فرزند آوری و قطع ارتباط
مالی بیمار با مراکز درمانی ،اقدامی
مهم و بسیار مفید است و مزیت های
بسیاری خواهد داشت.
وی تصریح می کند :آمــار قطعی و
دقیقی از تعداد زوج های نابارور در
کشور وجود ندارد اما طبق مطالعات
وبررسیها،پیشبینیمیشودبیش
ازسهمیلیونزوجنابارورداشتهباشیم
که یک جمعیت شش میلیون نفری
را تشکیل می دهند ،ضمن آن که با
توجه به باالرفتن سن ازدواج و تعداد

زیاد جوانانی که در سنین باال تصمیم
بــه تشکیل خــانــواده و فــرزنــدآوری
می گیرند ،احتمال بیشتر شدن آمار
زوج های نابارور هم وجود دارد.
▪تامین منابع مالی ،شرط اجرایی
شدنمصوبه

البتهدکترچوبینهبهیکموضوعمهم
نیز اشــاره و تصریح می کند :مصوبه
دولــت در صورتی می تواند اجرایی
شــود کــه منابع مالی آن بــه صــورت
منظم توسط بیمه ها به مراکز درمانی
پرداخت شود ،در غیر این صورت اگر
قــرار باشد صرفا مراکز را مجبور به
پذیرش تعرفه های بیمه کنیم و فقط
به مطالبات آن ها افزوده شود ،اجرای
اینطرحدچارمشکلخواهدشد.
▪تفاوت  4برابری تعرفه در بخش
خصوصی

دبــیــر انــجــمــن عــلــمــی بـــــاروری و
ناباروری ایــران دربــاره تعرفه های
فعلی ایــن حــوزه در کشور هم می
گوید :هر دوره درمانی زوج های
نابارور طبق تعرفه های دولتی بین
 5تا  7میلیون تومان هزینه دارد
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▪واکنشهایدنبالکنندگان
سخنگویدولت

دیــروز ،پس از انتشار توئیت بهادری
جهرمی ،دنبال کنندگان او هم عالوه
بر تقدیر از این اقدام دولت ،به نکاتی
اشارهکردندکهاگرچهنمیتوانهمه
آن ها را درست دانست ،اما به نظر می
رسدبایدبهآن توجهشود،ازجمله:
اینمصوباتفقطرویکاغذقشنگاست ،وقتی ضمانت اجرایی ندارد،
شعاریبیشنیست.
 بخش قــابــل توجهی از مراجعهکنندگان به مراکز نــابــاروری اصال
نابارور نیستند و فقط بــرای کاشت
جنینباهدفتعیینجنسیتمراجعه
میکنند .امیدوارم تدبیری شود که
حقبیمهمردم،خرجقرتیبازیبرخی
نشود.
 این کار باید در آخر انجام میشد.اول آمــــوزش و بــهــداشــت رایــگــان
همگانی ،دوم شغل و درآمد مناسب،
سوم مسکن مناسب ،چهارم حس
رفاه و احساس آیندهدار بودن ،در آخر
فرزندآوری.
 برخی هم هستند که فرزند اول رادارندامابرایفرزنددوممشکلدارند.
ایکاشآنها راهمبیمهکنید.

۹

حقوقبازنشستگانتامیناجتماعی
رویریلقانونافتاد
افزایش 38درصدیحقوقهابههمراه 515هزارتومان،ازشهریوردراحکام
حقوقیاعمالمیشودونحوهتسویهمعوقاتنیزمشخصخواهدشد
گروه اجتماعی – وزیران عضو هیئت امنای
سازمان تامین اجتماعی در نهایت خواسته به
حق بازنشستگان این سازمان را پذیرفتند تا
پساز 5ماه،تکلیفافزایشحقوقغیرحداقلی
بگیرها مشخص و مصوبه شــورای عالی کار
برای آن ها اجرایی شود.سرپرست وزارت کار
که پنج شنبه گذشته در نشست کانون عالی
بازنشستگانتأمیناجتماعی حضوریافتهبود،
تصمیم نهایی در این باره را اعالم کرد که طبق
آن ،افزایش  38درصدی به اضافه  515هزار
و  166تومان مصوب شورای عالی کار برای
بازنشستگان غیرحداقلی بگیر این سازمان
اعمال خواهد شد«.محمدهادی زاهدی وفا»
درباره چرایی تاخیر در اتخاذ این تصمیم هم
توضیحاتیدادوگفت:درزمینهپرداختحقوق
افزایشیافته بازنشستگان ،مشکل کمبود
منابع نداریم اما منابع تأمیناجتماعی بیشتر
«تعهدی» است و بحث نقد شدن این منابع نیاز
بهکاروزمانداشتوبههمینعلتکارباتأخیر
انجامشد.
▪شهریور ماه ،اولین حقوق با افزایش 38
درصدی

دکتر «میرهاشم موسوی» مدیرعامل سازمان
تأمیناجتماعی هم گفت :احکام جدید این
بازنشستگان ،در شهریور صادر خواهد شد و
حقوقشهریوراینعزیزانبرمبنایحکمجدید
خواهد بود ،همچنین روش های تامین منابع،
نحوهوزمانپرداختمابهالتفاوتماههایقبل
درهمکاریباکانونهایبازنشستگان،متعاقب ًا
یشود.
اعالمم 
▪درحسابوکتاباشتباهنکنید

نکته ای که باید درباره این مصوبه اشاره کرد
ایناستکه،بازنشستگانسایرسطوححقوقی
تامین اجتماعی باید دقت داشته باشند در
حسابوکتابافزایشحقوقخوددچاراشتباه
نشوند .طبق مصوبه قبلی دولــت ،از ابتدای

امسال افزایش  10درصدی در فیش حقوقی
اینگروهاعمالشدهوعالوهبرآن،برایحقوق
های زیر  10میلیون تومان ،مبلغ  650هزار
تومان هم لحاظ شده است .بنابراین میزان
افزایشجدیددرواقع 28درصدبیشازحقوق
ماه های اخیر خواهد بود و مبلغ  515هزار
تومان این  5ماه هم ،برای افــرادی که 650
هزارتومانقبلیرادریافتکردهاندبالحاظآن
دریافتیها،محاسبهخواهدشد.
▪پیگیریتااصالحکاملاحکام

پس از نهایی شدن تصمیم دولت درباره حقوق
اینگروهازبازنشستگان،تشکلهایکارگری
هم به آن واکنش نشان دادنــد و به سرانجام
رسیدنش را نتیجه مطالبه به حق کانون های
بازنشستگی دانستند .حسن صادقی رئیس
اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری هم
در پیامی که ایلنا آن را منتشر کــرده ،به این
نکته اشاره کرد که «تا اصالح کلیه احکام باید
پیگیریهااستمرارداشتهباشدتاخدایناکرده
تفسیرجدیدیراشاهدنباشیم».
▪وعدهخانهدارکردنبازنشستگان
وکارگرانتاپایاندولت

امــا عــاوه بر ایــن افزایش حقوق ،سرپرست
وزارت کار از برنامه ریزی برای تاسیس شرکت
های سرمایه گــذاری در هر استان با اولویت
پذیرهنویسیبازنشستگانوکارگرانوهمچنین
خانهدارکردنآنهاخبردادهاست.زاهدیوفا
در این باره گفته :تکلیف جدی ما این است که
حتم ًابازنشستگانوکارگرانتاپایانایندولت،
دارای خانه ملکی باشند و در این زمینه پیگیر
آن هستیم که در هر استان صندوقهای زمین
و ساختمان را طبق ماده  ۵قانون جهش تولید
مسکنتأسیسکنیموبازنشستگانمیتوانند
سهام آن صندوقها را با روشهــای تسهیل
کننده خریداری کــرده و در ادامــه با افزایش
سرمایه،سهامخودرابهمسکنتبدیلکنند».

