بسوه تعالی
بيانيه هجوع عووهی فرهنگستاى علوم پسشكی جوهوري اسالهی ايراى در ارتباط با راهبردهاي
توسعه كوی و كيفی شبكه بهداشتی درهانی كشور

هقام هعظن رهبري:
ثِ شجكِ ثْذاشتي دسهبًي اّويت ثذّيذ .....ايي شجكِ خيلي هْن است .اگش چٌبًچِ آًغَسي كِ حذع صدُ
هيشَد ٍ هكشس گفتِ شذُ ،يك ثبص تَليذ ايي ٍيشٍع سا دس يك ثشِّ دي شي اص صهبى داشتِ ثبشين ،حتوبً ايي
شجكِ ثْذاشتي دسهبًي خَاّذ تَاًعت ثبس كشَس سا سجك كٌذ ٍ دس ّويي لضيِ ّن خيلي كوك كشدًذ ،الجتِ
اص اٍاسظ ٍاسد شذًذ ..... ،ايي شجكِ ،شجكِ هْوي است ،ثِ آى اّويت دادُ ثشَد.
ثيبًبت دس استجبط تظَيشي ثب ستبد هلي هجبسصُ ثب كشًٍب99/2/21 :

هقدهه
ثب تَجِ ثِ ًمش شجكِ ثْذاشتي دسهبًي كشَس دس تأهيي ،حفظ ٍ استمبي سالهت هشدم ششيف ايشاى اسالهي ٍ ،ثِ هٌظَس
ًيل ثِ اّذاف سيبست ّبي كلي سالهت ٍ فشهبيشبت اخيش همابم هؼظان سّجاشي ،ه واغ ػواَهي فشٌّ عاتبى ػلاَم
پضشكي ،اطَل ٍ ساّجشدّبي صيش سا ثشاي اًؼكبع ثِ سيبستگضاساى ٍ ثشًبهِسيضاى كشَس ،ثِ خظَص دسات اًاذسكبساى
ًظبم سالهت ،خبعش ًشبى هيسبصد.
اصول و ارزشها













اسائِ هشالجتّب ٍ خذهبت سالهت ثب تَجِ ثِ اطَل ٍ اسصش ّبي اًعبًي -اسالهي ٍ اخالق حشفِاي
سػبيت شئًَبت ٍ حفظ شؼبئش ديٌي دس هحيظّبي اسائِ هشالجت ٍ خذهت
ػذالت هحَسي دس سيبست گضاسي ،ثشًبهِسيضي ،اجشا ٍ تخظيض هٌبثغ
تشثيت ٍ تَسؼِ ًيشٍي اًعبًي پبسخ َ ،پَيب ٍ ثشخَسداس اص اً يضُ ٍ شيَُ كبس جْبدي
هعئَليت پزيشي ،پبسخ َئي ٍ شفبفيت
استفبدُ اص ظشفيت هحيظ ّبي اسائِ هشالجت ٍ خذهت دس شجكِ ،ثشاي سشذ هؼٌَيت ٍ اخالق دس جبهؼِ
هشبسكت آگبّبًِ ٍ هعئَالًِ هشدم دس فشآيٌذ هذيشيت شجكِ
تمَيت ٍ تَسؼِ ّوكبسي ّبي ثييثخشي ٍ دسٍى ثخشي
اٍلَيت استمبي سالهت ٍ پيش يشي ثش دسهبى
تشٍيج سجك صًذگي ايشاًي -اسالهي دس استجبط ثب سالهت
استمبي جبي بُ خبًَادُ ٍ تالش ثشاي تحكين ثٌيبى ّبي آى
ادغبم آهَصش ٍ پظٍّش دس فشآيٌذ اسائِ هشالجتّب ٍ خذهبت

1منظور از شبكه در كل اين سند "شبكه بهداشتي درماني كشور" است.
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جبهؼيت ٍ جبهؼِ ً شي دس سيبست گضاسي ،ثشًبهِسيضي ٍ اسائِ هشالجتّب ٍ خذهبت
تأهيي ٍاكعيّبي اسبسي ،داسٍّب ،هَاد ثيَلَطيك ،هكولّب ،ت ْيضات ٍ ٍسبئظ ًمليِ الصم ،ثشاي استمابي كيفيات
هشالجتّب ٍ خذهبت
سػبيت استبًذاسدّبي هلي ٍ هؼيبسّبي هٌغمِ اي ٍ جْبًي ثشاي افضايش كيفيت ٍ ايوٌي هشالجت ّب ٍ خذهبت
هوبًؼت اص تمبضبّبي المبيي ٍ هجبسصُ هعتوش ثب تؼبسع هٌبفغ
اٍلَيت سٍستبّب ٍ حبشيِ شْشّب دس پَشش هشالجتّب ٍ خذهبت
اٍلَيت الشبس كن دسآهذ جبهؼِ ،الشبس آسيت پزيش ٍ ،سبيش ًيبصهٌذاى دس ثْشُهٌذي اص هشالجتّب ٍ خذهبت سالهت
تأهيي پبيذاس هٌبثغ ٍ تَصيغ ػبدالًِ آى
ًظبم آهبس ٍ اعالػبت هؼتجش ٍ ثِ ٌّ بم ثشاي پبيش ،اسصشيبثي ٍ سطذ
تظوين سبصي ثش پبيِ شَاّذ هتمي ػلوي
تذٍيي سيبستّب ٍ ثشًبهِّب ثش پبيِ التظبد همبٍهتي (ثْشٍُسي ،تبةآٍسي ،تكٌَلَطي هٌبست).... ،
ثِ كبسگيشي ساٌّوبّبي استبًذاسد ثَهي ثش هجٌبي التظبد همبٍهتي ،دس اسائِ هشالجتّب ٍ خذهبت
ًَآٍسي ٍ آيٌذُ ً شي
ػذم توشكض
خَدكفبيي دس تأهيي ٍاكعي ،داسٍ ،فشآٍسدُّبي ثيَلَطيك ٍ ت ْيضات
تجييي ٍ تَسؼِ ٍ ثِ كبسگيشي عت سٌتي ثش پبيِ شَاّذ ػلوي هتمي
تمذم هظبلح ػوَهي ثش هٌبفغ فشدي ٍ گشٍّي

راهبردها
الف -راهبردهاي كوتاه هدت (در يك سال آينده)












تؼييي شبخضّبي هؼتجش ثشاي پبيش ٍ سطذ ثب تأكيذ ثش آسيتّبي اجتوبػي ٍ تؼيييكٌٌذُّبي اجتوبػي سالهت
ثبصً شي دس ثشًبهِّبي آهَصش بُ ّبي ثَْسصي جْت تشثيت كبسكٌبى سالهت دس جبهؼِ ،شبهل ثَْسصاى ٍ هشالجيي
ثْذاشتي ،استمبي هٌضلت اجتوبػي ٍ تحكين جبي بُ شغلي آًْب
تمَيت اختيبسات هشكض ثْذاشت استبى اص ًظش تأهيي ًيشٍي اًعبًي؛ اهَس هبلي ٍ اداسي؛ ٍ خذهبت پشتيجبًي؛
تمَيت ستبد ٍصاستخبًِ اص عشيك ثِ كبسگيشي ًيشٍّبي اًعبًي تَاًب ٍ توبم ٍلت ٍ تأهيي آًْب اص ًظش هبلي
سػبيت اٍلَيت ّب دس پَشش هشالجتّب ٍ خذهبت ( "سشپبيي ثش ثعتشي" ،ػواَهي ثاش تخظظاي"" ،سٍساتبّبٍ ،
حبشيِ شْشّب"" ،الشبس كن دسآهذ" ، :الشبس آسيت پزيش"" ٍ ،سبيش ًيبصهٌذاى")
پَشش كبهل ثيوِ پبيِ ثب سػبيت سالهت هحَسي ٍ هجتٌي ثَدى ثش ًيبص جبهؼِ
هشالجت ،حوبيت ٍ ،تَاًوٌذسبصي جبًجبصاى سشفشاص كشَس
ػذم توشكض دس كليِ اهَس شجكِ
ت ْيض شجكِ ثِ فٌبٍسي اعالػبت سٍصآهذ ،دس لبلت "شجكِ هلي اعالػبت ًظبم سالهت".
تأهيي ٍسبئظ ًمليِ هَسد ًيبص ،ثب ساًٌذگبى دٍلتي
تأهيي هٌبثغ هبلي پبيذاس اص عشيك تمَيت ًمش ثيوِ ٍ غيشُ
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 احيب ٍ تمَيت ثشًبهِ ساثغيي سالهت
 تذٍيي كَسيكَلَم آهَصشي ثشاي آهَصش داًش َيبى دس ػشطِ ٍ آهبدُ كشدى شجكِ ثشاي ايي هٌظَس
 استوشاس ٍ استمبي ًظبست ثش ػولكشد شجكِ
ب -راهبردهاي هياى هدت (در  5سال)


















تمَيت تؼْذ اػتمبدي ٍ سيبسي كليِ سيبست گضاساى ،ثِ ٍيظُ دس ًظبم سالهت ٍ ،التضام آًبى ثاِ كبسثعات اخاالق
حشفِاي اسالهي.
تذٍيي ،تمَيت ٍ اجشاي ثشًبهِّبي ضشٍسي هبًٌاذ ساالهت سٍاى؛ ساالهت اجتوابػي؛ ساالهت هؼٌاَي اساالهي؛
هذيشيت سَاًح ،حَادث ،ثاليب ٍ اپيذهي ّب؛ ثيوابسيّابي غيشٍاگياش ،ثبصپذياذ ٍ ًَپذياذ؛ آسايتّابي اجتوابػي؛ ٍ
تؼيييكٌٌذُّبي اجتوبػي سالهت؛ هحيظ صيعت؛. ....
استمبي فشٌّگ ٍ سَاد سالهت جبهؼِ ٍ هشبسكت دادى هشدم دس فشآيٌذ هذيشيت سالهت ،اص سيبست گضاسي تب اجاشا
ٍ اسصشيبثي.
تمَيت شَساي ػبلي سالهت ٍ اهٌيت غزائي ٍ التضام ػولي ّوِ دست بُ ّبي ريشثظ ثِ اجشاي هظَثبت.
تمَيت ّوكبسي ّبي ثيي ثخشي.
تكويل شجكِ ثْذاشتي دسهبًي ٍ تؼوين آى ثِ هٌبعمي كِ ٌَّص هعتمش ًشذُ ،ثخظَص حبشيِ شْشّب.
تَسؼِ فٌبٍسي اعالػبت ٍ استفبدُ اص آى ثشاي اعالعسسبًي ثِ هشدم ٍ تحمك پضشكي خبًَادُ ٍ اسجبع.
تأهيي پبيذاس هٌبثغ هبلي شجكِ اص عشيك ثيوٍِ ،ضغ هبليبت ثش كبالّب ٍ خذهبت صيبىآٍس سالهت.
اطالح كَسيكَلَم آهَصشّبي سسوي ثش پبيِ جبهؼِ ً شي ٍ ادغبم آهَصش ٍ پظٍّش دس هشالجت ّاب ٍ خاذهبتٍ .
استفبدُ اص شجكِ ثِ ػٌَاى ػشطِ آهَصش ٍ تحميك.
ثبصً شي ٍاجشاي ثشًبهِ پضشكي خبًَادُ ّوشاُ ثب پشًٍذُ الكتشًٍيك سالهت ٍ ًظبم اسجبع.
اػوبل شبخضّبي ػذالت دس سالهت ٍ تؼيييكٌٌذُّبي اجتوبػي آى ،ثِ هٌظَس كبّش ثيػذالتي دس سالهت
تَسؼِ ّوكبسي ّبي َّشوٌذاًِ ٍ اثشثخش ثب سبصهبىّبي ثاييالوللاي ٍ سابيش كشاَسّب دس ػشطاِ ساالهت ثاِ
خظَص كشَسّبي ّوعبيِ.
استفبدُ ثْيٌِ اص ٍسبيل استجبط جوؼي ٍ فضبي ه بصي ٍ سبيش ظشفيتّب (هذاسع ،سٍحبًيت ،آهاَصش ػابلي) ثاشاي
اعالعسسبًي ٍ استمبي فشٌّگ ٍ سَاد سالهت جبهؼِ ٍ تشٍيج سجك صًذگي ايشاًي اسالهي
تَاًوٌذسبصي خبًَادُ ّب ٍ آهَصش سفيش سالهت دس عشح "ّشخبًَادُ يك پبي بُ سالهت"
تشٍيج اصدٍاج ثِ ٌّ بم ٍ فشصًذآٍسي ٍ تحكين ثٌيبى خبًَادُ.
اجشاي كبهل عشح طًشيك ٍ ًظبم هلي داسٍئي كشَس

ج -برناهههاي دراز هدت ( 2ساله)

 تذٍيي ثشًبهِّبي صهبىثٌذي شذُ ٍ لبثل پبيش ثشاي ًيل ًظبم سالهت ثِ هشجؼيت ػلوي
 تذٍيي ثشًبهِّبي صهبى ثٌذي شذُ ٍ لبثل پبيش ثشاي ٍطَل ثِ توذى ثضسگ اسالهي دس ػشطاِ ساالهت دس
جْت ًيل ثِ حيبت عيجِ
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