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اسدیثِؾت

سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه سالمت
دضشت اهام خاهٌَای (داهت تشکاتَ) دس اجشای تٌذ یک افل  ۱۱۱لاًْى اعاعی عیاعتُای کلی
«عالهت» سا کَ پظ اص هؾْست تا هجوغ تؾخیـ هقلذت ًظام تؼییي ؽذٍ اعت ،اتالؽ کشدًذ.
عاصهاى تغیج جاهؼَ پضؽکی تِشاى تضسگ دس ساعتای جاهَ ػول پْؽاًذى تَ فشهایؾات هؼظن لَ ّ
ًقة الؼیي لشاس دادى فشهایؾات ایؾاى هتي اتالغیَ عیاعت ُای کلی عالهت سا دضْس تغیجیاى
اتالؽ هی ًوایذ .
تغن هللاالشدويالشدین
 ۱ـ اسائَ خذه ات آهْصؽی ،پژُّؾی ،تِذاؽتی ،دسهاًی ّ تْاًثخؾی عالهت هثتٌی تش افْل ّ
اسصػُای اًغاًی  -اعالهی ّ ًِادیٌَ عاصی آى دس جاهؼَ.
 ۱- -۱استماء ًظام اًتخاب ،اسصؽیاتی ّ تؼلین ّ تشتیت اعاتیذ ّ داًؾجْیاى ّ هذیشاى ّ تذْل دس
هذیظُای ػلوی ّ داًؾگاُی هتٌاعة تا اسصػُای اعالهی ،اخالق پضؽکی ّ آداب دشفَای.
- ۱-۲آگاٍعاصی هشدم اص دمْق ّ هغؤّلیتُای اجتواػی خْد ّ اعتفادٍ اص ظشفیت هذیظُای اسائَ
هشالثتُای عالهت تشای سؽذ هؼٌْیت ّ اخالق اعالهی دس جاهؼَ.
- ۲تذمك سّیکشد عالهت ُوَ جاًثَ ّ اًغاى عالن دس ُوَ لْاًیي ،عیاعتُای اجشایی ّ همشسات
تا سػایت:
 - ۲-۱اّلْیت پیؾگیشی تش دسهاى.
- ۲-۲سّصآهذ ًوْدى تشًاهَُای تِذاؽتی ّ دسهاًی.
- ۲-۳کاُؼ هخاطشات ّ آلْدگیُای تِذیذ کٌٌذٍ عالهت هثتٌی تش ؽْاُذ هؼتثش ػلوی.
- ۲-۴تِیَ پیْعت عالهت تشای طشحُای کالى تْعؼَای.
 - ۲-۵استماء ؽاخـُای عالهت تشای دعتیاتی تَ جایگاٍ اّل دس هٌطمَ آعیای جٌْب غشتی.
- ۲-۶افالح ّ تکویل ًظامُای پایؼً ،ظاست ّ اسصیاتی تشای فیاًت لاًًْوٌذ اص دمْق هشدم ّ
تیواساى ّ اجشای فذیخ عیاعتُای کلی.
 - ۳استماء عالهت سّاًی جاهؼَ تا تشّیج عثک صًذگی اعالهی  -ایشاًی ،تذکین تٌیاى خاًْادٍ،
سفغ هْاًغ تٌؼ آفشیي دس صًذگی فشدی ّ اجتواػی ،تشّیج آهْصػُای اخاللی ّ هؼٌْی ّ استماء
ؽاخـُای عالهت سّاًی.
 - ۴ایجاد ّ تمْیت صیشعاختُای هْسد ًیاص تشای تْلیذ فشآّسدٍُا ّ هْاد اّلیَ داسّییّ ،اکغي،
هذقْالت صیغتی ّ هلضّهات ّ تجِیضات پضؽکی داسای کیفیت ّ اعتاًذاسد تیيالوللی.

 - ۵عاهاًذُی تماضا ّ هواًؼت اص تماضای المائی ّ اجاصٍ تجْیض فشفا ً تش اعاط ًظام عطختٌذی ّ
ساٌُواُای تالیٌی ،طشح ژًشیک ّ ًظام داسّیی هلی کؾْس ّ عیاعتگزاسی ّ ًظاست کاسآهذ تش
تْلیذ ،هقشف ّ ّاسدات داسّّ ،اکغي ،هذقْالت صیغتی ّ تجِیضات پضؽکی تا ُذف دوایت اص
تْلیذ داخلی ّ تْعؼَ فادسات.
- ۶تأهیي اهٌیت غزایی ّ تِشٍ هٌذی ػادالًَ آداد هشدم اص عثذ غزایی عالن ،هطلْب ّ کافی ،آب ّ
ُْای پاک ،اهکاًات ّسصؽی ُوگاًی ّ فشآّسدٍُای تِذاؽتی ایوي ُوشاٍ تا سػایت اعتاًذاسدُای
هلی ّ هؼیاسُای هٌطمَای ّ جِاًی.
 - ۷تفکیک ّظایف تْلیت ،تأهیي هالی ّ تذاسک خذهات دس دْصٍ عالهت تا ُذف پاعخگْیی،
تذمك ػذالت ّ اسائَ خذهات دسهاًی هطلْب تَ هشدم تَ ؽشح ریل:
- ۷-۱تْلیت ًظام عالهت ؽاهل عیاعتگزاسیُای اجشایی ،تشًاهَ سیضیُای ساُثشدی،
اسصؽیاتی ّ ًظاست تْعظ ّصاست تِذاؽت ،دسهاى ّ آهْصػ پضؽکی.
 - ۷-۲هذیشیت هٌاتغ عالهت اص طشیك ًظام تیوَ تا هذْسیت ّصاست تِذاؽت ،دسهاى ّ آهْصػ
پضؽکی ّ ُوکاسی عایش هشاکض ّ ًِادُا.
- ۷-۳تذاسک خذهات تْعظ اسائَ کٌٌذگاى خذهت دس تخؼُای دّلتی ،ػوْهی ّ خقْفی.
ُ - ۷-۴واٌُگی ّ عاهاًذُی اهْس فْق هطاتك عاص ّ کاسی اعت کَ لاًْى تؼییي خْاُذ کشد.
 - ۸افضایؼ ّ تِثْد کیفیت ّ ایوٌی خذهات ّ هشالثتُای جاهغ ّ یکپاسچَ عالهت تا هذْسیت
ػذالت ّ تأکیذ تش پاعخگْیی ،اطالع سعاًی ؽفاف ،اثشتخؾی ،کاسآیی ّ تِشٍّسی دس لالة ؽثکَ
تِذاؽتی ّ دسهاًی هٌطثك تشًظام عطخ تٌذی ّ اسجاع اص طشیك:
 - ۸- ۱تشّیج تقوینگیشی ّ الذام هثتٌی تش یافتَُای هتمي ّ ػلوی دس هشالثتُای عالهت،
آهْصػ ّ خذهات تا تذّیي اعتاًذاسدُا ّ ساٌُواُا ،اسصیاتی فٌاّسیُای عالهت ،اعتمشاس ًظام
عطختٌذی تا اّلْیت خذهات استماء عالهت ّ پیؾگیشی ّ ادغام آىُا دس ًظام آهْصػ ػلْم
پضؽکی.
 - ۸ -۲افضایؼ کیفیت ّ ایوٌی خذهات ّ هشالثتُای عالهت تا اعتمشاس ّ تشّیج ًظام داکویت
تالیٌی ّ تؼییي اعتاًذاسدُا.
 - ۸-۳تذّیي تشًاهَ جاهغ هشالثتی ،دوایتی تشای جاًثاصاى ّ جاهؼَ هؼلْالى کؾْس تا ُذف استماء
عالهت ّ تْاًوٌذعاصی آًاى.
 - ۹تْعؼَ کوی ّ کیفی تیوَُای تِذاؽتی ّ دسهاًی تا ُذف:
ُ- ۹-۱وگاًی عاختي تیوَ پایَ دسهاى.
- ۹-۲پْؽؼ کاهل ًیاصُای پایَ دسهاى تْعظ تیوَُا تشای آداد جاهؼَ ّ کاُؼ عِن هشدم اص
ُضیٌَُای دسهاى تا آًجا کَ تیواس جض سًج تیواسی ،دغذغَ ّ سًج دیگشی ًذاؽتَ تاؽذ.
 - ۹-۳اسائَ خذهات فشاتش اص تیوَ پایَ تْعظ تیوَ تکویلی دس چاسچْب دعتْسالؼولُای لاًًْی ّ
ؽفاف تَ گًَْای کَ کیفیت اسائَ خذهات پایَ دسهاًی ُوْاسٍ اص هطلْتیت الصم تشخْسداس تاؽذ.
- ۹-۴تؼییي تغتَ خذهات جاهغ تِذاؽتی ّ دسهاًی دس عطخ تیوَُای پایَ ّ تکویلی تْعظ ّصاست
تِذاؽت ّ دسهاى ّ خشیذ آىُا تْعظ ًظام تیوَای ّ ًظاست هؤثش تْلیت تش اجشای دلیك تغتَُا تا
دزف الذاهات صایذ ّ ُضیٌَُای غیشضشّسی دس چشخَ هؼایٌَ ،تؾخیـ تیواسی تا دسهاى.
 - ۹-۵تمْیت تاصاس سلاتتی تشای اسائَ خذهات تیوَ دسهاًی.

 - ۹-۶تذّیي تؼشفَ خذهات ّ هشالثتُای عالهت هثتٌی تش ؽْاُذ ّ تش اعاط اسصػ افضّدٍ تا دك
فٌی ّالؼی یکغاى تشای تخؼ دّلتی ّ غیشدّلتی.
 - ۹-۷افالح ًظام پشداخت هثتٌی تش کیفیت ػولکشد ،افضایؼ کاسآیی ،ایجاد دسآهذ ػادالًَ ّ
تشغیة اًگیضٍُای هثثت اسائَ کٌٌذگاى خذهات ّ تْجَ خاؿ تَ فؼالیتُای استماء عالهت ّ
پیؾگیشی دس هٌاطك هذشّم.
 - ۱۱تأهیي هٌاتغ هالی پایذاس دس تخؼ عالهت تا تأکیذ تش:
- ۱۱-۱ؽفاف عاصی لاًًْوٌذ دسآهذُاُ ،ضیٌَُا ّ فؼالیتُا.
 - ۱۱-۲افضایؼ عِن عالهت ،هتٌاعة تا استماء کیفیت دس اسائَ خذهات تِذاؽتی ّ دسهاًی ،اص
تْلیذ ًاخالـ داخلی ّ تْدجَ ػوْهی دّلت تَ ًذْی کَ تاالتش اص هیاًگیي کؾْسُای هٌطمَ تاؽذ ّ
اُذاف عٌذ چؾناًذاص تذمك یاتذ.
ّ - ۱۱-۳ضغ ػْاسك تش هذقْالت ّ هْاد ّ خذهات صیاىآّس عالهت.
 - ۱۱-۴پشداخت یاساًَ تَ تخؼ عالهت ّ ُذفوٌذعاصی یاساًَُای تِذاؽت ّ دسهاى تا ُذف تأهیي
ػذالت ّ استماء عالهت تْیژٍ دس هٌاطك غیشتشخْسداس ّ کوک اختقافی تَ الؾاس ًیاصهٌذ ّ
دُکُای پاییي دسآهذی.
- ۱۱افضایؼ آگاُی ،هغؤّلیت پزیشی ،تْاًوٌذی ّ هؾاسکت عاختاسهٌذ ّ فؼاالًَ فشد ،خاًْادٍ ّ
جاهؼَ دس تأهیي ،دفع ّ استماء عالهت تا اعتفادٍ اص ظشفیت ًِادُا ّ عاصهاىُای فشٌُگی،
آهْصؽی ّ سعاًَای کؾْس تذت ًظاست ّصاست تِذاؽت ،دسهاى ّ آهْصػ پضؽکی.
- ۱۲تاصؽٌاعی ،تثییي ،تشّیج ،تْعؼَ ّ ًِادیٌَ ًوْدى طة عٌتی ایشاى.
- ۱۲-۱تشّیج کؾت گیاُاى داسّیی تذت ًظش ّصاست جِاد کؾاّسصی ّ دوایت اص تْعؼَ
ًْآّسیُای ػلوی ّ فٌی دس تْلیذ ّ ػشضَ فشآّسدٍُای داسّیی عٌتی تذت ًظش ّصاست تِذاؽت،
دسهاى ّ آهْصػ پضؽکی.
 ۱۲-۲اعتاًذاسد عاصی ّ سّصآهذ کشدى سّػُای تؾخیقی ّ دسهاًی طة عٌتی ّ فشآّسدٍُای
هشتثظ تا آى.
 ۱۲-۳تثادل تجشتیات تا عایش کؾْسُا دس صهیٌَ طة عٌتی.
ً ۱۲-۴ظاست ّصاست تِذاؽت ،دسهاى ّ آهْصػ پضؽکی تش اسائَ خذهات طة عٌتی ّ داسُّای
گیاُی.
 ۱۲-۵تشلشاسی تؼاهل ّ تثادل هٌطمی هیاى طة عٌتی ّ طة ًْیي تشای ُنافضایی تجشتیات ّ
سّػُای دسهاًی.
 ۱۲-۶افالح عثک صًذگی دس ػشفَ تغزیَ.
۱۳تْعؼَ کیفی ّ کوی ًظام آهْصػ ػلْم پضؽکی تَ فْست ُذفوٌذ ،عالهت هذْس ،هثتٌی تشًیاصُای جاهؼَ ،پاعخگْ ّ ػادالًَ ّ تا تشتیت ًیشّی اًغاًی کاسآهذ ،هتؼِذ تَ اخالق اعالهی
دشفَای ّ داسای هِاست ّ ؽایغتگیُای هتٌاعة تا ًیاصُای هٌاطك هختلف کؾْس.
۱۴تذْل ساُثشدی پژُّؼ ػلْم پضؽکی تا سّیکشد ًظام ًْآّسی ّ تشًاهَ سیضی تشایدعتیاتی تَ هشجؼیت ػلوی دس ػلْم ،فٌْى ّ اسائَ خذهات پضؽکی ّ تثذیل ایشاى تَ لطة پضؽکی
هٌطمَ آعیای جٌْب غشتی ّ جِاى اعالم .

