
 

 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران)43(و چهل و سوم)29(، بیست و نهم )3(قانون ساماندهی بهداشت و درمان براساس اصول سوم

   ماده واحده
 

هاى اجرائى قانون بیمه  لوایح بودجه سنواتى کشور را به نحوى تنظیم نماید که زمینه 1382دولت موظف است از آغاز سال 
  : هاى کلى زیر فراهم شود سیاستهمگانى با لحاظ نمودن 

  . کلیه اقشار جامعه تحت پوشش خدمات پایه بیمه همگانى قرار گیرند -1
گر ذى ربط به صورت یکسان به  خدمات پایه بیمه همگانى کلیه اقشار جامعه از طریق سازمانها، نهادها و دستگاههاى بیمه -2

اى بیمه شوندگان از طریق یک سازمان و با هماهنگى دستگاههاى ذى صدور دفترچه یا کارت بر. آحاد جامعه ارائه خواهد شد
  . گردد ربط صورت خواهد گرفت و آمار کلیه بیمه شوندگان در سازمان مذکور متمرکز مى

  . حدود و شمول خدمات پایه بیمه درمان همگانى به صورت شفاف تعریف شود -3
شوند به صورت شفاف تعریف شده و از  مند مى این نوع خدمات بهره هاى مکمل افرادى که به نحوى از حدود و شمول بیمه -4

  . سازى انجام گیرد نظر سیاستگذارى و میزان نوع خدمات یکسان
اى نیستند از محل  مربوط به حق سرانه خدمات پایه بیمه درمان همگانى افرادى که تحت پوشش هیچ بیمه اعتبار -5

  . جوئى ناشى از ساماندهى امر بیمه از طریق دولت تأمین و در الیحه بودجه سنواتى منظور شود صرفه
لف است اقدامات الزم را براى بیمه نمودن گر مک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى با همکارى کلیه سازمانهاى بیمه - 6

هاى گروهى از جمله سازمان  کلیه رسانه. باشند انجام دهد خویش فرمایانى که قادر به پرداخت تمام یا بخشى از حق سرانه مى
 صدا و سیماى جمهورى اسالمى ایران موظفند در اطالع رسانى و تبلیغات بر پایه دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و

  . آموزش پزشکى همکارى نمایند
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مکلف است راهکارهاى اجرائى و نحوه همکارى سایر دستگاههاى اجرائى کشور  -7

  . براى بیمه نمودن خویش فرمایان و اخذ حق رسانه از آنها را تهیه و ضوابط مربوطه را به تصویب هیأت وزیران برساند
بر ماده واحده در جلسه علنى روز یکشنبه مورخ هشتم دى ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس  قانون فوق مشتمل

  . به تأیید شوراى نگهبان رسیده است 18/10/1381شورى اسالمى تصویب و در تاریخ 
 مهدى کروبى -رئیس مجلس شوراى اسالمى                                                       


