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رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ
رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺛﺮ /وﻻﻳﺖ/رﺟﺎﻳﻲ/ﺑﻮﻋﻠﻲ/ﻗﺪس
رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ )ع(/ﺷﻔﺎء/ﺷﻬﺪا /رﺣﻴﻤﻴﺎن
رﻳﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رازي /ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن
رﻳﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﺎﺳﺘﻮر/ﻣﻬﺮﮔﺎن/وﻟﻴﻌﺼﺮ )ﻋﺞ( /دﻫﺨﺪا

ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام

ﭘﻴــﺮو ﺑﻨــﺪ  4ﻣﺼــﻮﺑﺎت ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻛﻤﻴﺘــﻪ درﻣــﺎن و ﻣﺮاﻗﺒــﺖ ﻗﺮارﮔــﺎه
ﺳــﻼﻣﺖ و ﺟــﻮاﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﺗــﺎرﻳﺦ ) 1401/03/23ﻧﺎﻣــﻪ ﺷــﻤﺎره /36/77276د ﺗــﺎرﻳﺦ

 (1401/03/25و در راﺳــﺘﺎي اﺟــﺮاي دﻗﻴــﻖ ﻣــﺎده  48ﻗــﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳــﺖ از ﺧــﺎﻧﻮاده و
ﺟــﻮاﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴــﺖ) ،اﺳــﺘﻔﺎده از واژه "ﻣﺮاﻗﺒــﺖ وﻳــﮋه" ﺑــﻪ ﺟــﺎي "ﭘﺮﺧﻄــﺮ و ﻧﺎﺧﻮاﺳــﺘﻪ" ﺑــﻪ

ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻟﻘـﺎي ﺗـﺮس و ﻫـﺮاس ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻣـﺮ ﺑـﺎرداري( ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﺳـﺖ دﺳـﺘﻮر
ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼـﻴﻦ زﻧـﺎن و ﻣﺎﻣﺎﻫـﺎ ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ دﻗـﺖ در
ﮔﻔﺘﮕــﻮ ﺑــﺎ ﺑﻴﻤــﺎران و اﺻــﻼح ﻣﺘــﻮن آﻣﻮزﺷــﻲ ﺟﻬــﺖ آﻣــﻮزش ﻣــﺮاﺟﻌﻴﻦ اﻗــﺪاﻣﺎت
ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
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بررسی مواد قانونی  43 ، 41 ،27و  48برنامه سالمت خانواده و جوانی جمعیت

در ابتدای جلسه ،گزارش کمیته دانشگاهی قرارگاه سالمت خانواده و جوانی جمعیت توسط خانم دکتر رجبی ارائه شد ،سپس اعضاء به تفصیی در
خصوص مواد قانونی  43 ،41،27و  ( 48کاهش مدت خدمت به تعداد فرزندان جدید در راستای تشویق خانواده ها به فرزندآوری و افزایش جمعیت ،راه انییدازی یییک مرکییز
تخصصی درمان ناباروری سطح  ،2استقرار پوشش بیمهای خدمات درمان ناباروری ،استفاده از واژه "مراقبت ویژه" به جای "پر خطر" جهت جلوگیری از القای ترس و هراس نسبت به

امر بارداری) بحث و تبادل نظر نمودند و در نهایت موارد ذی با نظر دبیر محترم کمیته مصوب گردید:
موارد

ردیف

مسئول انجام

در خصوص ماده قانونی ( 27کاهش  6ماه به ازای هر فرزند از تعهدات موضوع " قانون خدمت

1

پزشکان و پیراپزشکان":
مقرر گردید با توجه به نامه شماره 400/5946د تاریخ  ،1401/03/18اقدام گردد.

معاونت
درمان

زمان

پس از ابالغ
صورتجلسه طی
یک هفته

در خصوص ماده قانونی( 41راه اندازی یک مرکز تخصصی درمان ناباروری سطح :)2

پیرو برنامهریزی و مکاتبه با وزارت جهت احداث مرکز درمان ناباروری سطح  2در استان مقرر شد در
خصوص اخذ دستورالعم اجرایی و آیین نامه تاسیس مرکز پیگیری مجدد صورت پذیرد.
2

با توجه به تک نفره بودن فلوشیب نازایی در مرکز درمان ناباروری والیت مقرر گردید جهت جذب
فلوشیپ نازایی با وزارتخانه مکاتبه گردد.

معاونت
درمان

تا تاریخ
1401/04/01

در خصوص تبصره  3ماده مذکور (استقرار متخصصین جهت ارائه هم زمان طب سنتی ایران به زوجین نابارور) مقرر
گردید ( پس از پاسخ استعالم وزارتی) از معاونت محترم غذا  ،دارو در این خصوص استعالم گردد.
در خصوص ماده ( 43استقرار پوشش بیمهای خدمات درمان ناباروری در همه زوجهایی که علی
رغم اقدام به بارداری به مدت یکسال با بیشتر صاحب فرزند نشده اند):

3

با توجه به تبصره  1و  2ماده قانونی مذکور ( -1کاهش مدت زمان مذکور از یکسال به  6ماه در افراد باالی 35

سال و  -2شمول ماده قانونی در افرادیکه دچار سقط مکرر شده اند) ،مقرر گردید جهت اجرای دقیق بندهای
مذکور با بیمارستان والیت و مرکز ناباروری خصوصی دکتر دباغی مکاتبه شود.

معاونت
درمان

در خصوص ماده  ( 48استفاده از واژه "مراقبت ویژه" به جای "پر خطر" جهتتت جلتتو یری از ا قتتای

4

ترس و هراس نسبت به امر بارداری ):

در راستای اجرای دقیق ماده قانونی مذکور و به منظور اطالع رسانی به متخصصین زنان و ماماها مقیرر
گردید با بیمارستانها و نظام پزشکی مکاتبه شود.

معاونت
درمان

تا تاریخ
1401/04/01

تا تاریخ
1401/04/01

