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تاريخ4111/1/32 :

دستور جلسه:

راهکارهای پیشنهادی برای چالشهای مرتبط با نظام سالمت
رئوس نتايج و توصيههاي قابل اجرا:

 .1مشخص شدن رویکرد دولت در رابطه با نظام ارایه خدمات و پزشکی خانواده و تدوین برنامه مشخص برای
برنامه پزشک خانواده و بیماری های مزمن
 .2برانگیختن عزم ملی برای اجرای موفق برنامه های پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر با آموزش مسیولیت
پذیری اجتماعی به همگان با الویت دادن به سازمان های مردم نهاد
 .3حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی و استفاده از این پتانسیل و ارتباط بیشتر با مردم
 .4پذیرفتن حاکمیت برنامه برای اجرایی شدن آن ها و توجه بیشتر به برنامه های موجود
 .5نظم بخشیدن به نظام سالمت با تفکر سیستمی و عمل کردن سیستمیک
 .6سیاستگذاری ،تف ویض اختیار به افراد و سازمانهای مختلف شایسته و پایش و ارزشیابی امور مربوط به
سالمتی توسط وزارت بهداشت
 .7حفظ اقتدار وزارت بهداشت در رابطه با مسایل مرتبط با سالمت جامعه در مقابل سایر سازمان ها و نهادها
 .8لزوم همکاری سایر سازمانها با وزارت بهداشت در پیشبرد اهداف مرتبط با سالمت
 .9جلوگیری از موازی کاری در بخشهای مختلف وزارت بهداشت و اتخاذ رویکرد مناسب و صحیح در برابر
تعارض منافع
 .11سازماندهی بخشهای مختلف وزارت بهداشت شامل بهداشت ،درمان و یا آموزش به صورت یک حلقه متحد
و جلوگیری از عملکرد جزیره ای آنها
 .11مداخله دانشگاه ها در رفع مشکالت مرتبط با سالمتی جامعه و حضور بیشتر دانشگاه ها در صف جامعه با
ارایه مباحث علمی و اجرای پروژه های علمی اجرایی و کاربردی
 .12شیفت موضوع پایان نامه ها و طرح های پژوهشی مراکز تحقیقاتی به مشکالت سالمتی جامعه و ارایه راه
حل برای آنها
.13واگذاری امور مرتبط با سالمتی به دانشگاه ها و مطالبه گری از آنها توسط وزارت بهداشت
.14رتبه بندی دانشگاه ها با رویکرد بروندادمحور و نه فرایندمحور
 .15تربیت و آموزش نیروهای انسانی توانمند برای نظام سالمت
 .16ساماندهی سالمت الکترونیک و استفاده از متخصصین این حوزه از دانشگاه های معتبر کشور
 .17استفاده از صاحبنظران در بخش های مختلف

.18تاسیس شورای عالی سیاستگذاری سالمت و تدوین برنامه های درازمدت سالمتی بدون سیاسی کردن
موضوع سالمت و عمل کردن وزارت بهداشت براساس برنامه های طراحی شده در این شورا
.19خروج برنامه های وزارت بهداشت از حالت سنتی و کلیشه ای و توصیه به دانشگاه ها برای اجرای برنامه ها
با خالقیت و نوآوری
.21تعریف بسته پایه ای خدمات مرتبط با سالمتی توسط وزارت بهداشت و هماهنگی با سازمانهای بیمه گر
.21الویت بندی اقدامات مورد نیاز با توجه به محدودیت های منابع ،وقت و امکانات
.22تصمیم گیری براساس منفعت عامه مردم و جلوگیری از اتخاذ رویکردهایی با منفعت برای عده ای خاص
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