
 

  

  پزشكي استان قزوينسازمان نظام  رئيس محترم

  /قدسرجايي/بوعلي// واليتدرماني كوثر آموزشي محترم مركزرئيس 

 محترم بيمارستان اميرالمومنين (ع)/شفاء/شهدا /رحيميان رئيس 

  رييس محترم بيمارستان تأمين اجتماعي رازي/ تاكستان

  دهخدا /عج)پاستور/مهرگان/وليعصر ( خصوصي رييس محترم بيمارستان

  

  با سالم و احترام  

ــد          ــرو بن ــه   4پي ــه كميت ــوبات صورتجلس ــت قرارگــاه    مص ــان و مراقب درم

ــاريخ    ــت ت ــواني جمعي ــالمت و ج ــماره  ( 23/03/1401س ــه ش ــاريخ 77276/36نام /د ت

ــاده  ) 25/03/1401 ــق م ــراي دقي ــتاي اج ــانواده و   48و در راس ــت از خ ــانون حماي ق

ــت، ( ــواني جمعي ــتفاده ازج ــژه" واژه اس ــت وي ــاي  "مراقب ــه ج ــته"ب ــر و ناخواس ــه  "پرخط ب

) خواهشمندسـت دسـتور   منظور جلوگيري از القـاي تـرس و هـراس نسـبت بـه امـر بـارداري       

مبنـي بـر دقـت در     اطـالع رسـاني بـه متخصصـين زنـان و ماماهـا      فرماييد نسبت 

اقــدامات  اصــالح متــون آموزشــي جهــت آمــوزش مــراجعينگفتگــو بــا بيمــاران و 

   ذيرد.مقتضي صورت پ
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 معاونت ردمان 

 فرم صورتجلسه
      31F034کد مدرک:

 2از  صفحه  1ص  

 درمان و مراقبتکمیته  عنوان جلسه:

 12-13 ساعت:  23/03/1401   :تاریخ اجتماعات معاونت درمان سالن   :مکان 

   سالمت خانواده و جوانی جمعیت  برنامه  48و  43،  41، 27مواد قانونی  بررسی  دستور جلسه:

سپس اعضاء به تفصیی  در   ،شدارائه  خانم دکتر رجبی    توسط  گزارش کمیته دانشگاهی قرارگاه سالمت خانواده و جوانی جمعیت،  در ابتدای جلسه
راه انییدازی یییک مرکییز  ، کاهش مدت خدمت به تعداد فرزندان جدید در راستای تشویق خانواده ها به فرزندآوری و افزایش جمعیت    )  48و    43  ،41،27مواد قانونی  خصوص  

جهت جلوگیری از القای ترس و هراس نسبت به  "پر خطر"به جای   "مراقبت ویژه"استفاده از واژه    ،  ای خدمات درمان ناباروریاستقرار پوشش بیمه  ،  2تخصصی درمان ناباروری سطح  

 مصوب گردید:  کمیتهمحترم  دبیرو در نهایت موارد ذی  با نظر  بحث و تبادل نظر نمودند( امر بارداری
 زمان انجام مسئول  موارد  ردیف 

1 

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

 : "پزشکان و پیراپزشکان

 ، اقدام گردد. 18/03/1401تاریخ د 5946/400نامه شماره با توجه به  مقرر گردید

معاونت 
 درمان 

  ابالغپس از 
صورتجلسه طی  

 هفته  یک

2 

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

ناباروریپیرو برنامه با وزارت جهت احداث مرکز درمان  در استان مقرر شد در    2سطح    ریزی و مکاتبه 

 . صورت پذیرد پیگیری مجدد اخذ دستورالعم  اجرایی و آیین نامه تاسیس مرکز  خصوص

معاونت 
 درمان 

 
 

 
تا تاریخ  

01/04/1401 
 

 

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

( مقرر  استقرار متخصصین جهت ارائه هم زمان طب سنتی ایران به زوجین نابارورماده مذکور ) 3در خصوص تبصره  
 از معاونت محترم غذا ، دارو در این خصوص استعالم گردد.   (از پاسخ استعالم وزارتیپس )  گردید

3 

بیمه)  43ماده  خصوص  در   پوشش  ناباروریاستقرار  درمان  خدمات  علی   ای  که  زوجهایی  همه  در  

 (: رغم اقدام به بارداری به مدت یکسال با بیشتر صاحب فرزند نشده اند

 35ماه در افراد باالی    6از یکسال به    مذکورکاهش مدت زمان    -1نی مذکور )ماده قانو  2و    1با توجه به تبصره  

و   قانونی  -2سال  ماده  انددر    شمول  شده  مکرر  سقط  دچار  بندهای  (،  افرادیکه  دقیق  اجرای  گردید جهت  مقرر 
 . مکاتبه شود یمذکور با بیمارستان والیت و مرکز ناباروری خصوصی دکتر دباغ 

معاونت 
 درمان 

تا تاریخ  
01/04/1401 
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جهتتت جلتتو یری از ا قتتای  "پر خطر"به جای  "مراقبت ویژه"استفاده از واژه  ) 48ماده خصوص در  

 (: ترس و هراس نسبت به امر بارداری

به متخصصین زنان و ماماها مقیرر   و به منظور اطالع رسانیدر راستای اجرای دقیق ماده قانونی مذکور  

 با بیمارستانها و نظام پزشکی مکاتبه شود. گردید 

معاونت 
 درمان 

تا تاریخ  
01/04/1401 

 


