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 خالصه اجرائی

طی چند دهه گذشته، به دنبال درک بشر از سالمت به عنوان موتور توسعه و به عنوان اصلی ترین محور توسعه 

درمانی از سوی دیگر،  -پاسخگوئی به نیازها، انتظارات و چالش های بهداشتی پایدار از یک سو و ناتوانی کشورها در

 کشورهای در نظام سالمت اصالحات فرایند اگرچهنظام های سالمت در بیشتر کشورها به اصالحات روی آوردند. 

بهبود  شاملهمه کشورها اصلی اصالحات در ، اما هدف مشترک وقوع است حال در متفاوتی یهاروش با گوناگون،

افزایش کارائی و اثربخشی نظام  وضعیت کلی سالمت مردم، افزایش رضایتمندی دریافت کنندگان خدمات سالمت،

انجام اصالحات در می باشد. سالمت؛ دسترسی عادالنه به خدمات سالمت و دستیابی به پوشش همگانی سالمت 

های باال دستی و در قالب کالن سالمت، عموما در قالب تدوین اسناد و سیاست نظام سالمت و تعیین راهبردهای

 یهاتوسعه نظام یو تقاضا برانظام سالمت کمبود منابع  ،یطورکلبه گیرد.های مشخص صورت میاهداف و شاخص

 ندیمسئول شروع فرا توانندیم د،یجد یقانون راتییتغ یبرا ازیو احساس ن حاکمیت یمل یهااستی، سسالمت

و  یاقتصاد یهانهیمختلف بر اساس زم ید. کشورهاندر نظام سالمت باش یکالن و باال دست یهارنامهب نیتدو

 .ندینمایمستمر آنها م شیها و پابرنامه نیا نیسالمت جامعه خود اقدام به تدو یازهاین نیهمچن و یاجتماع

و  یسازجامعه ،یخودسازبا هدف  و انیرانایخطاب به همه  یشوربه مثابه من یگام دوم انقالب اسالم هیانیب

 هیانیب نیادر  یمقام معظم رهبر .صادر شده است معظم انقالبتوسط رهبر انقالب دیفصل جد در یسازتمدن

کشور و ارائه  ندهیآ ریمس میبه ترس ران،یا یچهل ساله انقالب اسالم یاز دستاوردها ییهابخش انیضمن ب

عزت  ؛یو اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد؛ استقالل و آزاد تیدر هفت بعد علم و پژوهش، معنو ییهاهیتوص

به عملکرد  ژهیبه طور و هیانیب نیادر  نیاند. همچنپرداخته یبا دشمن؛ و سبک زندگ یدو مرزبن یروابط خارج ،یمل

سطوح  هیدر کل انیرانیاکه خطاب به همه  هیانیب نیاشده است. در  دیاز ابعاد تاک کیدر هر  یو نقش جوانان انقالب

 توانیاشاره شده است که کمتر م ندهیا وزمان حال  یبرا یمهم اریاست، به موضوعات بس یاجتماع-یاقتصاد

همه  یبرا یرا به عنوان نقشه راه هیانیب نیا توانیرو م نیا. از تافی یاسناد باالدست ریآن را در سا یهانمونه

 یو راهبردها هااستیس توانیآن م یاستیس یدر نظر گرفت که با توسل به راهکارها یاجتماع یاسیس یهاحوزه

از  یکی ، به عنوانو بهبود مستمر نظام سالمت نهیبه تیریمد د.نمو نیتدوبر اساس آن سطوح را  هیکل رد ییاجرا

 رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوممیتوان رهنمودهای است که  ییهااز نمونه یکیو پایدار جامعه  یارکان اساس

 .را در آن بکار برد

ش گروه پژوهشی ما در مرکز تحقیقات عدالت در سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران، به سفاررو، از این

های سیاستی نظام فرهنگستان علوم پزشکی و با الهام از بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، اقدام به تبیین گزینه

با استفاده از در این مطالعه که مقام معظم رهبری نموده است.  یهاهیتوصسالمت در راستای عملیاتی نمودن 

و طی سه  های چهره به چهره()مرور متون و مصاحبه( و کیفی تاپسیس فازیو  توصیفیآمار های کمی )روش

های مضامین احصاشده در حوزه تحلیل محتوای کیفی بیانیه و شناسایی کاربستمرحله انجام شد، در ابتدا به 

پژوهش به  گروهاعضا  زتوسط چهار نفر ا این مرحله از مطالعهنتایج، یی ایو پا ییرواتائید  جهتپرداختیم.  سالمت
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از اعضا مورد  کیاستخراج شده توسط هر  هایو مقوله دو جلسه مشترک کدها یط انیا انجام و در پاصورت مجز

در هر  ایراننظام سالمت موجود  تیوضع لیو تحل یبا بررس پس از آن، و اجماع نظر همه اعضا قرار گرفت. یبررس

بعاد ین اا از کیهر یبرا یاختصاص سیاستی یهانهیگز نییو تب نیبه تدواقدام  بیانیه گام دوم انقالب،یک از ابعاد 

 یاستیس هایینهگز تکمیل تائید نتایج حاصل از دو مرحله پیشین و جهتهمچنین،  نمودیم. در بخش سالمت

به  یافتهساختار یمهن هایمصاحبه سالمت حوزه نظر، از شش خبره و صاحبکشور نظام سالمتشده برای ارائه

از ها نهیگز نایبندی و اولویت یینها تائید، جهت سیاستی یهانهیراهبردها و گز هیاول نیاز تدو پس عمل آمد.

 بهره گرفته شد.و تاپسیس فازی  یدلف ترکیب روش

کاربست  12کد و  15 ،رمقولهیز 5 ییدر مقوله علم و پژوهش منجر به شناسا هیانیب یمحتوا لیتحل .1

 .حوزه سالمت شد برای

کاربست  15کد و  14، زیرمقوله 4بیانیه در مقوله معنویت و اخالق منجر به شناسایی تحلیل محتوای  .2

 شد در حوزه سالمت

کاربست در حوزه  33کد و  23، زیرمقوله 6تحلیل محتوای بیانیه در مقوله اقتصاد منجر به شناسایی  .3

 سالمت شد

 20کد و  13، زیرمقوله 3ناسایی تحلیل محتوای بیانیه در مقوله عدالت و مبارزه با فساد منجر به ش .4

 کاربست در حوزه سالمت شد

کاربست  11کد و  7، زیرمقوله 3ی منجر به شناسایی استقالل و آزادتحلیل محتوای بیانیه در مقوله  .5

 شددر حوزه سالمت 

 5منجر به شناسایی  با دشمن یمرزبندی و روابط خارج ،یعزت ملتحلیل محتوای بیانیه در مقوله  .6

 شدکاربست در حوزه سالمت  12کد و  15، هزیرمقول

کاربست در حوزه  3زیرمقوله و  1ی منجر به شناسایی سبک زندگتحلیل محتوای بیانیه در مقوله  .7

 سالمت شد

 یهاتیها و موفقاز چالش یمتعدد یها، نمونهتحلیل وضعیت فعلی نظام سالمت کشور در بعد علم و پژوهشدر 

دهد  یعلم و پژوهش در کشور نشان م تیبه وضع قتریقرار گرفت. نگاه دق یبعد مورد بررساین نظام سالمت در 

مطالعه حاضر نشان  جیعالوه نتا بهدارد.  ازین یموثرتر یکردهایبعد علم و پژوهش در نظام سالمت به رو تیتقو

 در هینشر نیو چند یقاتیمراکز تحق ادی، تعداد زو توسعه قیتحق یبرا یمنابع انسان یاز تعداد کاف رانیداد که ا

 نیمواجه است. از ا زیحال با مشکل مهاجرت و فرار نخبگان ن نیبرخوردار است، اما در ع یحوزه سالمت و پزشک

 یپژوهش یهاطیمح تیو حفظ منابع به دنبال تقو جادیارتقا علم و پژوهش از منظر ا یرو الزم است که در راستا

 ی. برخمیبه ماندن در کشور باش انیدانشگاه قیتشو یروشن برا یمناسب، مطلوب و با چشم انداز شغل یو دانشگاه

 شامل: نهیزم نیدر ا یاصالح شنهاداتیپ

 پاسخگو، صیتخص یارهاسالمت همراه با سازوک یهابودجه پژوهش شیافزا •
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 تیفیبا ک یهاپژوهش یو اجرا یریگیپ یبرا یمنابع کاف ستهیپژوهشگران شا نکهیاز ا نانیحصول اطم •

 کنندیم افتیرا در

 ینیبال یهاتیکه از فعال یزانیبه همان م یعلوم پزشک یهادر دانشگاه یپژوهش یهاتیبه فعال قیتشو •

 .شودیم تیحما یو آموزش

با  یهاشود تا پژوهشبرطرف  دیاستفاده از علم و پژوهش با یشده برا ییموانع شناسا نکهیکالم آخر ا

 شود. لیتبد استیدر عمل به س از،یبر ن یباال و مبتن تیفیک

-استیدر حوزه س یو بازگشت به نگاه اخالق کردیرو رییتغمطالعه حاضر نشان داد که در بعد معنویت و اخالق، 

-استیدر س یمالحظات اخالق تیتر رعاو جامع و به عبارت روشن یستمینظام سالمت و استفاده از تفکر س یگذار

نظام سالمت  یدر ارتقا تواندیم ینگرش اخالق جادایو  هایتوانمند یارتقا قینظام سالمت از طر تیریو مد یذارگ

بر  یبه سمت نظام سالمت مبتن هااستیبازگشت س ،یو اخالق یستمی. حاصل تفکر سدینمامی فاای یثرنقش مو

 طیشرا جاداینظام ارجاع،  تیاصالح و تقو ،یدرمان یسطح اول خدمات بهداشت یتوانمند برا یروهاین تیشبکه، ترب

 یپزشک زاتیتجه یهااز رانت لفمخت یهاصف، کاهش تعارض منافع و سوءاستفاده یروهاین یبرا شتریب یماندگار

 ها خواهد بود.در دانشگاه ژهیارزشمند آموزش در نظام سالمت و به و گاهیجا یو ارتقا متیگران ق یو داروها

 یغرب یظالمانه کشورها یهامیتحروضعیت بعد اقتصاد در نظام سالمت کشور، نشان داد نتایج مطالعه حاضر از 

 ،یپزشک زاتیدارو و تجهحوزه غذا  ژهینظام سالمت، به وازجمله کشور  یتیحاکم یهااز بخش یاریبس رانیا هیعل

دهندگان ارائه غیدر یب یهاگرچه همواره شاهد تالش خش،ب نیاست. در اداده قرار  ریتحت تاث یادیتا حد ز را

در امان  میوجود باز هم از اثرات تحر نیبا ا م،یانظام سالمت بوده رانیو مد استگذارانیخدمات سالمت و س

 زاتیتجه یبه برخ یمنجر به عدم دسترس یالمللنیب یو توقف مبادالت تجار یبانک یهامیتحر ژهی. به ومیانبوده

 ینوسانات ارز گرید یاند. از سوخاص و صعب العالج بوده مارانیب ژهیبه و مارانیب ازیشده که مورد ن ییداروها ایو 

داده  شیکشور را افزا یواردات زاتیتجه ای یخارج یداروها یبرخ یتمام شده برا یهامتیق زین ریدر چند سال اخ

جامعه را تحت الشعاع قرار داده، سبب شده است  متسال نکهیعالوه بر ا گریکدیمسائل در کنار  نیاست. همه ا

خود در تضاد با  نیبر آالم مردم افزوده شود؛ که ا زیسالمت ن نیتام یبرا یکاف یدرد فقر و نداشتن منابع مال

از  شیشد ب ضیخانواده مر کیدر  یاگر کس میخواهیآنجا که فرمودند: »ما ماست،  یمقام معظم رهبر شیفرما

رهبر معظم انقالب بر اقتصاد  داتیتاک رویو پ یطیشرا نیچن در نداشته باشد«. یگریرنج د یدار ضیرنج مر

نمودن  یاتیدر جهت عمل یزیربه دنبال برنامه یتیحاکم یهابخش ریالزم است بخش سالمت در کنار سا ،یمقاومت

اقتصاد  هیدر سا تنهاو ارائه خدمات سالمت باشد.  یپزشک زاتیدارو، تجه دیدر تول یو خودکفائ یاقتصاد مقاومت

به  بیتا از آس ایستاد نظام سالمت یدهایتهد ریو سا یظالمانه جوامع غرب یهامیتوان در مقابل تحریم یمقاومت

بر  یمبتن ا،یفعال، پو ،یاسالم یاست نشات گرفته از مبان یاقتصاد ،یمقاومت شود. اقتصاد یریشگیملت و دولت پ

حرکت و تالش  هیاستوار بر پا شرفت،یداخل و رفع موانع پ دیتول یهاتیبر مز دیاکبا ت یبوم هیدانش روز و سرما

 ،یمل یخودباور شیافزا ها،یدر بخش سالمت موجب کاهش وابستگ یو روزافزون. اقتصاد مقاومت ریناپذیخستگ
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نکته در اقتصاد  نیترمهم. شودیاستقالل نظام سالمت کشور م میو تحک یآورتاب شیافزا ،ییتحقق خوداتکا

که عالوه بر کاهش اثرات  یاست به نحو انیبه اقتصاد مستقل، مولد و دانش بن دنیدر بخش سالمت، رس یمقامت

خصوص الزم  نیبه اهداف نظام سالمت کشور را فراهم سازد. در ا یابیدست یمطمئن برا یریبر آن، مس میتحر

. بدون ردیقرار گ استگذارانیس ژهیخردمندانه مورد توجه و یتیریو مناسبات مد ییگراجوان رینظ یاست موارد

 یمنابع مال نیتوان به تامیاهداف وجود دارد که از جمله آنها م نیبه ا یابیبر سر راه دست یشک موانع متعدد

 اشاره کرد. میلزوم حفظ سالمت و رفاه مردم در دوران پسا تحر زیو ن یدر عصر اقتصاد مقاومت ازیمورد ن

 ،یمال نیدر هر سه جنبه تام یعدالت یاز وجود ب یحاکدر بعد عدالت و مبارزه با فساد مطالعه حاضر نتایج 

 یبه پوشش همگان یابیو دست هایعدالت یرفع ب یوجود برا نیسالمت است. با ا یامدهایو پ یمندو بهره یرسدست

 باسالمت  تیفیاز خدمات با ک یمندو بهره یدسترس شی. در واقع افزادیچیتوان پینم ینسخه واحد چیسالمت ه

مدت  یطوالن ندیفرا کیهمه  یسالمت برا یکمرشکن و فقرزا یها نهیافراد در برابر هز یو حفاظت مال تیفیک

دارد.  ازیموفق ن یکشورها اتیاز تجرب یمندبر شواهد با بهره یو مبتن قیعادالنه، دق یهایگذاراستیاست و به س

 نظام سالمت کشور:در  یعدالت یکاهش ب یازجمله راهکارها

 نمودن نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده، یاتیعمل •

 مه،یب یگسترش پوشش همگان •

 ،یامهیخدمات ب یاصالح بسته ها •

 ،ینیبال یراهنماها نیتدو •

 ...و  یپزشک زاتیدارو و تجه متیکنترل ق •

 هایعدالتیببسیاری از  جادیالعلل اعلت، که خود از موثر بر سالمت یبر مسائل اجتماع ترقیبر آن، نگاه دق عالوه

به حداکثر رساندن عدالت در سالمت  یبرا زین رهیو غ ینینش هیفقر، حاش ،یکاریازجمله بدر نظام سالمت هستند، 

در  یحداکثربه عدالت  یابیدست قتیاست. در حق ازیسالمت مورد ن یپوشش همگان ییبه هدف غا یابیو دست

است که در خارج از نظام سالمت وجود  یعوامل ریاسالمت، عالوه بر تمرکز در نظام سالمت، مستلزم توجه به س

 ریپذامکان یبخش نیب یهایبه آن بدون توسعه همکار دنیدهند؛ و رس یقرار م ریداشته و سالمت مردم را تحت تاث

 .یستن

نظام سالمت را در سراسر جهان فرا گرفته است و  یاست که همه جنبه ها دهیچیپ یافساد مسئله، از طرفی

 یهافساد در بخش ز،ین رانیشود. در کشور ا یسالمت محسوب م یبه پوشش همگان یابیدست یبرا یاز موانع اصل

مند در همه ارکان نظاموجود فساد  ،یمقام معظم رهبر شیمختلف نظام سالمت وجود داشته و دارد. طبق فرما

 اراتیاخت ران،یدر کشور ما مد نکهیا لی. متأسفانه به دلستیوجه قابل قبول ن جیسالمت، به هکشور از جمله نظام 

بروز  یبرا نهیزم ست،یدر نظام سالمت کشور چندان شفاف ن هایگذاراستیو س هایریگمیدارند و تصم یادیز

نظام سالمت که همانا ارائه  یبه اهداف نهائ دنیرس یاست که، برا یحال رد نیفسادها در آن فراهم است. ا یبرخ
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است. مبارزه با فساد در نظام  یهمه است، مبارزه با فساد در حوزه سالمت ضرور یبرا تیفیخدمات سالمت با ک

 تیکمحا یریمنظور، شکل گ نینظام سالمت است. بد یهااستیضد فساد در تمام س دگاهیسالمت مستلزم ادغام د

 استیس نیمشارکت جامعه در تدو نیو همچن ،ییو پاسخگو تیشفاف یهانجاندن سازوکارمطلوب نظام سالمت و گ

 است. ازیمورد ن

 هاینهیهز ریبا کاهش چشمگ یشدن اقتصاد مقاومت ییآنچه مشخص است با اجرادر بعد استقال و آزادی، 

و  یدکنندگیتول جادیبدان معنا که با ا ،دبو میدر حوزه سالمت مواجه خواه یعموم یهانهیهز شیو افزا یخصوص

 یریچشمگ زانیکه همان مردم هستند به م یبخش خصوص بیاز ج یخروج زانیدر حوزه سالمت م گذاریهیسرما

 زانیاز م یاقتصاد ییرونق و شکوفا جادی. با ادشویاهداف نظام سالمت م سازیادهیو سبب پ افتیخواهد  اهشک

 مارانیاز اعزام ب توانیحوزه م نیدر ا یتوسعه علم ییدر حوزه سالمت کاسته خواهد شد و با رشد و شکوفا یکاریب

 یانسان یرویدر فکر و ن گذاریهیکرد. سرما یریلوگج یدرمان زاتیتجه هروییواردات ب نیبه خارج کشور و همچن

 قیدر جهت تشو داخلی مسئوالن جانبههمه تیمگر با حما شودیمحقق نم سالمت هایشاخص تیفیک یو ارتقا

 یاز تمام دیبا یتحقق اقتصاد مقاومت یجهت در راستا نیحوزه. به هم نیا دکنندگانینخبگان و تول بیو ترغ

 حوزه بهره برد. نیبالقوه و بالفعل ا کاناتو ام هاتیظرف

سالمت به عنوان  یپلماسید توان بیان داشت کهمی با دشمن یمرزبند ،یروابط خارج ،یعزت ملدر بعد 

و همه  ینید ،یقوم ،ینژاد ،یمرسوم زبان هایمرزبندی و مرزها به توجه بدون هادر دفاع از انسان یاساس یراهبرد

سالمت شهروندان  نیدر تام یسالمت نقش مهم یپلماسی. توجه به دباشدیم یجامعه بشر داتیمتعلقات و مق

داد و ستد  ،یدر کشور سبب تبادل نظر و اطالعات تخصص حوزه نیدارد. فعال شدن ا یکشور و بهبود روابط خارج

و  مارانیتبادل اطالعات ب ها،پلماتیگشودن باب مذاکرات سالمت محور د ،ییدارواختراعات  و هافرمول

تا حد  المللینیب یبحران سالمت در فضا تیریمد ییبه توانا یابیدست گری. از طرف ددشویم یعلم هاییهمکار

 باشد. یپلماسیو د سالمتدو حوزه  افتهیامتزاج  ینآفریمتاثر از نقش تواندیم یادیز

مورد  یدهایو نبا دهایمطلوب با یسبک زندگ کیدر داشتن  نشان دادمطالعه حاضر در بعد سبک زندگی نیز، 

 امدهایدر سالمت افراد دارد، بلکه پ یمرتبط با آن، نه تنها نقش اساس یو رفتارها یقبول انتخاب نوع سبک زندگ

 موثر هاآن یتماعو اج ،یذهن-یروان ،یو سالمت جسم یستیبر عملکرد، بهز تواندیخواهد داشت که م یجیو نتا

موضوع  نیافراد و جوامع است. ا یح سالمت اجتماعسط یسالم، ارتقا یمثبت سبک زندگ جنتای جمله از. باشد

. بعالوه، داشتن سبک باشدیم گرانیبه د بیبدون آس یاجتماع هایانجام موثر و کارآمد نقش ییسبب بهبود توانا

افراد موثر هستند و  یبر سالمت اجتماع زنی هامهارت نی. ادشویم یاجتماع هایسالم سبب توسعه مهارت یزندگ

 یابیو دست ابدی-یم شیدر جامعه افزا یاجتماع یهیسرما زانیافراد در جامعه، م یسالمت اجتماع زانیم شیبا افزا

 زین صادسالم بر فرهنگ و اقت یبه سبک زندگ یابی. بعالوه، دستشودیم رترپذیو امکان ترعیبه اهداف توسعه، سر

 یازهایو سوق دادن ن ییگرا-به منظور کاهش مصرف غاتیدر تبل گذاریهیب سرماسب کهایاست. به گونه رگذاریتاث

سالم راهی است  یسبک زندگ جیاست که ترو نیا تی. نکته حائز اهمگرددیمشخص م یالگو کیمردم به سمت 
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 تنها نه هاهمه بیماری کهطوری به کند،می ریجلوگی زودرس مرگ حتی و جدی هایکه از خطر ابتالء به بیماری

 و عروقی و قلبی هایبیماری از ناشی میرهای و مرگ از ایعمده بخش از توانمی بلکه هستند پیشگیری قابل

زندگی افراد و خانواده  ینحوه یشیوه زندگی سالم باشد، بر رو کههنگامی. کرد پیشگیری نیز مختلف هایسرطان

 .شودیکاسته م هایماربی بار از و بوده ترگذاشته و در نهایت جامعه و خانواده سالم رکودکان هم تأثی و

شواهد محور در  یاستیس یهانهیگز یبندتیو اولو نیتدو ،ییشناسادر مرحله آخر از مطالعه که به منظور 

، طبق توافق خبرگاندر نظام المت انجام شد،  بیانیه گام دوم انقالب ابعاداز  کینمودن هر ییاجرا یراستا

از  یعموم یآگاه شیدرخصوص افزا یارسانه یهاشیپو«؛ »آموزش قیاز طر گذاراستیسمحقق و  یتوانمندساز»

های اولیه بهداشتی، توسعه گذاران به مراقبتافزایش توجه سیاست«؛ »ماریازجمله حقوق ب یپزشک یااخالق حرفه

رفع انحصار تولید، «؛ »درمانی کشور و تحقق همه جانبه اصل اولویت پیشگیری-شبکه بهداشتیو روزآمد کردن 

-کارآفرینی در حوزه سالمت اقتصاد مقاومتی و اشتغال«؛ »توزیع و ارائه دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات سالمت

ریزی مناسب براساس امههای اقتصادی بر پیامدهای سالمتی و برننظارت و پایش مداوم اثرات تحریم«؛ »زایی

ها از طریق مراکز ارائه راهنمایی در رابطه با اهمیت سبک زندگی سالم در دوران کودکی به خانواده« و »پیامدها

های نظام گذاریی در سیاستگام دوم انقالب اسالم یهیانیبسازی « از باالترین اولویت در راستای نهادینهبهداشتی

 .هستند سالمت کشور برخوردار

به  یابیدر نظام سالمت کشورمان، دست ریگچشم یهاشرفتیصورت گرفته و پ ریقابل تقد یهاتالش رغمیعل

 ریو مس یروزافزون سالمت به عنوان رکن عدالت اجتماع یو ارتقا یهمه جانبه در گام دوم انقالب اسالم یتعال

با نگاه  هااستیس نینظام سالمت در جهت تدو گذراناستیس شیاز پ شیمستلزم تالش ب دار،یبه توسعه پا لین

 .باشدیرهبر معظم انقالب م یهاهیاز ابعاد توص کیمطلوب نظام سالمت در هر  تیاکمتر به حگسترده

 هیتوسعه مطرح شده است و برگرفته از نظر یمعما دیتوسعه به عنوان کل اتیمطلوب در ادب تیآنجا که حاکم از

مفهوم را  نیا یبانک جهان باشد،یم یو جامعه مدن یل مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصو محصو یینهادگرا

 تیو مقررات حاکم نیقوان تیفیک ،دولت ییکارآ ،یاسیثبات س ،ییبر اساس شش شاخص حق اظهارنظر و پاسخگو

 ایگام دوم انقالب به گونه هیانیخود در ب اناتیدر ب زین ی. مقام معظم رهبرکندیم فیقانون و کنترل فساد تعر

 :اندابعاد از جمله در بعد سالمت اشاره کرده نیبه ا لیبه شرح ذ ژهیو

-و مردم یستزیساده ن،یمسئول یو اخالق یسالمت اعتقاد ،یزیو گسترش عدالت، فسادست یخواه عدالت

مل نظرات مخالف، شجاعت و و عمل، وسعت نظر و تح یرگیمیو حکمت در تصم ریتدب ،ییتواضع، خودگرا ،ییگرا

سالمت، نظارت بر عملکرد و  امو کارگزاران نظ گذاراناستیدر انتصاب س ساالریستهیو عمل، شا انیدر ب تیقاطع

اطالعات و مشارکت  تیو شفاف رسانیاطالع ،ینظام، بهبود مستمر نظام و ساختار دولت نیاز صحت عمل ا نانیاطم

آمده  یمقام معظم رهبر اناتیگفت آنچه در ب توانیسالمت. م های حوزهسازیمیو تصم یرگیمیمردم در تصم

 زیرا ن تریبلکه ابعاد گسترده باشدیمطلوب نظام سالمت م یشش بعد شاخص حکمران رندهیاست، نه تنها دربرگ

 هایمجموعه با شاخص نیدر ا یمقام معظم رهبر شاتیطابق به فرماجهت، با توجه به ت نی. به همشودیشامل م
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 جادیبا هدف ا وبمطل تیحاکم یبرا یراهبرد یبه عنوان سند توانیگام دوم انقالب را م هیانیمطلوب، ب تیحاکم

 در نظر گرفت.  سازیو دولت پردازیجامعه ،یپس از خودساز یاسالم نیتمدن نو

عدالت  تیمطلوب نظام سالمت با محور یحکمران یبر اجزا یکالن نظام سالمت مبتن یطراح ه،یانیب نیا طبق

است. در  رپذیامکان یدرون هاییتوانمند یکارآمد و با استفاده از تمام یبه صورت ؛ییو پاسخگو یو کرامت انسان

نظام  تیمتفاوت در موفق یکردیدوم انقالب رو گام یهیانیب ،یراستا، اکنون و در آغاز چله دوم انقالب اسالم نیا

مطلوب نظام سالمت در مجموعه  یحکمران هایسالمت همراه با شاخص تیسالمت فراهم آورده است. محور

 تیمحور نی. اشودیم یتلق یمورد توجه قرار گرفته است؛ نقطه شروع خوب ریاخ هایکه در سال یداخل هایاستیس

و محور سنجش و  دیبروز نما یکالن مل هایطرح یسالمت برا وستیپ نیو در تدو عمل اگر فراتر از گفتار در

 مبارک خواهد بود. اریاقدامات شود، بس ریسا یابیارز

در نظام  زمانیکشور عز یاتوسعه شرویپ هایبه آرمان یابیجهت دست یگشائمطالعه حاضر راه جیاست نتا دیام

 باشد یانقالب اسالم یسالمت در پساچهل سالگ

  


