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 ادامه از صفحه 15
هزینه های درمان ناباروری

درمان ناباروری هزینه بردار است این را بسیاری از 
زوجین که به مراکز تشخیصی و درمانی مراجعه 
کرده اند، می دانند. خدمات درمان ناباروری در ایران 
به مانند هر خدمت درمانی دیگری در هر دو بخش 

دولتی و خصوصی  انجام می گیرد.
بر اساس نامه ای که سال گذشته برخی از نمایندگان 
مجلس در راستای طرح ارتقای باروری و پوشش 
بیمه 90 درصدی خدمات درمان ناباروی تهیه کرده 
بودند، میانگین هزینه ها در بخش دولتی 25 میلیون 
تومان و در بخش خصوصی نیز 54 میلیون تومان 
بود. این در حالیست که این هزینه ها گاهی تا 100 
میلیون و حتی بیشتر نیز می رسد. در برخی از مراکز 
خصوصی برای سه دوره لقاح مصنوعی، حدود 
70 میلیون تومان، سرکالژ 3.5 میلیون تومان و یک 
ماه فریز جنین 1.5 میلیون تومان و هزینه دارو نیز 
ماهیانه  به حدود 1.5 میلیون تومان می رسد. به 
اینها باید هزینه های رفت و آمد را نیز افزود. با 
این حال به گفته یک درمانگر ناباروری هزینه ها 
بسته به توانایی باروری افراد، سن باروری و... 

متفاوت است. 
طاهره نظری متخصص زنان و زایمان به فارس 
گفت: »برای فردی که جوان هست، ممکن است 
با 4 تا 5 میلیون تومان بارداری انجام شود. البته این 
هزینه در بخش خصوصی است و میزان هزینه های 
دولتی تا حدودی امکاناتی دارند و تعدادی را در 
سال با تخفیف ویژه انجام می دهند. یک سیکل 
لقاح مصنوعی که حدود 4 تا 5 میلیون تومان هزینه 
می برد درصد موفقیتش حدود 30 درصد است و 
این موضوع برای آنها سنگین است. هزینه ها را به 
صورت کلی اعالم می کنیم که به اطالع خانواده 
می رسانیم که حدود 2 میلیون تومان هزینه بیمارستانی 

و مابقی هم هزینه های دارویی است.«
وی افزود: »هزینه ها تابع شرایط سن و بستگی به 
میزان توانمندی افراد در درمان پذیری دارد، بحث 
من در این باره مربوط به خانم جوانی است که زیر 
35 سال است تاکید دارم که هزینه تابع شرایط سنی 
افراد است. میزان هزینه های دارو برای افراد باالی 
 IVF 35 سال بیشتر است، هزینه ها بیمارستانی برای
در مراکز درمانی ممکن است تا 3 میلیون باشد 
اما مهمترین بحث استفاده از دارو است که برای 
خانمی که روزانه پنج عدد دارو بخواهد دریافت 

کند روزی 300 هزار تومان باید پرداخت کند.«

دالیل گران بودن خدمات درمان ناباروی
یکی از دالیل اصلی گران بودن هزینه های درمان 
این خدمات  از  بیمه ها  ناباروری عدم حمایت 
بود. وزارت بهداشت از سال 93 تالش کرد تا با 
پوشش 85 درصدی هزینه های این خدمات در 
مراکز دولتی تا حدودی نگرانی زوجین را برطرف 
کند. همچنین دستورالعمل حمایت مالی از زوجین 
نابارور و توسعه خدمات ناباروری را در سال 94 
ابالغ کرد، اما با توجه به عدم گستردگی مراکز به 
ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته هنوز بسیاری از 
زوجین به این خدمات دسترسی ندارند. از سوی 
دیگر بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( با هدف شناسایی، ساماندهی و ارائه 
خدمات کامل مالی و حمایتی در امور تشخیصی 
و درمانی زوج های نابارور مناطق روستایی و کمتر 
یافته کشور طرح برکت خانواده را در  توسعه 
سال 1394 آغاز و خدمات تشخیصی و درمانی 

 IUI، ،شامل آزمایش های بالینی، تصویربرداری
IVF و ICSI به صورت رایگان به برخی از این 

خانواده ها ارائه داد.
علی رغم این اقدامات، همچنان خدمات به دلیل 
عدم پوشش بیمه ای برای بسیاری از خانواده ها گران 
و غیر قابل دسترس بودند. سال ها بود که پوشش 
بیمه  این خدمات مطالبه بسیاری از جمعیت شناسان، 
متخصصان زنان و زایمان و درمانگران ناباروی و 

سیاست گذاران جمعیتی بود.

ورود مجلس
 همانگونه که اشاره شد سال گذشته چند تن از 
نمایندگان مجلس طرحی را در مجلس با عنوان 
ارتقای خدمات درمان ناباروی تهیه و تدوین کردند 
که ماده یک آن خواستار تمرکز اعتبار دو ردیف از 
قانون بودجه در حسابی به نام حساب حمایت از 
هزینه های درمان ناباروری بود. پوشش 90 درصدی 

کل هزینه های سه دوره کامل یکی از روش های 
نابارور،  برای هر زوج   IVF و ICSI باروری
تا سقف 35 هزار دوره درمان در سال، پوشش 
هزینه های دارویی و پاراکلینیک و سایر روش های 
درمان ناباروری از محل اعتبار این صندوق تأمین 
می شود. همچنین کلیه دانشگاه های علوم پزشکی 
نیز مکلف می شدند تا یک مرکز درمان ناباروری 

را راه  اندازی کنند.

ورود بیمه های پایه
روز گذشته حجت اهلل عبدالملکی وزیر، تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از تحت پوشش قرار گرفتن 
خدمات درمان ناباروری توسط بیمه های پایه خبر 

داد و اظهار کرد: »بر اساس این مصوبه وزارت 
بهداشت موظف است که استانداردهای درمانی را 
برای این موضوع تعیین کند. واحدهای بهداشتی و 
درمانی هم باید کاهش هزینه ها را نیز مدیریت کنند.«
سجاد رضوی، دبیر شورای عالی بیمه نیز در رابطه 
با پوشش بیمه ای خدمات درمان ناباروری گفت: 
»خدمات ناباروری در بیمه های پایه در مراکز دولتی 
تحت پوشش بیمه بودند اما به دلیل محدودیت مراکز 
دولتی و متقاضی زیاد دریافت این خدمات، از سال 
قبل اقدمات کارشناسی شروع شد تا پوشش بیمه ای 
خدمات را گسترش بدهیم و در جلسه شورای عالی 
بیمه در خرداد ماه، تمام اعضا پذیرفتند در بخش های 
عمومی غیر دولتی هم بیمه های پایه در این حوزه 
سرمایه گذاری کرده و خرید خدمت انجام دهند.«
رضوی ادامه داد: »این خرید خدمت باید بر اساس 
مبانی علمی و اقتصادی صورت گیرد که مبانی علمی 
آن را معاونت درمان وزارت بهداشت اعالم می کند 
و مبانی اقتصادی هم در سازمان های بیمه گر مورد 
توجه قرار می گیرد.« وی افزود: »از دوم شهریور ماه 
پوشش بیمه ای خدمات نازایی و ناباروری از سوی 
معاون رئیس جمهور ابالغ شده است و سازمان های 
باید در بخش های دولتی  بیمه ای از این تاریخ 

و عمومی غیردولتی خرید خدمت انجام دهند.«
دبیر شورای عالی بیمه در ادامه اظهار کرد: »هزینه های 
ناباروری در همه دنیا باال است و در بسیاری از 
آن  سنگین  هزینه های  بار  زیر  بیمه ها  کشور ها 
نمی روند، ولی با توجه به سیاست های جمعیتی 

کشور و همتی که مسئوالن دارند، شورای عالی 
بیمه با افتخار پوشش بیمه ای خدمات نازایی و 
ناباروری را تحت پوشش بیمه قرار داد. پوشش 
بیمه ای خدمات ناباروی سقف مبلغی ندارد؛ البته 
3 دوره درمان ناباروری در یکسال و به طور کلی 
حداکثر ۶ دوره درمان ناباروری برای زوجین تحت 

پوشش بیمه قرار دارد.«
وی تاکید کرد: »شرط سن هم برای خانم ها 42 
سال در نظر گرفته شده است و پس از آن خدمات 
حمایتی خواهیم داشت. وزارت بهداشت بر اساس 
استاندارد ها نحوه تجویز دارو و درمان ناباروری را 
تعیین می کند.« وی تصریح کرد: »پوشش بیمه ای 
ناباروری برای فرزند چندم و ناباروری ثانویه هم 
در نظر گرفته شده است، زیرا 7 تا 8 درصد جمعیت 

ناباروری کشور در موارد ثانویه اتفاق می افتد.«
حال این پرسش به وجود می آید که این اقدام شورای 
عالی بیمه چه تأثیری در روند درمانی زوج های 
نابارور دارد. علی صادقی تبار مدیر مرکز درمان 
ناباروری و سقط مکرر ابن سینا جهاد دانشگاهی در 
این رابطه به سپید، گفت: »االن بسیاری از خدمات 
تحت پوشش بیمه هستند اما این خدمات رایگان 
نیستند. رایگان بودن خدمات درمان ناباروری هزینه 
بسیاری را بر دولت و بیمه ها تحمیل می کند. اگر 
قرار بود هزینه ها رایگان شود ارز 4 هزار و 200 
تومانی دارو و تجهیزات را حذف نمی کردند به 
همین دلیل بسیاری از داروها و تجهیزات درمان 
ناباروری در هفته های گذشته به شدت گران شد.« 
صادقی تبار اظهار کرد: »با این حال رفتن خدمات 
درمان ناباروری به زیر چتر بیمه های پایه، موجب 
ترغیب زوجین برای پیگیری درمان ناباروی می شود. 
این خدمات تا امروز کمتر تحت پوشش بیمه بودند 
و عمدتا بیمه های تکمیلی قسمتی از هزینه ها را 
تقبل می کردند. از آذر سال گذشته بیمه نیروهای 

مسلح نیز درمان ناباروری را پوشش داد.«
طریق  را  حمایت هایی  »دولت  داد:  ادامه  وی 
اختصاص ارزهای حمایتی و واردات ملزومات 
و تجهیزات پرداخت می کرد اما هزینه ها همچنان 

برای بسیار از بیماران سنگین بود.«  
این متخصص درمان ناباروری بیان کرد: »درصد 
بسیاری از زوج های نابارور به دلیل مشکالت مالی 
و عدم سیستم های حمایتی برای درمان خود اقدام 
نمی کردند. در زمانی که سیاست  کشور مبتنی بر 
کنترل جمعیت بود درمان ناباروی به عنوان یک 
سرویس درمانی لوکس تلقی می شد به همین دلیل 
هیچ بیمه ای رغبت نمی کرد تا این خدمات را تحت 
پوشش قرار دهند. امروز که سیاست های جمعیتی 
تغییر پیدا کرده و رشد جمعیت منفی است، حمایت 
از درمان ناباروری یک اضطرار و ضرورت برای 
کشور تلقی می شود.« وی یادآور شد: »درصد زیادی 
از زوجین نابارور بر اساس این قانون می توانند 
به موقع برای درمان ناباروری خود مراجعه کنند 
و 100 درصد در ترغیب زوجین برای مراجعه و 

پیگیری درمان خود تأثیر دارد.«
صادقی تبار یادآور شد: »فقط پوشش بیمه ای برای 
رفع ناباروری در کشور کفایت نمی کند. چرا که قرار 
نیست که هر فردی که تحت درمان قرار می گیرد 
به درمان نائل شده و بارور شود، باروری اقتضای 
فیزیولوژی نیز دارد. لذا زوجین عالوه بر حمایت های 
بیمه ای نیازمند برنامه های حمایتی دیگری هستند 
که در این راستا پیشنهاداتی به مجلس و وزارت 
بهداشت ارائه کرده ایم و امیداوریم این پیشنهادات 

اجرایی شوند.«

رضوی: پوشش بیمه ای 
خدمات ناباروی سقف مبلغی 
ندارد؛ البته ۳ دوره درمان 

ناباروری در یکسال و به طور 
کلی حداکثر ۶ دوره درمان 

ناباروری برای زوج تحت 
پوشش بیمه قرار دارد

صادقی تبار: رایگان بودن 
خدمات درمان ناباروری هزینه 
بسیاری را بر دولت و بیمه ها 
تحمیل می کند. اگر قرار بود 
هزینه ها رایگان شود ارز 4 
هزار و 200 تومانی دارو و 

تجهیزات را حذف نمی کردند 
به همین دلیل بسیاری از 
داروها و تجهیزات درمان 

ناباروری در هفته های گذشته 
به شدت گران شد


