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گفتارپيش

دستاوردهايچهلسالهانقالباسالميدرحوزهسالمت
 

کنيم به مناسبت نعمت بزرگ انقالب اسالمي و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و مردم عزيز که هرر ننهره کره     گذاري مي خداوند را سپاس

ها حاضر بودند و حاضر خواهند بود  رگواري که هميشه در صحنهمردم بز. ننها است هاي امام راحل،از برکت وجود از لطف خداوند و تالش پسداريم 

اي ترالش و مبرارز     هاي داهيانه امام راحل و حضرت نيت اهلل العظمي خامنه ملت وفاداري که تحت رهبري. و انقالب اسالمي را به پيروزي رساندند

و از جمله در حوز  سالمت، از مقامي واال نرزد خداونرد تبرار  و    صحنه گردانان چهل سال خدمت و تالش و مديريت و ايثار در همه صحنه . کردند

هراي متترنم خردمترزاري     ها که فرصرت  ها که به مالء اعلي پيوستند و چه نن تعالي و منزلتي قدرشناسانه نزد ملت بزرگ ايران برخوردارند، چه نن

حضرت سيدالشهداء امام حسين . خدمت و زمينه توفيق خدمت استهاي بزرگ فرصت و تداوم  در سنن الهي يکي از اجر. برايشان هنوز فراهم است

 :عليه السالم مي فرمايند

 (102،ص 21 مستدرک الوسائل، ج)اِعلَموا اَنَّ حَوائِجَ النّاسِ اِلَیکُم مِن نِعَمِ اهللِ عَلَیکُم، فَال تَمَلُّوا النِّعَمَ فَتُحَوَّلَ اِلی غَیرِکُم؛ 

ها خسته نشوید که هر آینه به سوی  پس از این نعمت. های الهی بر شماست به شما، از نعمتهای مردم  بدانید که نیازمندی

 .دیگران سوق یابد

 

 از انقالب وپس پیشاهمیت روایت و مستندسازی حقایق 
کودکي بودند و از  اکثريت جمعيت فعلي کشور در نن زمان به دنيا نيامد  بودند يا در سنين. سال از پيروزي انقالب اسالمي گذشته است چهل

از نن و انتقرال تارارب    پرس سراله   چهلاز انقالب و حوادث دور   پيشروايت حقايق . اطالعي ندارند ،گذشت زمان حکومت ستم شاهي و ننهه مي

 . کند ي مي، سنريناند کرد ساز را در   حاصله، يك رسالت سرنوشت ساز ملي است که بر دوش فرد فرد ننهائي که شرايط اين مقطع حساس تاريخ

 

 های مهم سالمت در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران تجاربی از دوران مدیریت در مسئولیت
ها،  بنا به اقتضاي مسئوليت. نکه معاون بهداشت باشم مدتي معاون درمان بودم و قبل از نن معاون نموزشي و پژوهشي وزارت بهداري سابقناز  پيش

از عمق فاجعه  طورواقعي بهتا زماني که معاون بهداشت نشدم، . داشتمهاي جنگ تحميلي  هاي بزرگ ايران و جبهههاي منظم و دور  اي به شهر مسافرت

دو سال زمان تصدي معاونت بهداشت وزارت بهداري بود که با حقايق بسياري در مرورد   طيدر . در اوضاع سالمت و زندگي فالکت بار مردم خبر نداشتم

پزشرکي   در زمينه. وجود نداشتجاد  نبود هيچ امکاناتي  طورکل به. شهرهاي دورافتاد  و حاشيه شهرهاي بزرگ نشنا شدم فقر و فالکت مردم روستاها،

سرفه، ديفتري، فلج اطفال، کزاز، و سررخك، مثرل بررگ     ها از ابتالء به سيا  ويژ  کودکان در بيمارستان مردم به. فراگير بودهاي واگير  و بهداشت، بيماري

 .مرگ فقط به خاطرکزاز نوزادي گزارش مي شد 00111 تنهاسالي . دادند خود را از دست ميجان خزان 

 

 درک و لمس معجزه خدمات بهداشتی
نفر از کزاز  00111مرگ مظلومانه حداقل . دقيق نبود در کلدهي  نن موقع هم به دليل کم شماري و ضعف در گزارش هاي گزارش

چنرد نروزاد در برين     متأسفانه تنهرا برراي  به مادران، در طي دوسال سال به نزديك صفر رسيد و  نوزادي، با اجراي برنامه واکسن کزاز

از را از اسهال و استفراغ جان عزيزشان  تنهاسال،  ۵ نفر کود  زير 00111سالي . اتفاق افتادتازگي مهاجرت کرد  بودند  اي که به افاغنه

شير مادر و نموزش بهداشت  اکشي نب نشاميدني به روستاها، ترويج تتذيه ب نظير لولهتي انريز نيز با اقداما اين فاجعه غم. دادند ميدست 

هاي اسهالي،  موازات حل معضل بيماريه ب. کاهش يافتدر سال نفر  ۰11 به پس از ننفر و ن ۵11 بهدر ابتدا به سرعت کاهش پيدا کرد 

 .خيلي از مشکالت مشابه ديرر کاهش جدي پيدا کرد
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 اری، گامی بلند در ارتقای سالمتکشی آب به روستاها توسط وزارت بهد لوله تصدی مسئولیت
ايرن  بهداشرت نب  نقش ن وقت با در  عميق از حياتي بودن با اين که وزارت بهداري مسئوليت لوله کشي نب را به عهد  نداشت، ولي مسئوال

د تا مردم روستاها توانستند بره نب نشراميدني سرالم دسترسري پيردا      بعد جهاد سازندگي هم وارد صحنه ش يها سال. را بر عهد  گرفتند مسئوليت

 .شد گيري مي انداز روستاها با دقت کردند و سطح کلر در نب نشاميدني  به مخازن نب کلر اضافه مي انرزبهو. کنند

 

 های پیشگیری اکسیناسیون و سیاستمخالفت با و
علوم پزشرکي زيرر نظرر وزارت علروم      انادتاس. کوبي بر عليه نن وجود نداشت برنامه مايه هاي اوليه انقالب بيماري سل بسيار زياد بود و در سال

، برا مخالفرت شرديد    همرانيهاي واکسيناسيون  برنامه در جلسات مشورتي براي اجراي. کشور نداشتندبهداشتي بودند و شناخت چنداني از مسائل 

سرل در جامعره نمريکرا روا     . ي بودنرد يها و منابع نموزشي نمريکرا  ت علمي، درسنامهاطالعالعا. واکسن سل روبرو شديمتلقيح خصوص در مورد  به

اين اقدام بره  . کنيمرا براي کودکان تصويب  "ژ واکسن ب ث" تزريق باالخر  توانستيم. برگزار شدجلسات زيادي . نداشت و نناا واکسن نمي زدند

 . کاهش اين بيماري در جامعه کمك زيادي کرد

و ترالش  از انقرالب شرروع شرد  برود، برا قردرت        پيشکني ماالريا که از  برنامه ريشه. يژ  در بعضي مناطق ماالريا خيز بيداد مي کردو هماالريا ب

 . ادامه يافت و به کاهش چشمرير و مهار نن منار شدفراگيرتري 

 

 وضعیت درمان بستری و سرپایی قبل و اوایل انقالب

به ناچار از پزشکان خارجي نظير بنرالدشي و فيليپيني و هندي دعوت به همکراري  . ارز بودکمبود پزشکان عمومي و متخصص بسيار ب

 MARS هرا در حرد   توانايي ننچون اوالً  يني قرار داشتندياز نظر علمي هم در سطح پا. دانستند ها زبان و فرهنگ مردم ما را نمي نن. شد مي

قبل از . کرديم ميليون دالر صرف پزشکان خارجي مي 011 بيش ازساليانه . داشتيم، اجاز  انتخاب نحال درعينيعني ليسانس پزشکي بود و 

در . شهرهاي بزرگ کشور داير بودتهران و بعضي از خوب در وزارت بهداري در  ينسبطور به  انقالب و اوايل انقالب تعداد محدودي بيمارستان

وضعيت درمان . باري بر درمان بستري حاکم بود وضع اسف. نبودمطلوب  و يا بيمارستانتر خبري از بيمارستان  بسياري از شهرهاي کوچك

منراطقي ماننرد سيسرتان و     ازمردم . در تهران و چند شهر بزرگ متمرکز بودندمتخصص پزشکان ويژ   پزشکان و به. سرپايي هم مشابه بود

 01تا  0۰از . کردند درمان سرپايي معمولي تامع ميها براي ويزيت و  مطب باز صبح خيلي زود پشت در و ندبه تهران سفر کرد بلوچستان

ها مانند کردستان فاقد متخصص زنان  در مقاطعي در بعضي از استان. زمان، اکثريت در شهرهاي بزرگ متمرکز بودنددر  حاضر هزار پزشك 

حتري خيلري از   . زمران اطرالع ندارنرد   برار نن   بسياري از مردم زمان فعلي از شرايط اسرف . بودندرشته پزشکي ن او زايمان يا ساير متخصص

وضرع  . شرد  مري  رائههاي دوردست ا دانند که نن زمان با چه شرايطي خدمات درماني به مردم استان ها و گرو  پزشکي نيز نمي کرد  تحصيل

ير سمنان متخصص براي جراحي ماروح ضربه متزي يا شکم حاد در استاني نظدر مواردي . هاي نزديك به مرکز نيز چندان بهتر نبود استان

اضطرار تا حدي . ن بيهوشي شديد بوداکمبود متخصص. شدند بيماران به تهران منتقل مي به ناچاربيهوشي در سطح استان حضور نداشت و 

ادر توانند مردم را خواب کنند، ماوز بيهوش کرردن صر   خواستند، به افرادي که سواد هم ندارند ولي با اتر مي بود که در مواردي از وزير مي

در بيمارستان قلب شهيد رجايي در تهران فقط يك جراح قلب وجود داشت، . بار بود ن در مرکز کشور نيز بسيار اسفاوضعيت متخصص. شود

اعزام به خار  بيماران براي جراحي قلب يکي . در اين صف انتظار، فوت مي شدنداز بيماران که بسياري سال  01تا  01فهرست انتظار با نن 

همهنرين برراي   . شدند ها افرادي به خار  اعزام مي حتي براي تشخيص بعضي بيماري. افتاد روزمر  اتفاق ميطور بهفراواني بود که  از موارد

 .شد بايست هزينه مي ميها ميليون دالر در سال  ها د  ناباروري، پيوند اعضاء و مانند نن

 

 و اوایل انقالب پیشری یهای سالمت و خدمات پیشگ وضعیت شاخص
دانشرا  اصفهان مطالعه  استاداننقاي دکتر محمد اسماعيل اکبري در کوي . بسياري از سطوح کشور از خدمات پيشريري خبري نبود استادان

وقتي فرهنگ تزريق واکسرن  . دانشرا  واکسن دريافت کرد  بودند استاداندرصد از فرزندان  1 نتياه بررسي ايشان اين بود که فقط. اي اناام دادند

 مردهايي که فقط سواد خواندن و نوشتن داشتند. سطح سواد عمومي بسيار پايين بود. طور باشد، تکليف بقيه مردم روشن است اين استادانبين  در

نن موقع از جاد  خبرري  . درصد در مورد مرد وزن در سواد اختالف وجود داشت ۰1 درصد يا کمي کمتر بود، يعني بيش از 01 ها درصد و خانم ۵1

دليل برراي خردمات   همين  به. منيک با قاطر حمل و نقل مابور بوديم ونقل کنيم  چون برق نبود مي خواستيم براي شبکه يخهال نفتي حمل .دنبو
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نب، بررق، تلفرن،   . عبور و مرور باشدها امکان  تپه العبور مناطق صعبهاي دو ديفرانسيل تهيه کرديم تا در  ماشين شبکه بهداشتي ر درماني روستايي 

تر  سواد سالمت هم در نتياه از خود سالمت پايين. حمل و نقل وجود خارجي نداشت و طبيعتاً اگر برق هم نباشد از تلويزيون و راديو خبري نيست

شرح زير  هاي قبل از انقالب به بعضي از شاخص. ومير بسيار باال بود مرگ. کرد سوء تتذيه شديد بسيار بيداد مي. هم از نن بدتر بود سالمت و فرهنگ

 :بود  است

 شدند  مادر فوت مي ۰11از هر صد هزار تولد زند ، : ومير مادران مرگ 

 در هزار تولد زند  011: سال ۵ومير کودکان زير  مرگ 

 در هزار تولد زند 0۰1ومير کودکان زير يك سال  مرگ ، 

 سال بود ۵1و طبق بعضي نمارها زن  (مردان و زنان)سال  ۵1 اميد به زندگي 

يعني شررايط زنردگي برراي زنران از مرردان هرم بردتر برود،         . تر زندگي کنند سال از نقايان طوالني 1 تا 0 ها بايد خانم طورطبيعي بهکه  درحالي

نظيرر  )هرا   پزشك بسيار کم و سراير گررو   : نيروي انساني پزشکي به طور جدي کاستي داشت. بودو يا کمتر شان مساوي  که اميد به زندگي طوري به

چند هزار پزشك هندي، پاکسرتاني و  از از انقالب  پيش. نسبت به گرو  پزشکي کمبود بيشتري داشتند (زشکي و بهداشتپيراپرستاري و پمامايي، 

 . داد کرديم که امنيت خاطري به مردم مي پزشکي بودند، استفاد  مي کارشناسانبنرالدشي که اکثرشان پزشك نبودند بلکه 

 

 ل انقالب و دوران جنگوضع اعتبارات و بودجه در اوای
برا  . کررديم  يك ميليون بشکه در روز استخرا  مري . منحصر به خار  بود تنهاهاي عراق پايانه استخرا  نفت کشور  زمان جنگ به دليل بمباران

. شد صرف استخرا  ميدالر در هر بشکه  ۵/0. دالر رسيد  بود 1 و 1 خيز منطقه قيمت نفت به مريکا و کشورهاي غربي و کشورهاي نفتنتباني بين 

هراي ارزي وزارت   هزينره . شرد  ماند که عمد  نن هم بايد صرف دفاع مقدس مري  باقي مي کشور دالر در هر بشکه براي ونيم شش ونيم تا بنابراين پنج

 011 بريش از . دشر  بخشي از بودجه صرف اعزام بيماران به خرار  از کشرور مري   . دش شد که به ارتقاي سالمت منتهي نمي بهداري صرف اموري مي

مقداري از بودجه ارزي صرف واردات . شد ميليون دالر هم براي وارد کردن شيرخشك هزينه مي 011 ميليون دالر صرف پزشکان خارجي و بيش از

براي همه و  ساختيم ترين چيزي در کشور نمي نن زمان هم کوچك. هاي ريالي نيز محدوديت شديد داشت بودجه. شد مواد اوليه داروهاي اساسي مي

در . کررديم  در شرايطي که محدوديت شديد اعتبارات داشتيم بايد جبهره را هرم تاهيرز مري    . کرديم چيز بايد ارز مي داشتيم و همه چيز را وارد مي

شرد و هرچره فکرر     ترين چيزي در کشور ساخته نمري  کوچك. وجود داشتو کامل زمان وابستري شديد  پزشکيملزومات حتي تاهيزات پزشکي و 

 .يافت ارز اختصاص مي ها بايد بنابراين براي همه اين. شد تر هم در داخل کشور ساخته نمي يد از نن ساد کن

امرا در  . بخواهيم وضع فعلي بهبود پيدا کند بايد ضمن تالش و تدبير، از خداوند. امروز نيز نظام سالمت با بحران بودجه و اعتبارات مواجه است

 .بود با شرايط فعلي اصالً قابل مقايسه نيست، بايد شکرگزار باشيم تربار ن جنگ که وضع بسيار اسفتحليل و مقايسه با شرايط دورا

 

ی سریع بهه  یآفرین برای پاسخگو ای به اقدامات اضطراری، انقالبی و تحول توصیف شرایط جنگ تحمیلی و اشاره
 زهای مبرم و روزافزون سالمت مردمنیا

بعضري از   از سرقو  قصرشريرين رفتره بروديم ننارا،      پيشروز يك نيد  يادم مي. هاي جبهه خيلي زياد بود جنگ تحميلي شروع شد  بود و نياز

. مناطق مررزي را ترر  کررد  بودنرد      باران مردم به دليل گلوله باران و موشك. خود نداشتند ها نناا بودند لباس پوشيد  بودند اما حتي کال  سپاهي

اين پناهاويان صدها هزار نفري اوليره  . برف دور تا دور محل سکونت مردم نوار  را احاطه کرد  بود.... اي به دامنه کو  و دشت پنا  برد  بودند  عد 

يط در شررا . نداشرتند دفع بهداشتي فضوالت  طورطبيعي بهو حتي دسترسي به نب نشاميدني سالم . بردند سر ميه جنگ در شرايط بسيار ناگواري ب

بهداشتي اي  هاي منطقه تدابير سازمان. هاي واگير دار فراگير شود رفت که انواع بيماري انتظار مي يطبيعطور به. کردند بهداشتي نامناسب زندگي مي

هاي ميليروني   تجوار و ساير ملت ايران از فاجعه انساني در جمعي ها و اقدامات حمايتي مردم مناطق هم وقت و تاارب و اطالعات قبلي ننر درماني 

هاي  گيري ها هم، شرايط اوليه امکان بروز همه در جبهه. هاي تهديدکنند  اتفاق هم نيفتاد گيري از لطف الهي همه. کردپناهاويان جنري پيشريري 

. ساز بود ش و سرنوشتبخ اقدامات گسترد  خدمترزاران بهداشت نن زمان بسيار حيات. ساخت، که به لطف الهي اتفاق نيافتاد مرگ بار را محتمل مي

همره اينهرا از الطراف    . و بايد قدرشناس اين سربازان گمنام دفاع مقدس هم باشريم  اناام دادندهمين کارکنان بهداشت بودند که تمام تالششان را 
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ا کره در زمران جنرگ    يس وقت يونيسف بود، بيرون از ايران سخنراني کرد و اظهار داشت که تنهرا کشرور دنير   يکه ر 0جيمز گرانت. الهي بود  است

هرا،   هراي کرر  و ويتنرام و سراير جنرگ      مانند جنگ جهراني اول و دوم، جنرگ   پيشينهاي مهم  در جنگ. گير نداشته ايران بود  است بيماري همه

جيمز گرانت هميشره   .اين اتفاق نيافتاد طورکل بهدر ايران . ها بود  هاي واگير خيلي بيشتر از تلفات نظامي ناشي از جنگ ومير ناشي از بيماري مرگ

چرون مرا نن موقرع امکران     . اش به شدت بهبود پيدا کرد ايران است هاي بهداشتي کرد که تنها کشوري در دنيا که در طول جنگ شاخص اضافه مي

پروفسرور والترون    ،المللي نموزش پزشرکي  فدراسيون بين رييس. هاي خوبي براي ما بودند ها بلندگو شد اين تبليغ نداشتيم و اگر داشتيم منتقل نمي

داشت اقردام جمهروري اسرالمي ايرران در ادغرام       و اظهار ميکرد  اي مي راجع به نموزش پزشکي و ادغامي که صورت گرفت همه جا تبليغ گسترد 

هراني  عالو  بر يونيسف، سرازمان بهداشرت ج   .باشد ۰0نموزش پزشکي در عرصه ارائه خدمات سالمت بايد الروي نموزش پزشکي در جهان در قرن 

(WHO )کرد هم حقايق کشور ما را به همه جا منتقل مي. 

شرد مرا بره شردت نيازمنرد بره خرون و         براي هر حمله و تك و پاترك کره انارام مري    . ها مبرم و روزافزون بود نيازهاي بهداشتي درماني جبهه

يم، همره مرردم   ردکر  در نماز جمعه موضوع را مطرح مري م توانستي مياگر و . در اين موارد مراجعه به مردم راهرشا بود. شديم هاي خوني مي ورد نفر

ند که مردم با نک طور تحليل  ها اين نن بوديم چون ممکن بودها  تبليتات دشمنان و عوامل داخلي نن ولي نرران. صف مي کشيدند براي اهداي خون

 . گان پيتام بدهيمکنندفقط به اهداءکنند بنابراين ما مابور بوديم  جنگ موافق نيستند و خون اهداء نمي

 :گيرد مورد اشار  قرار مي دامهها در ا رئوس نن. شد اي از نن توصيف شد بايد اقداماتي مناسب، قاطع و انقالبي اناام مي در شرايطي که شمه

 

 یدرمان و یتأسیس شبکه بهداشت ه الف

نشرينان و   گفتنرد بره کرو     که مري  "ر "خميني فرمايشات حضرت امام . العاد  ناچيز بود نيروي انساني همانطور که اشار  شد،فوق

. سيس شدأبراي اداي اين تکليف شبکه بهداشتي درماني ت. کرد هاي بزرگي را ايااب مي ن و مظلومان رسيدگي کنيد، مسئوليتامستضعف

هاي اجراي طرح را  هزينه ناچار با نمايندگان صحبت کرديم که. در ابتدا دولت چون پول و منابع مورد نياز را نداشت، نن را تصويب نکرد

و  اعتبار بدهندشرطمان اين بود که اگر عملکرد خوبي داشت، سال بعد هم . مين کنندأهر استان تصويب و ت ازشهرستان  يكدر سطح 

همه همکاران عملکرد خوب . مالس شوراي اسالمي در نخرين روز بودجه اين اعتبار را تصويب کرد. اگر طرح خوب اجرا نشد قطع کنند

، موجب شد که سال بعد شادپورو مرحوم دکتر  رودي دوستاني نظير نقاي دکتر ملك افضلي و مرحوم دکتر پيله ويژ  عزيز بهداشتي و به

توانسرت  بهداشرت  شربکه  خوشربختانه  . نرد نهزينره دو شهرسرتان را تصرويب و پرداخرت ک     خواستيم که براي يك شهرستان اعتبار مي

 .ندشبختانه به سرعت گسترش پيدا کخو

 

 درمانی و یطراحی تربیت نیروی انسانی شبکه بهداشت ه ب

 بهرورز براي پزشك و داروساز و دندان پزشك و پرستار مشکل نداشرتيم، برراي    تنها. مشکل نيروي انساني نظام سالمت کشور بسيار عميق بود

هرا را در    شدند تا بتواننرد مشرکالت نن   خدمت انتخاب ميبهورزان بايد از اهالي همان روستاهاي محل . محلي و بومي روستاها نيز کمبود داشتيم

هرا   درصرد خرانم   01 درصد نقايان و ۵1تنها در کل کشور، بسياري از مردم سواد نداشتند، در شرايطي که . ين بوديسطح سواد در روستاها پا. کنند

مشرکالت  . نراممکن برود   در شررايطي وستايي با سواد دشوار و در شهرها بودند، پيدا کردن پسرها و دخترهاي ر يطورکل بهها هم  سواد داشتند و نن

کرديم تا  مي ها صحبت  رفتيم با روحانيت محترم،بخصوص روحانيت محترم اهل تسنن و با مولوي بايد مي. شد فرهنري هم بايد شناخته و رعايت مي

روزي، دخترران جردا،    گرفتيم براي مدرسه شربانه  بايد ساختمان مي. درس بخوانندفرزندانشان را به مدرسه ببرند تا ها والدين را ترغيب کنند که  نن

تررين   گرفتند که در سرريع  چون از اول بايد اين افراد دروس اوليه نموزش و پرورش را ياد مي. گرفتيم پسران جدا، معلم هم از نموزش و پرورش مي

سرال مثرل    1يعنري  . شرد  ها ارائه مري  موزش ضمن خدمت، براي ننرزي يعني نهوبروزي  شبانهبعد دوسال نموزشرا  . کشيد سال طول مي ۵حالت 

باالخر  همه اين کارها اناام شرد و  . بتواند در روستا مستقر و خدمات خود را به مردم ارائه دهد بهورزدانشاوي پزشکي بايد وقت صرف مي شد تا 

بهداشرتي بره سررعت بهبرود پيردا کررد و حتري از        هراي   شراخص به روستاها نمدند، نن اتفاقات عايب و تحوالت سريع واقع شرد و   بهورزانوقتي 

 .هاي شهرها هم سبقت گرفت و شهرت جهاني يافت شاخص

 

                                                 

 .فوت شد  است چند سالي است کهجيمز گرانت نمريکايي بود و . 0
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 تدابیر برای تحول نیروی انسانی در سایر سطوح  ه پ

راهرشرايي  خواهش کررديم کره اقردامات    ( نقاي دکتر نافي و نقاي دکتر فاضل)چون کمبود شديد نيروي انساني داشتيم، از وزراي وقت علوم 

سره ترا    پس از نهايت در. هاي وزارت بهداري را به وزارت علوم منتقل شود تعدادي از بيمارستان ند کهکرد درخواستنقاي دکتر فاضل . اناام دهند

ايرن اليحره   . داليحه به مالس و دولت داد  شرو  در نتياه قبول کردند کهتوانند کار مهمي اناام دهند و  چهار ما  نقاي دکتر فاضل گفتند که نمي

بالفاصله احداث يك دانشرا  علروم پزشرکي در هرر اسرتان     . تنظيم و به مالس تقديم و ادغام وزارت بهداشت، درمان ونموزش پزشکي تصويب شد

 يس دانشرا  علروم پزشرکي شرهيد بهشرتي    يجناب نقاي دکتر عزيزي ر. شد ياندانشاوتعداد خوشبختانه مي دانيد که منار به افزايش . شروع شد

. پذيرفتنددانشاوي پزشکي را با وجودي که امکانات نبود، کالس درس نبود و بسياري مشکالت ديرر هم وجود داشت،  011 اولين فردي بودند که

در اولين سرال  . مورد پذيرش قرار گرفتدانشاو  1111در اولين سال اجراي قانون . ها شد شهامت ايشان در اين اقدام موجب تشويق ساير دانشرا 

در تدريج بره اعتراضرات رسريدگي و     هب. ندنشيني کرد عقب ناچار ،اعتراضات خيلي زياد شدوقتي گيري کردند،  سختابتدا زينش دچار اشکال شد، گ

در پزشرکي  تعداد دانشراويان   نهايتدر  ،ر گزينشجمع بيشتري در فرايند رسيدگي به اعتراضات و تاديدنظر د پذيرشبا . تاديدنظر شد مواردي

رحال خداوند عنايرت کررد و برا    ه به. ساختيم نداشتند و ما بايد سوله برايشان مي هاي بزرگ ها کالس دانشکد . نفر رسيد 1111ل به نزديك نخر سا

مرا نن زمران نره تنهرا      استادان. تدريج نسان شد هکم است، مشکالت بزرگ ب ،يادنوري کنم وکه اين را من هرچه تأکيد  استادانگذشت و فداکاري 

برا همران تعرداد محردودي کره بودنرد، همره        . کردنرد  هاي خودشان را در مورد مطب و بيمارستان داشتند بلکه بايد جبهه را هم ادار  مي يتمسئول

، دنددر واقع استاد پروازي بو. ها مي رفتند پروازي به سايردانشرا  استادانيکي از کارهاي اضافي اين بود که به عنوان . دادند ها را اناام مي مسئوليت

ي که در سال اول تربيت شدند توسط همه يهزار دانشاو رفتند و اين شش هزار تا هفت مي هاپروازي در کار نبود هر تعطيلي که داشتند به ننااولي 

 االن. شرود  نمري  ها در انقالب ما هرگز فرامروش  اين فداکاري. شد ها نبود اين اتفاقات هم واقع نمي اگر اين فداکاري. نموزش داد  شدند استاداناين 

تخصرص در   فروق  0000 در ايران فوق تخصص نداشتيم اولين بار سرال . به کاا رسيد نن هايي کردند و نتايج يادمان رفته که چه بزرگاني چه تالش

ياره  به سرعت از نظر خدمات درماني هم کشور موفق شرد و در نت . سيس شدأتتخصص  رشته فوق ۰۵هاي مختلف داخلي، کودکان و جراحي  رشته

از خرار  برراي دريافرت    .. ها سربلندي برايمان نورد و االن که الحمدا اعزام به خار  هم از بين رفت و پزشکان خارجي هم از کشور رفتند و همه اين

 . نيند خدمات درماني به کشور ما مي

 

 های واکسیناسیون کشوری ها و برنامه اقدامات پیشگیری از بیماری ه ت

تازگي پا  شرد    که به با اينکه در کنار ما کشور هندوستان 0010 از سال. کني فلج اطفال صورت گرفت ريشه ر کشوري،با واکسيناسيون فراگي

واکسيناسريون مرا نن   ... هاي ما هستند تردد هم داريم ولي الحمردا  هستند همسايهدنيا و افتانستان و پاکستان هم هنوز تنها منابع فلج اطفال  است

همکراري گرانقردر و   کنري فلرج اطفرال،     ريشره براي اجراي واکسيناسريون  . فلج اطفال در کشور حتي يك مورد هم نداشتيم قدر خوب بود که ديرر

در کشور کمبود يد  اصالحکنم و همان زماني بود که جناب نقاي دکتر عزيزي براي  اري ميذگ سپاس از ايشان بسيارگرانقيمت بسيج را داشتيم که 

اي  خاطر ايرن کره کارخانره   ه هاي ما يددار شدند مصيبتي داشتيم ب االسالم و ديرران، نمك ياد ايشان و خانم دکتر شيخکردند با زحمات ز تالش مي

ميليون  0۰ اي از نمك يددار به کني فلج اطفال نمونه رفتند باالخر  ما توانستيم در روز ريشه وجود نداشت اگر هم بود زير بار يددار کردن نمك نمي

صدا و سيما در . سال بودند بخورانيم ۵ هايي که زير به بههرا ميليون واکسن فلج اطفال  ۹ و بيش از هديه کنيم و نموزش دهيمزديم اي که در  خانه

هاي وزارت بهداشت به جايي  ها اگر نبودند شايد تالش يس صدا و سيما بود ننيشدت همکاري کردند صرف نظر از اينکه چه کسي ره ها ب تمام سال

هايشران مربرو  بره بسريج      گذاشتند حتي بهتر از خودمان، بسيج سالمت کودکان که داشتيم يك هفته تمام برنامه سنگ تمام مي بسيار رسيد نمي

ها، خالصه خواستم گزارشي از گذشته  اخبار مملو بود از اين برنامهحتي ها و يا  بود، تتذيه با شير مادر، براي اين کار در تمام برنامه سالمت کودکان

اتفراق افتراد    پرس از نن بزرگواري که از محضرشان دعوت کرديم که شرح مختصري براي مرا از ننهره کره     استادان از ا خدمتتان تصوير کنم حالر

رييس محتررم دفترشران    ،وزير محترم بهداشت درمان و نموزش پزشکي هم دعوت کرديم نقاي دکتر کشاورز ،هاشمي بفرمايند از جناب نقاي دکتر

 .توانند بيايند جايشان خالي است گفتند که نمي سپسها گذاشتيم ولي  در برنامهنامه ايشان را نورند  تماً تشريف ميگفتند که ح
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