ﺷﺎﻧﻪﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ در ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری

ﻋﮑﺲ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ
ﻫﺎی درﻣﺎن زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎرور در ﮐﺸﻮر،ﻫﺎ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ ﺑﯿﻤﻪ
ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن در ﺟﺎﻣﻌﻪ  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ زوج ﻧﺎﺑﺎرور وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﺎی ﮔﺰاف درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری در ﮐﺸﻮر ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻫﺰﯾﻨﻪﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮیﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺳﯿﺎت
ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺮی و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮔﻨﺒﺪﮐﺎووس در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻌﻀﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری
ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای داﺷﺖ ،اداﻣﻪ داد :در ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻤﻞ وازﮐﺘﻮﻣﯽ و ﺗﻮﻣﮑﺘﻮﻣﯽ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﯾﯽ
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از آﻧﻬﺎ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪآوری ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺟﺎﻣﻌﻪ  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ زوج ﻧﺎﺑﺎرور وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺷﺘﯿﺎق زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪآوری دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻋﻢ از ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻫﺎی ﻧﺎﺑﺎروری ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎرور اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮده و اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری ﻧﺪارد.
ﺷﻮد  20درﺻﺪ زوج ﻧﺎﺑﺎرور در ﮐﺸﻮر ،ﮐﻤﺘﺮ رﻏﺒﺖ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻞﻫﺎی ﮔﺰاف درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽوی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺧﻮد ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪآوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در آﯾﻨﺪه ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻫﺎی درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری ﺑﻪ ﻧﻮع درﻣﺎن زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎرورﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮔﻨﺒﺪﮐﺎووس در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ،
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،اﻓﺰود :ﻣﺸﮑﻼت ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻦ زوﺟﯿﻦ در ﻧﺎﺑﺎروری ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﻮع درﻣﺎن ﻫﺮﯾﮏ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ
آن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی درﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروی آﻧﻘﺪر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از زﯾﺮ ﺑﺎر اﯾﻦ
ﻫﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﯾﻪﻫﺎ ﻏﻌﺎل ﺷﺪه و ﺣﻤﺎﯾﺖرﯾﺰی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﯿﻤﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﮐﻨﻨﺪ.

