
با توجه به هزینه های باالی خدمات 
درمان ناباروری، مهم ترین نیاز زوجین 
این  کامل  بیمه ای  پوشش  نابارور، 
اعتبار  است  که الزم  است  خدمات 
آن از سوی مجلس در الیحه بودجه 

در نظر گرفته شود.
به گزارش سپید به نقل از مهر، این 
روزها مسئله ناباروری و درمان آن 
یکی از موضوعات مهم عرصه پزشکی 
و همچنین خانواده محسوب می شود. 
موضوعی که به گفته کارشناسان قریب 
آن  با  کشور  زوجین  درصد   ۲۰ به 
مواجه اند اما خوشبختانه ارتقا دانش 
پزشکی در این حوزه منجر به حل 

مشکل بسیاری از آنها شده است.
جلیل حسینی رئیس مرکز تحقیقات 
ناباروری روز دوشنبه اعالم کرد: »در 
ایران بیش از ۳ میلیون زوج نابارور 
داریم که بیش از میانگین جهانی است؛ 
به نظر می رسد دلیل ناباروری زوج، در 
آقایان )۶۰ درصد موارد( و در خانم ها 
)۴۰ درصد( است و البته در هر دو 

جنس علل مختلفی دارد.«
اما در کنار پیشرفت راه های درمان ناباروری در کشور، 
در بسیاری از موارد هزینه های درمانی باال خانواده ها 

را با مشکل مواجه کرده است.

هزینه  عمل های کمک باروری چقدر است!
 ICSI و IVF عمل های کمک باروری پیشرفته نظیر
ازجمله کاربردی ترین و مهمترین روش های درمانی 
برای زوج های نابارور محسوب می شود. به طور میانگین 
با  باروری  کمک   ICSI درمانی  سیکل  یک  هزینه 
تعرفه دولتی حدود ۷ میلیون و با تعرفه آزاد حدود 
۱۸ میلیون است. به عالوه به طور متوسط هر زوج 
برای حصول نتیجه باید ۲ الی ۳ سیکل را با هزینه های 

مذکور طی کنند.
زوج  ملی  حمایت  برنامه  دستورالعمل  براساس 
یارانه  صورت  به  هزینه  این  از  بخشی  ناباروری، 
وزارت بهداشت به ناباروران پرداخت می شود و تا 
سیکل دوم مراحل درمان، ۲.۵ میلیون از هزینه درمانی 
از سوی وزارت بهداشت پرداخت می شود. به عبارتی 
هر زوج نابارور در هر سیکل درمانی خود، با تعرفه 
دولتی ۵.۵ میلیون و با تعرفه آزاد ۱۵.۵ میلیون تومان 

پرداخت می کند.
در نتیجه اگر هر زوج برای درمان مشکل خود از این 
داشته   ICSI به سپری کردن سه سیکل  نیاز  طریق 
باشند، هزینه آنها با تعرفه دولتی و در مراکز درمانی 
دولت قریب به ۱۷ میلیون و در مراکز خصوصی حدود 

۴۷ میلیون تومان خواهد بود. به عالوه از مجموع ۷۵ 
مرکز ارائه دهنده خدمات درمان ناباروری در کشور ۳۲ 
مرکز دولتی و باقی خصوصی هستند در نتیجه طبیعی 
است که امکان دسترسی تمامی افراد به مراکز دولتی 
وجود نداشته و هزینه درمان در مراکز خصوصی نیز 
سنگین است. در حال حاضر مهم ترین نیاز زوجین 
نابارور و خواسته اغلب پزشکان این حوزه، پوشش 

بیمه ای کامل خدمات درمان ناباروری است.
به گفته بسیاری از پزشکان، تأمین هزینه های درمانی 
در این زمینه برای شمار زیادی از زوجین دشوار است 
و گاه آنها را مجبور به عدم ادامه روند درمان می کند. 
در صورتی که خدمات درمانی این حوزه تحت پوشش 
بیمه قرارگیرد، با کاهش بخش زیادی از هزینه های 
خانواده های نابارور، بار سنگینی از دوش این افراد 

برداشته و نور امید به خانواده ها باز می گردد.
هرچند که پیش تر مرحوم دکتر محمد نعیم امینی فرد 
عضو فقید کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته بود 
که ۸۵ درصد هزینه های ناباروری در بیمارستان های 
دولتی توسط دولت پرداخت می شود اما بررسی ها و 
رقم یارانه پرداختی وزارت بهداشت به این بیماران 
هزینه  این  درصد   ۳۰ حدود  تنها  که  می دهد  نشان 

توسط دولت تأمین می شود.
از  بسیاری  درخواست  به  منجر  نیز  موضوع  همین 
فعاالن این حوزه برای پوشش بیمه ای کامل درمان 

ناباروری شده است.

بزرگنمایی ها در اعتبار بیمه ناباروری 
برای عدم حل مشکل

با وجود اعالم مدیرعامل سازمان بیمه سالمت کشور 
برای پوشش  اینکه  بر  در دی ماه سال جاری مبنی 
بیمه ای خدمات ناباروری ۵ هزار میلیارد اعتبار الزم 

است، آمارها نقض این گفته ها را نشان می دهد.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت، سال ۹۷ در ۷۵ 
ناباروری سطح کشور ۳۳ هزار سیکل  مرکز درمان 
درمانی در این زمینه انجام شده است و با محاسبه 
خدمات  بیمه ای  پوشش  درمان،  هزینه های  متوسط 
ناباروری برای سال ۹۹ به حدود ۱۹۰ میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد.
محل  از  اعتبار  این  تأمین  که  است  حالی  در  این 
اجرای  به  کمک  »برنامه  به  یافته  اختصاص  بودجه 
سیاستهای جمعیتی کشور« در الیحه بودجه سال ۹۹ 
قابل تأمین است. براساس الیحه بودجه سال آینده مبلغ 
۲,۱۸۰ میلیارد ریال به اجرای سیاست های جمعیتی و 
۲۱۸۰ میلیارد نیز به »برنامه ارتقا شاخصهای سالمت 
خانواده« اختصاص یافته است در نتیجه تأمین اعتبار 
الزم برای صندوق های پوشش بیمه ناباروری از این 

محل ممکن خواهد بود.
پیشتر نیز علی صادقی تبار مدیر مرکز فوق تخصصی 
درمان ناباروری ابن سینا با تاکید بر لزوم تحت پوشش 
گفت:  ناباروری،  درمان  خدمات  گرفتن  قرار  بیمه 
»کاربردی ترین اقدام وزارت بهداشت می تواند تحت 

خدمات  دادن  قرار  بیمه  پوشش 
زیادی  مشکالت  تا  باشد  ناباروری 
برداشته  نابارور  زوج های  مسیر  از 

شود.«
مجلس  تازگی  »به  کرد:  تاکید  وی 
شورای اسالمی بودجه ای را مختص 
وزارت  اختیار  در  ناباروری  درمان 
تقاضای  است.  داده  قرار  بهداشت 
و  بهداشت  وزارت  از  ما  جدی 
که  است  این  مجلس  نمایندگان 
قسمتی از این بودجه در اختیار بخش 
خصوصی نیز قرار گیرد. در صورتی که 
درمان  مراکز  اختیار  در  بودجه  این 
باشد،  خصوصی  بخش  ناباروری 
مشکالت بسیاری از بیماران در این 

زمینه رفع خواهد شد.«

تخصیص بودجه به اسم زوجین 
نابارور اما به کام دیگران

هرچند که هرساله در ردیف بودجه 
اجرای  به  مشخصی  اعتبار  دولت 
از  سیاست های جمعیتی و حمایت 
اما  می گیرد  تعلق  ناباروری  درمان 
بودجه  این  تمامی  از عدم صرف  گزارشات رسمی 

برای حمایت از درمان ای امر حکایت دارد.
طبق گزارش دبیرخانه ستاد طرح تحول سالمت، سال 
۹۶ مبلغی برابر ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار به اجرای 
سیاست های جمعیتی و حمایت از درمان ناباروری 
 ۲۰ حدود  تنها  رقم  این  از  اما  شد  داده  اختصاص 
میلیارد تومان صرف تخصیص یارانه به درمان بیماران 
نابارور شده و باقی آن فقط به اسم درمان زوجین 

نابارور تمام شده است.
گفتنی است، هر ساله در ردیف بودجه اعتباری برای 
نیز  امسال  و  می شود  گفته  نظر  در  ناباروری  درمان 
همچون سال ۹۸ این رقم برابر با ۲ هزار میلیارد ریال 
به هزینه کرد در مراکز درمانی  اعتبار  این  اما  است 
تعلق  خصوصی  مراکز  به  سهمی  و  می رسد  دولتی 
 ۳۰ از  کم تر  تنها  هم  رقم  این  عالوه  به  نمی گیرد. 

درصد هزینه های بیماران را تأمین می کند.
این در حالی است که موضوع ناباروری ازجمله مسائل 
تأثیرگذار در روابط خانوادگی است و در برخی موارد 
نیز ناتوانی زوجین در درمان یا پذیرش آن منجر به 

گسستن بنیان های خانواده و حتی طالق می شود.
به همین منظور انتظار می رود تا مسئولین ذی ربط و 
نمایندگان مجلس برای حفظ کانون خانواده و کمک 
به جوانان، نسبت به در نظر گرفتن اعتباری مشخص 
برای پوشش کامل بیمه ای خدمات ناباروری در الیحه 

بودجه سال آینده، اقدام کنند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم کرد؛

 مهلت ثبت نام آزمون دستیاری 
تخصصی پزشکی مجددا تمدید شد
مهلت ثبت نام در چهل و هفتمین دوره آزمون دستیاری پزشکی 

برای بار سوم تمدید شده است.
به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، آبتین حیدرزاده 
گفت: »مهلت ثبت نام و ویرایش در چهل و هفتمین دوره آزمون 

پذیرش دستیار تخصصی پزشکی تمدید شده است.«
به  توجه  »با  داد:  ادامه  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  رئیس 
درخواست های مکرر داوطلبان متقاضی ثبت نام در چهل وهفتمین 
سنجش  مرکز  سایت  تخصصی،  دستیار  پذیرش  آزمون  دوره 
آموزش پزشکی از روز دوشنبه ۳۰ دی فعال شده و سایت تا 
یکشنبه ۶ بهمن ۹۸ برای ثبت نام و ویرایش فعال خواهد بود.«
وی افزود: »داوطلبانی که تاکنون نسبت به ثبت نام اقدام نکرده 
اند می توانند تا ۶ بهمن با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش 
پزشکی به نشانی sanjeshp.ir در این آزمون ثبت نام کنند. 
همچنین داوطلبانی که پیش از این نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند 
می توانند در این فرصت نسبت به ویرایش مدارک اقدام کنند.«
آزمون کتبی این دوره آزمون دستیاری پزشکی در روز پنجشنبه 
۱۵ اسفند ۱۳۹۸ به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی 
اردبیل، شیراز، ارومیه، کرمان، اصفهان، کرمانشاه، اهواز، گلستان، 
بندرعباس، گیالن، بوشهر، لرستان، بیرجند، مشهد، تبریز، مازندران، 
همدان، زاهدان، شهید صدوقی یزد و شهر تهران برگزار می شود. 
پیش از این دو بازه زمانی روز های ۲ تا ۹ دی و روز های ۱۴ 
تا ۱۶ دی ماه مهلت برای ثبت نام آزمون دستیاری تخصصی 

پزشکی در نظر گرفته شده بود.

معاون نظارت سازمان نظام پزشکی اعالم کرد

2 درصد از درآمد، جریمه پزشکانی 
که از کارتخوان استفاده نکنند

معاون نظارت سازمان نظام پزشکی با تاکید بر اینکه استفاده از 
کارتخوان توسط پزشکان یک الزام است، گفت: »در قانون و 
سامانه مودیان مالیاتی جرائمی در نظر گرفته شده و ۲ درصد 
از درآمد کل پزشک در صورت عدم استفاده از کارتخوان به 
جامعه  به  را  موضوع  این  که  می شود  دریافت  جریمه  عنوان 

پزشکی انتقال داده ایم.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، محمد جهانگیری با تأکید بر 
اینکه استفاده از کارتخوان توسط پزشکان یک الزام است، گفت: 
»۲ درصد از درآمد کل یک پزشک در صورت عدم استفاده از 
کارتخوان، به عنوان جریمه دریافت می شود، بر اساس آمار بانک 
مرکزی، استفاده پزشکان از کارتخوان رشد خوبی داشته است.«
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ادامه داد: »بر اساس 
توافق با سازمان امور مالیاتی، اقداماتی صورت گرفت و بر این 
اساس قانونی در مجلس تصویب شد و در ۱۳ آبان ماه سال 
جاری توسط رئیس جمهور برای اجرا ابالغ شد که تمام صنوف 
را در نظر گرفته است. فرصتی به جامعه پزشکی برای دریافت 
بر اساس  اما  بود  اول مهر  تا  این فرصت  کارتخوان داده شد؛ 
تفاهم ها این زمان تمدید شد، پزشکان تا سی ام بهمن فرصت 
دارند تا برای دریافت کارتخوان اقدام کنند. البته سازمان نظام 
پزشکی در این خصوص اقداماتی انجام داده و جلسات مختلفی 
با اعضا و روسای سازمان نظام پزشکی در سراسر کشور برگزار 

کرده است.«
وی با اشاره به چگونگی ثبت نام کارتخوان از سوی پزشکان افزود: 
»جامعه پزشکی باید برای ثبت نام در سامانه مالیاتی وارد شوند و از 
طریق این سامانه کد ۱۶ رقمی از شرکت دریافت کننده کارتخوان 
اعالم می شود که باید آن را وارد کرده و شماره حساب اعالم 
کننْد، تاکنون بیش از ۵۰ درصد پزشکان برای دریافت کارتخوان 
ثبت نام کرده اند، اختالفی در این خصوص وجود دارد که قسمتی 
از پزشکان ارتباط مستقیمی با بیمار ندارند؛ مانند پزشکان طب 
اورژانس یا پزشکان عمومی که موئدی مالیاتی هستند، اما در 

درمانگاه ها فعالیت می کنند و الزامی برای کارتخوان ندارند.«
جهانگیری با اشاره به راهکارهای بازدارنده برای عدم تمکین 
پزشکان مبنی بر استفاده از کارتخوان گفت: »در قانون و سامانه 
مودیان مالیاتی جرائمی در نظر گرفته شده و ۲ درصد از درآمد 
عنوان  به  کارتخوان  از  استفاده  عدم  صورت  در  پزشک  کل 
جریمه دریافت می شود که این موضوع را به جامعه پزشکی 
مالیاتی  امور  سازمان  با  که  تفاهمی  اساس  بر  داده ایم،  انتقال 
اینکه  ضمن  گرفته ایم؛  نظر  در  را  ایجابی  روش های  داشتیم، 
کارگاه های آموزشی نیز در سراسر کشور برای جامعه پزشکی 
نظام پزشکی شهرستان ها  قرار است سازمان  برگزار کردیم و 
و استان های مختلف نیز جلساتی با نمایندگان امور مالیاتی در 

این خصوص داشته باشند.«
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در پایان اضافه کرد: 
»در سازمان نظام پزشکی بر این موضوع تاکید داریم که باید 
رابطه مالی پزشک و بیمار قطع شود و به سمت بیمه حرکت 
پزشک  توسط  کارتخوان  از  استفاده  امروز  اینکه  کنیم؛ ضمن 
یک الزام است و ما در این خصوص پیگیری های الزم را انجام 
خصوص  در  مردم  اطالع رسانی  چگونگی  درباره  و  می دهیم 

تخلفات مربوطه در حال برنامه ریزی هستیم.«

جامعه پزشکی
شماره ۱۵۸۲ ۲ بهمن ۱۳۹۸
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چتر نجاتی برای زوجین نابارور که مغفول مانده است

مشاور معاون بهداشت در امور کاهش 
عدم  صورت  »در  گفت:  بالیا  و  خطر 
رعایت موازین بهداشتی و عدم در نظر 
گرفتن تمهیدات بهداشتی امکان اپیدمی 
انواع بیماری ها و مار و عقرب گزیدگی در 
مناطق سیل زده باال است و باید تمهیداتی 
این  در  دارویی  کمبود های  که  اندیشید 

استان ها رفع شود.«
به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران 
جوان، محمد اسماعیل مطلق گفت: »بر 
اثر وقوع بارش های سنگین و کم سابقه 
فصلی  رودخانه های  طغیان  همچنین  و 
آسیب  به  منجر  که  هرمزگان  شرق  در 
در  آبگرفتگی شدید  و  مسکونی  منازل 
زیر ساخت هایی  معابر عمومی گردید، 
همانند آب، برق در این منطقه قطع شد.«
خدمات  به  دسترسی  »عدم  افزود:  وی 
کمبود  و  بهداشتی  مراقبت های  و 
مراقبت های درمان مناسب و ضروری، 
عملکرد  در  اختالل  آشامیدنی،  آب 
تخریب  و  فاضالب  تخلیه  مسیر های 
خدمات  کننده  ارائه  حیاتی  تسهیالت 
مورد نیاز مردم همچنین آسیب به مزارع 

کشاورزی و دام ها از مشکالت عمده و بارز این روز های هرمزگان است. 
شهرستان های جاسک و بشاگرد از شهرستان های شرقی استان هرمزگان 
است لذا مسیر های ورود و سکونت اتباع بیگانه در این شهرستان های 
بسیار و در بررسی های اخیر احتمال بروز بیماری های وارده و بومی، 
کشور های همسایه ازاستان سیستان وبلوچستان که درگیر وضعیت بحرانی 

سیل وهم مرز با استان هرمزگان است افزایش می یابد؛ لذا اقدامات الزم 
جهت پیشگیری ازبروز بیماری های منتقله از ناقلین مانند بیماری های 
ماالریا، لیشمانیا، سیاه زخم، پولیو، وبا وهمچنین بیماری های ویروسی 
وسرخک  آنفلونزا  همانند  چادر ها  در  جمعیت  تراکم  دلیل  به  تنفسی 

بسیار ضروری است.«
مشاور معاون بهداشت در امور کاهش خطر و بالیا ادامه داد: »بهداشت 

روستایی  و  شهری  مناطق  در  محیط 
آن  افراد  برای  را  مشکالتی  می تواند 
منطقه داشته باشد، عدم دسترسی مردم 
به آب سالم و عدم جمع آوری زباله های 
شهری و روستایی و همچنین مختل شدن 
نظافت شهری، تاخیر درجمع آوری و دفن 
بموقع اجساد حیوانی، در دسترس نبودن 
سرویس های بهداشتی مناسب و همچنین 
اقالم و کاال های بهداشتی مورد نیاز از 
قبیل صابون، تاید، شامپو، مواد گندزدا 
و کیسه های زباله و سطل های زباله و... 
از عوامل و شرایط مطلوب برای رشد 
و تولید و تکثیر ویروس و میکروب ها 
است به طورکلی این موارد بعد از سیل 
می تواند آسیب و تهدید جدی سالمت 

مردم باشد.«
»گروه های  گفت:  پایان  در  مطلق 
آسیب پذیر به خصوص مادران باردار 
 ۹۶۵ حدود  جاسک  شهرستان  در 
شناسایی شده اند، که از این تعداد ۷۰۰ 
و  هستند  پرخطر  باردار  نفرجزءمادران 
طی روز های آتی شاهد چند زایمان در 
این شهرستان خواهیم بود بنابراین این 
مسئله می تواند نیاز مردم این شهرستان ها را به تجهیزات و دارو چند 
برابر می کند. همچنین در صورت عدم رعایت موازین بهداشتی و عدم 
در نظر گرفتن تمهیدات بهداشتی امکان اپیدمی انواع بیماری ها و مار 
و عقرب گزیدگی در این مناطق باال است و باید تمهیداتی اندیشید که 

کمبود های دارویی در این استان ها رفع شود.«

مشاور معاون بهداشت در امور کاهش خطرات  و بالیا:

امکان اپیدمی انواع بیماری ها، مار و عقرب گزیدگی در مناطق سیل زده باال است


