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 ................. درمانی ،دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی/سرپرست محترم دانشگاه/ئیسر

  

  با سالم و ا��رام؛

معاون محترم بهداشت وزارت  23/7/1393مورخ  د10470/300تصویر رونوشت نامه شماره   

و دبیر شوراي  معاون محترم درمان و دارو 11/9/1376مورخ  25397متبوع به انضمام نامه شماره 

غی مقام معظم رهبري با هدف هاي ابالبا توجه به سیاست. شودمی عالی بیمه خدمات درمانی ارسال

نرخ باروري کلی و رفع مشکل زوجین نابارور و با عنایت به نظر موافق مقام محترم وزارت،  ارتقاء

رح تحول نظام سالمت قرار تعرفه ارائه این خدمات تحت پوشش ط) فرانشیز(ید سهم بیمارئدستور فرما

  .گیرد

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  :رونوشت

 جناب آقاي دکتر آقاجانی معاون محترم درمان 

 جناب آقاي دکتر سیاري معاون محترم بهداشت  

 رسانینژاد مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطالعجناب آقاي دکتر زارع  



 

 

  د10470/300

23/07/1393  

  دارد

  آقاجانی دکتر آقاي جناب 

 درمان محترم معاون

 باروري برگشت جراحی اعمال هزینه و سالمت تحول نظام طرح: موضوع

 

  با سالم و احترام

مبنی بر ) وقت(دارو و دبیر شوراي عالی بیمه خدمات درمانی معاون محترم درمان و  11/9/1376مورخ  25397به پیوست نامه             

در افرادي که تحت اعمال جراحی تنظیم خانواده  توسط سازمان هاي بیمه گر عمال جراحی مربوط به برگشت باروريپرداخت هزینه ا

   .ارسال می گردد ،قرار گرفته اند

هم  این سیاست ها مبنی بر ارتقاي نرخ باروري کلی وروح کلی از سوي مقام معظم رهبري و  نظر به ابالغ سیاست هاي کلی جمعیت

تحقق این اهداف و ارتقاي  رفع مشکل زوجین نابارور پیشنهاد می گردد به منظور جه به بند سوم این سیاست ها مبنی بربا تو چنین

 .ت تحت پوشش طرح نظام تحول سالمت قرار گیرداه این خدمیتعرفه ارا) فرانشیز(سهم بیمار  ،رضایتمندي گیرندگان این خدمت

 

 

 

  

 

  

  :ونوشتر

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت محترم وزیر هاشمی دکتر آقاي جناب   

 بسیج مقاومت مرکزي فرمانده یوسفی دکتر آقاي جناب   

 مدارس و خانواده جمعیت، سالمت دفتر محترم مدیرکل مطلق دکتر آقاي جناب   

 مدارس و خانواده جمعیت، سالمت دفتر محترم فنی معاون اسالمی دکتر آقاي جناب   
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