طرح پَضص بیوِ

سالهت رٍاى ایراى (هْر )

ایي عشح دس قالة قشاسدادّای گشٍّی ٍ اًفشادی هی تاؿذ ٍ دسكَست ػقذ قشاسداد اص
ػَی ػشپشػت خاًَادُّ ،وِ اػضای خاًَادُ سا تحت پَؿؾ قشاس خَاّذ داد.
گؼتشدگی ایي عشح فشٌّگی-اقتلادی دس ػشاػش کـَس ایشاى ،تَیظُ هشاکض اػتاى ّا
هی تاؿذ.

هجریبى طرح:
گشٍُ آهَصؿی ٍ پظٍّـی هٌـَس ٌّش ٍ سٍاًـٌاػی هْش تا هدَص اص ػاصهاى تْضیؼتی
کل کـَس تِ ػٌَاى ًاظش تخللی حَصُ سٍاًـٌاػی
ؿواسُ پشٍاًِ فؼالیت717/2695/1895 :

ٍ کاًَى آگْی ٍ تثلیغات اًذیـِ ػثض
تا هدَص سػوی اص ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿاد اػالهی کـَس تِ ػٌَاى هدشی تخللی
حَصُ عشاحی ،چاج ٍ تَصیغ
ؿواسُ هدَص30/13571/556 :

قسوتی از فرهبیطبت هقبم هعظن رّبری(هذظلْبلعبلی)در خػَظ رٍاًطٌبسی
 «در هسئلِ رٍاًطٌبسیی ٍ هطیبٍرُ ًظیبم رٍاًطٌبسیی یی

ییس

خیلی هْن ایي است کِ هردم بِ ضرٍرت ٍ اّویت اییي کیبر جَ یِ
کٌٌذ ّوچٌبًی کِ بِ ضرٍرت ٍ اّویت هرا عِ بِ پسض

جَ ِ هی

کٌٌذ ».اهیذٍار ّستن کِ هردم هیب بیِ اییي هَضیَ کیِ هرا عیِ بیِ
هتخػع ٍ هطبٍر در اهر هسبئل رٍاًی بِ خػیَظ بیرای هطیی
خبًَادُ ی

ضرٍرت است جَ ِ ًوبیٌذ.

قسوتی از فرهبیطبت هقبم هعظن رّبری(هذظلْبلعبلی)در خػَظ رٍاًطٌبسی
قذر خَة است کِ ّوِ خبًَادُ ّب اعتوبد بکٌٌذ بیِ هطیبٍریي
هَهي ٍ دارای اخالق حرفیِ ای .یَى هیذعی ّین زییبد اسیت
هذعیبًی ّن ّستٌذ کِ ٍاقعبً غیالحیت ًذارًیذ .هیردم بیِ کسیبًی
هرا عِ هی کٌٌذ کِ قببل اعتوبد ّستٌذ در اهر جطػیل فرزًذاى در
اهر رفتبرّبی خبًَادگی در اهر هٌبسیببت زى ٍ ضیَّر بیب یکیذی ر ٍ
هطکالت دی ری کِ برایطبى ٍ َد دارد .ایي ّب را بب اٍ هطیرح کٌٌیذ ٍ
حلّ آى ّب را فرا ب یرًذ ٍ ایي خَة است .هب اهیذٍارین کِ ایي پیبم هب
ٍ ایي حرف بِ گَش عوَم هردم برسذ ٍ ایي ًیبز را احسبس کٌٌذ.
دس ایي پشٍطُ هلی تالؽ ؿذُ اػت تا تواهی اّذاف فشٌّگی ٍ اختواػی دس ػالی کِ
هضیي تِ ًام "اقتصاد مقاومتی ،کار -اشتغال" هی تاؿذ تتَاًین فشهایـات سّثش
هؼظن خوَْسی اػالهی ایشاى سا تِ اخشا دسآٍسین .تش ایي اػاع تشتشیي ّای ایي
سؿتِ ؿشیف (دسهاًْای غیش داسٍیی) سا تشای خذهت سػاًی تِ هشدم کـَسهاى تا
حوایت ػاصهاى ّای ری ستظ عشف قشاسداد قشاس دادُ این.

طرح بهع بیوِ هکول سالهت رٍاى ایراى(هْر)

هقذهِ طرح:
اص آًدایی کِ ّوِ ها هیذاًین دس کـَس ایشاى ّیچ گًَِ خدمات بیمه ای دس خلوَف سالمت
روان ٍ کاّؾ ّضیٌِ ّای دسهواًی آى ٍخوَد ًوذاسد ٍ فقوظ گوشٍُ سٍاى پضؿوااى ّؼوتٌذ کوِ
تَاًؼتِ اًذ تشخی خذهات خَد سا تحت پَؿؾ تیوِ قشاس دٌّذ.
ًیض تا تَخِ تِ ایي اهش ّیچ یک اص فؼوانى ٍ هتخللواى سؿوتِ سٍاًـٌاػوی ٍ هـواٍسُ تواکٌَى
ًتَاًؼتِ اًذ فشٌّگ هـاٍسُ ٍ ؿشایظ خزب هشاخغ سا تا تْوشُ گیوشی اص خوذهات تیووِ ای توان
تثشًذ.
هتاػفاًِ تؼیاس دیذُ این خاًَادُ ّایی سا کِ هی داًٌذ ٍ آگاٌّذ اص ًیاص خَد تِ هـاٍسُ ٍ دسهاى،
ٍ ًیض چِ تؼیاسًذ ػالقوٌذاى تِ دسهاًْای غیش داسٍیی (حَصُ سٍاًـٌاختی) .حوا آًاوِ دس ٍاقوغ
تَاى هالی آًْا ٍ ؿشایظ تذ اقتلادی حاکن تش خاهؼِ کًٌَی دٍ چالؾ هْون سا توشای ایـواى توِ
ٍخَد آٍسدُ اػت.
چالش اول قغغ خلؼات هـاٍسُ ٍ دسهاى کِ كذ الثتِ کل خلؼات پیؾ اص خَد سا ًیض تی ثووش
هی گزاسد.
چالش دوم ػذم تَاًایی هالی هٌاػة دس ؿغل سٍاًـٌاػاى کِ ّیچ گواُ ًووی تَاًوذ توِ ؿوغل
خَد یک ًگاُ دائوی ٍ اقتلادی پش ثوش داؿتِ تاؿٌذ.
حا آًاِ ها دس ایي عشح ٍ تا کوک خَد سٍاًـٌاػواى ػاؿوب توِ ؿوغل ٍ حشفوِ سٍاًـوٌاختی
تَاًؼتِ این تشخی اص هـاالت هزکَس سا کاّؾ دادُ ٍ سضایت عشفیي سا تِ اسهغاى آٍسین.
ایي عشح تا یک پظٍّؾ یاؼالِ ٍ ًیض هـاٍسُ ّای تخللی ،اقتلوادی ٍ فشٌّگوی ،اکٌوَى توِ
هشحلِ اخشا سػیذُ اػت.
دس قؼوت ّای تؼذی هی تَاًیذ اص ًگاُ یک سٍاًـٌاع ٍ دسهاًگش ،پغ اص آى اص ًگاُ یک هشاخوغ
تِ صٍایای هفیذ ایي عشح دػت یاتیذ.
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رٍاًطٌبسی ٍ خذهبت هطبٍرُ ای یست؟(رٍاى ضٌبسی یعٌی علن هطبلعِ رفتبر)

دس ًگاُ اٍ تِ ّش ًَع هـاٍسُ تخللی دس خْت سفغ هـواالت (حوَصُ خواًَادُ ٍ فوشد) ٍ ًیوض
دسهاى اختالنت تا سٍؿْای دسهاًی غیش داسٍیی خذهات هـاٍسُ ٍ سٍاًـٌاػی گفتِ هی ؿَد.
اص هْوتشیي ػلت ّای هشاخؼِ افشاد تِ سٍاًـٌاػاى ،اختالنتی ّوچوَى ،ػوذم تَخوِ ٍ توشکوض،
پشخاؿگشی ،افؼشدگی ،ػذم کٌتوش احؼاػوات ،اخوتالنت خٌؼوی ،اخوتالنت سفتواسی ،ػوذم
هذیشیت صهاى ،اختالنت خَاب ،استثاط اختواػیٍ ،ػَاع ،اختالنت کَدکی ٍ ًَخَاًی ،اػتیاد،
اختالنت ادساکی ،اختالنت اًگیضُ ،سٍاتظ تیي فشدی ٍ تؼیاسی دیگش کِ دس اختواع تا آًْا ػش ٍ
کاس داسین هی تاؿذ.
ّوچٌیي اص دیگش ػَاهل هْن هشاخؼِ افشاد تِ سٍاًـٌاػاى ٍ دسهاًگشاى ایي سؿتِ هوی تاؿوذ داسا
تَدى فشصًذاًی کِ دس عیف ٍ گؼتشُ اختالنت خاف ّوچَى :تیؾ فؼوالی ،هـواالت خٌؼوی،
اٍتیؼن ،ػٌذسٍم داٍى ،فلح هغضی ٍ CPتؼیاسی دیگش دس ایي حَصُ قشاس داسًذ هی تاؿذ.

ًَ ی خذهبت بیوِ هکول سالهت رٍاى ایراى (هْر)
ایي عشح تا داسا تَدى دفتشچِ ّای تیوِ ػالهت سٍاى کِ دس آى سٍاًـوٌاع دػوتَسات خوَد سا
هاتَب هی ًوایذ تِ تؼذاد اػضای خاًَادُ (ّش فشد یک دفتشچِ داسای تاسکذ) ٍاگزاس هی گشدد.
دس كفحِ اٍ ایي دفتشچِ ًَع قشاسداد ًَؿتِ هی ؿَد کِ تِ ؿشح صیش تقؼین تٌذی ؿذُ اػوت
ٍ خذهات ّش یک ّوچٌیي هیضاى تخفیفات آى هتفاٍت اػت:
 عالیی-گشٍّی-ػاصهاًی ()%45
 عالیی-اًفشادی-ػاصهاًی ()%40
 عالیی-اًفشادی-خاًَادُ ()%35
 عالیی-اًفشادی-یک ًفشُ ()%35
ً oقشُ ای -گشٍّی-ػاصهاًی ()%35
ً oقشُ ای-اًفشادی-ػاصهاًی ()%30
ً oقشُ ای-اًفشادی-خاًَادُ ()%25
ً oقشُ ای-اًفشادی-یک ًفشُ ()%20
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ػوَهی-گشٍّی-ػاصهاًی ()%20
ػوَهی-اًفشادی-ػاصهاًی ()%20
ػوَهی-اًفشادی-خاًَادُ ()%10
ػوَهی-اًفشادی-یک ًفشُ ()%10

تَضیحات تاویلی دس خذٍ هشتَعِ هَخَد اػت ٍ دس كَست ًیاص اسػا هی ؿَد.
گرٍُ سالهت رٍاى ایراى تا تقؼین تٌذی ایي دفتشچوِ ّواً ،وَع قوشاسداد ٍ هیوضاى تخفیوف توشای
ّشخلؼِ هشاخؼِ سا هـخق هی ًوایذ ٍ اص ػَی دیگش توشای یاااسچوِ توَدى عوشح دس ػشاػوش
کـَس ّش یک اص عشفیي قشاسداد (سٍاًـٌاػاى ٍ دسهاًگشاى) هَظف تِ ًلة تاتلَّوای هشتَعوِ ٍ
تؼْذ کاهل تِ اخشای عشح هی تاؿٌذّ .وچٌیي تا تَخِ تِ ًحوَُ قوشاسداد ،هـواٍس ٍ سٍاًـوٌاع
آگاُ اػت کِ ّشگًَِ تخلف ،قاتلیت پیگشد قضایی سا داسد.

توجهات مهم :
تواهی کؼاًی کِ تِ ػٌَاى ػشپشػت خاًَاس هی تاؿٌذ هی تَاًٌذ تشای اػضای تحت تافل خوَد
تا پشداخت هثلغ هر نفر  00566ریال یک دفتشچِ یاؼالِ تذٍى حب ػضوَیت هدوضا ،دسیافوت
ًوایٌذ .ایي دفتشچِ تواهی ؿشایظ قشاسداد ػشپشػت سا داسا هی تاؿذ.
ّوچٌیي عثب قَاًیي خاسی ؿشکت ّای تیوِ ای ّش دفتشچِ داسای ػاغ تَدُ ٍ فقظ كواحة
ػاغ هیتَاًذ اص خذهات هزکَس تْشهٌذ گشدد.
تش ایي اػاع تذٍى عی هشاحل پیچیذُ فقظ کافیؼت فشد عشف قشاسداد تؼذ اص دسیافت دفتشچوِ
خَد تا ٍاحذ كذٍس دفتر ِ بهع بیوِ هکول سالهت رٍاى ایراى ( هْر ) توواع گشفتوِ ٍ ثثوت
ًام دیگش اػضای خاًَادُ خَد سا تاویل ًوایذ.
ّوچٌیي کلیٌیک ّای عشف قشاسداد ها تایذ اسائِ خوذهات كوادقاًِ ٍ كوحید داؿوتِ تاؿوٌذ ٍ
هشاخؼیي هی تَاًٌذ اص ًحَُ ػولاشد آًْا تِ كَست هثثت یا هٌفی گضاسؿاتی سا دس ػواهاًِ ّوای
ًظاستی بیوِ هکول سالهت رٍاى ایراى ( هْر) ثثت ًوایٌذ.

www.salamatravan-iran.ir
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بیوِ سالهت رٍاى ایراى ،پلی اػت هیاى هشدم ٍ سٍاًـٌاػاى تا کوتریي ّسیٌِ.
اهیذ اػت دس ػا "اقتصاد مقاومتی ،کار-اشتغال" دػت دس دػت دٍلت هحتشم تتَاًین
ایي اؿتغا دس ػغد هذاسک تانی تحلیلی سا تِ اخشا دس آٍسین ٍ ًیض ؿشایظ هٌاػة ػالهت
سٍاًی خاهؼِ سا ًیض تیؾ اص پیؾ تان تثشین.

دس پا یاى تقاضا داسم خْت دسیافت تَضیحات تیـتش کاسؿٌاػاى تا ؿواسُ ّای هٌذسج دس پاٍسقی
تواع حاكل فشهاییذ.

با تشکر
احمد اخوان عطار
مدیر پروژه

پل استثاعی09106965010 – 22599215 – 22599209 – 77265472 - 77496070– 77032470 :

www.salamatravan-iran.ir
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