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 بيانيه

 *يانقالباسالميروزيمهمنظامسالمتپسازپيهادستاورد

 

 دهيچک
به چهل و چهاار   طي چهل و چهارسال پس از انقالب اسالمي ايران دستاوردهاي مهمي بخصوص در حوزه سالمت به دست آمده است دراين مستند

ها و خدمات سالمت و استقرار شبكه بهداشتي  زشكي درعرصه ارائه مراقبتموزش وپژوهش علوم پآمورد از دستاوردهاي حوزه سالمت از جمله ادغام 

 .شده استدرماني اشاره 
 

 تندرستي و بهداشت هاي بهداشتي، ايران، ارائه مراقبت :ها دواژهيکل

 
 مقدمه

جمهوري اسالمي ايران در چهل و چهاارمنن ساال پاس از پناروزي     

كنل تمادن اساالمي بار    ي استواري را به سمت تشا ها انقالب اسالمي گام

رغام فشاارهاي حاداک ري جبهاه اساتكبار باراي        اين حرکت، به. دارد مي

تحمنل جناگ هشات    از طرق متوقف کردن قطار پرشتاب انقالب اسالمي

 .ها و اختالالت بوده است ساله، اعمال حصر اقتصادي و ساير محدوديت

مسنر حرکت در بناننه گام دوم انقالب اسالمي ابالغي مقام معظم رهبري، 

بسوي تمدن اسالمي با تاکند بر توان و استفاده از ظرفنت جوانان ترسنم شاده  

الگاوي اساالمي ايراناي     هايشان از طريق دساتور باه تادوين    ودر توصنه. است

. اند را عبور از چند مرحله دانسته ياسالمنوين به تمدن  دننرسپنشرفت، لزوم 

 .5 ي؛نظام اساالم  تشكنل.2 ي؛ب اسالمانقال .0: عبارتند از بنمراحل به ترت نيا

و  .يتمدن اساالم تشكنل  .3 ي؛جامعه اسالمتشكنل . 4 ي؛دولت اسالم تشكنل

مرحله تشكنل دولت  اند که ما در اين مقطع در ها متذکر شده در همنن رهنمود

اسالمي بوده و در مسنر تشكنل جامعه اسالمي باا آرماان رساندن باه تمادن      

 تيا وال دنطلوع خورش يبرا يآمادگاي جهان معاصر و بخشي بر اسالمي و الهام

 .خواهنم بود (ارواحنافداه) يعظم

هاي مختلف،  در اين مسنر طي شده، جمهوري اسالمي ايران در عرصه

تارين ايان    دستاوردهاي مهمي را کسب کرده است که يكاي از درخشاان  

وچهاار ماورد از    اين بناننه ضمن ذکر چهال . ها، حوزه سالمت است عرصه

کند ايان مطلاب اساساي را     مهمترين دستاوردهاي کسب شده، تالش مي

تاکنون درمرحله تشكنل دولت اساالمي   ها يادآوري نمايد که اين دستاورد

بوده و با ظهور جامعه اسالمي و تمدن اسالمي همانگونه که حضرت ايشان 

شاااا  باا گساترش و پاذيرش      اناد؛ ان  در بناننه گام دوم انقالب فرماوده 

هاي رفنعي که در شأن تمدن اسالمي  به قله« تواننم ما مي»اني شعار همگ

 .است دست خواهنم يافت

 ها اهم دستاورد

هاا و   ادغام آموزش و پژوهش علوم پزشاكي در عرصاه ارائاه مراقبات     .0

 سالمت بخش همه جانبه يكپارچگي و خدمات سالمت، تجمنع تولنت

 و درمان بهداشت، وزارت با تشكنل پاسخگويي و ها مسئولنت تمرکز و

  پزشكي؛ آموزش

و اجاراي   گاذاري  باا سناسات   کشاور  درماني بهداشتي شبكه استقرار .2

منادي عادالناه آحااد ماردم از      علماي، باراي بهاره    شاواهد  بر مبتني

کمنات و  ارتقااي چشامگنر    .ها و خدمات سالمت همه جانبه مراقبت

م و مارد  نناز جامعه و آحاد خدمات سالمت موردها و  کنفنت مراقبت

، حرکت به خدمات بهداشتي درمانيها و  مراقبتمندي مناسب از  بهره

هااي بهداشاتي    سمت عدالت در سالمت و در نتنجه بهباود شااخ   

انادازي   در منطقه چشام  ها کشور، به نحوي که در بنن باالترين کشور

 ايم؛ قرار گرفته

خگو ريزي الزم براي تأمنن، حفظ و ارتقاي سالمت عادالنه و پاس برنامه .5

به  دنام شيافزاکند خاص بر بعد سالمت معنوي اسالمي که باعث أبا ت

 دنا ام). شده استرنوم مرگ يها در بدو تولد و کاهش شاخ  يزندگ

، در زنان هاي قبل از انقالب اسالمي در بدو تولد که در سال يبه زندگ

 0/95ساال در زناان و    5/97باه  . سال بوده است 33و در مردان  35

 ؛(است رسندهان سال در مرد

در در صادهزار در ساال    234منزان مارگ ماادران بااردار از    کاهش  .4

  ؛در صد هزار 0/23به  0535

 0535در هزار تولد زنده در ساال  034مرگ نوزادان از  زاننم کاهش .3

 ؛ در هزار تولد زنده 54/7به 

در هازار در ساال   073ساال از   کيا  ريمرگ کودکان ز زاننم کاهش .5

  ؛زاردر ه 38/02به  0535
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگستان علوم پزشك يمجمع عموم 0410ه جلسه زمستان ناننب*
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 بناننه

 ، شماره چهارم0410ن دوره ششم، زمستا نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /384

در هازار در ساال    223ساال از   3کاهش منزان مرگ کودکاان زيار    .9

 در هزار؛  04به  0535

هاي  ريتوفنقات در عرصه بهداشت عمومي و پنشگنري و کنترل بنما .8

هاي آبله، فلج اطفال و  کني بنماري واگنر نظنر سناه سرفه، سل، ريشه

هاي کزاز نوزادي، جذام، شنستوزومنازيس،  حذف بنماري -کرم پنوک 

هاي  ري و کنترل بنماريها سرخک، سرخجه و ديفتري، کاهش موارد

هاي واگنار نظنار هپاتنات و     اسهالي و کاهش چشمگنر ساير بنماري

 در کشور؛( اد تنفسي و غنرهي حها عفونت

در صااد بااا تااأمنن  011سااازي کودکااان بااه نزديااک  پوشااش ايماان .7

منظور نگهداري و  هاي مورد نناز و زنجنره سرد ثابت و سنار به واکسن

 ها تا لحظه مصرف؛ انتقال سالم واکسن

درصدي سواتغذيه  31هاي بهبود تغذيه جامعه و کاهش  توسعه برنامه .01

کارشناس تغذيه در مراکاز   0511رار حدود؛ استق.سال 3کودکان زير 

جامع خدمات سالمت شهري به منظور ارائه خدمات رايگان مشااوره  

ي هاا  تغذيه و رژيم درماني، به منظاور پنشاگنري و کنتارل بنمااري    

کااهش منازان اساند چارب تارانس در      غنرواگنر مرتبط با تغذياه و  

ه رژيام غاذايي   ها ب ها و ريزمغذي هاي خوراکي، افزودن ويتامنن روغن

 ؛کودکان

هااي رواناي و    هاي غنر واگنر نظنر تاالسمي و بنمااري  کنترل بنماري .00

 اجراي موفق طرح يددار کردن نمک طعام در کل کشور؛

ترويج تغذيه با شنر مادر، استفاده بموقع و مناسب از تغذيه کمكاي و   .02

ي اقاالم غاذايي   ها هدفمندي يارانه .پايش رشد شنرخواران و کودکان

 3ي تغذيه اي مادران باردار و شنرده و کودکان زير ها ي، حمايتضرور

سال ننازمند و مبتال به سواتغذيه و ننز اجراي الگاوي بساته امننات    

 غذايي در مناطق محروم کشور؛

انجام اقدامات درجهت ارتقاا سالمت عمومي، بخصوص در روستاها و  .05

شاتي  مناطق محاروم مانناد تاأمنن آب آشاامندني ساالم، دفاع بهدا      

 ؛ (قابله) فضوالت ،آموزش بهداشت همگاني، آموزش ماماهاي محلي

ايجاد دفتر سالمت و تندرستي در وزارت آموزش و پرورش و ايجاد معاونت  .04

 تزريقي؛ HIVهاي کشور به منظور مبارزه با  سالمت در سازمان زندان

آوري الكترونناک و   هاي نارم افازاري و سنساتم جماع     ايجاد سنستم .03

انادازي سنساتم نساخه     هاا، راه  بط با بسناري از بنمااري اطالعات مرت

 الكتروننک و نظام اطالعات بنمارستاني؛

هاي ژنتنكي و مادرزادي مانند فننل  گري بنماري اندازي نظام غربال راه .05

 و تاالسمي؛ G6PDند، يکاري مادرزادي تنرو کتننوري و کم

کاه   طاوري  هاندازي نظام جامع، کارآ و پوياي ثبت موارد سرطان با  راه .09

 01منزان موارد ثبت نشده سرطان در چند سال اخنار، باه کمتار از    

ايان امار باعاث اولويات گاذاري در      . درصد کاهش پندا کارده اسات  

هاي مداخالتي الزم در زمنناه   ي کنترل سرطان شده و برنامهها برنامه

هاي شايع کشورحسب امكاناات در حاال    پنشگنري و کنترل سرطان

 انجام است؛

سند ملي بهباود کنفنات آب آشاامندني ساالم باا همكااري       تصويب  .08

راهباارد در  03هادف و   22رباط کااه مشاتمل بار     هااي ذي  دساتگاه 

ي مختلف براي ننل به اين هدف در کشور شده است و انجام ها زمننه

 اقدامات الزم در جهت اجرايي شدن سند؛ 

توجه جدي به سالمت دهان و دندان با تربنت ننروهااي حاد واساط     .07

شت کار دهان و دندان و ادغام خدمات مربوطه در شبكه بهداشتي بهدا

مرکز ارائه خدمات دندانپزشكي و اجراي برنامه  5411تجهنز . درماني

 سال؛ 02ترمنم دندان پوسنده کودکان زير 

هااي داراي بانش از    ي بهداشت کارگري در تمام کارگاهها ايجاد خانه .21

هااي   ها و کارخانه در کارگاهنفر کارگر و ايجاد مراکز بهداشت کار  30

 نفر شاغل؛ 300داراي بنشتر از 

نگارش سند ملي رشد و تكامل همه جانباه ابتاداي دوران کاودکي و     .20

تدوين سند آلودگي هاوا و تصاويب آن در شاوراي عاالي ساالمت و      

 پنگنري اجرايي شدن اين اسناد؛

هااي   اجراي برناماه ادغاام خادمات ساالمت روان در نظاام مراقبات       .22

تي اولنه و استقرار نظام ارجاع بنماران روانپزشكي، باا پوشاش   بهداش

 وسنع و قابل قبول؛

استفاده از مديران معتمد، متخص ، جوان و باا انگنازه در ماديريت     .25

هاا   سالمت کشور و بكارگنري استادان و اعضاي هنئت علمي دانشگاه

 ها و خدمات سالمت؛ در مديريت ارائه مراقبت

توانمند شادن نظاام ساالمت در ساامان دادن و ماديريت مناابع در        .24

 ، زلزله و سنل؛ 07-گنري کوويد هايي مانند همه بحران

 هااي اولناه   تخصن  بهننه منابع در نظام سالمت و شابكه مراقبات   .23

بهداشتي درماني کشور براساس سطح بندي خدمات و تخصن  بهننه 

 دارکردن آنها؛ منابع بخش سالمت به پنشگنري از طريق نشان

تصويب قانون بنمه همگاني سالمت، تشكنل سازمان بنمه ساالمت و   .25

 افزايش تدريجي پوشش بنمه بهداشتي درماني در سراسر کشور؛

نگارش ساند ساالمت اجتمااعي ايرانناان و تصاويب آن در شاوراي        .29

 اجتماعي کشورو پنگنري اجرايي شدن آن؛ 

، رد دارو در داخل کشوتوسعه تولن -توجه دادن به اجراي طرح ژنريک .28

آوري  شروع و توسعه تولند تجهنزات پزشاكي مصارفي از طرياق فان    

 پنشرفته در داخل؛

ايجاد دفتر طب ايراني در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشاكي و   .27

توسعه آموزشي پژوهشي با ايجاد شاانزده دانشاكده طاب سانتي در     

 PHDل دوره التحصن فارغ 91هاي علوم پزشكي کشور و حدود  دانشگاه

 هاي طب ايراني، داروسازي سنتي تاريخ پزشكي؛ در رشته

دانشكده در ابتاداي انقاالب    7هاي پزشكي از  افزايش تعداد دانشكده .51
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 هاي مهم نظام سالمت پس از پنروزي انقالب اسالمي دستاورد

 383/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره چهارم0410دوره ششم، زمستان 

 9و از ( دانشگاه آزاد اسالمي 04دولتي و  31)دانشكده  54اسالمي به 

 دانشكده؛ 45دانشكده دندانپزشكي به 

در ابتاداي انقاالب    23848 افزايش تعداد دانشجويان گروه پزشكي از .50

 ؛(حدود ده برابر) 0411در سال  254523اسالمي به 

ها و خدمات بهداشتي درمااني در   کنندگان مراقبت افزايش تعداد ارائه .52

 هزار؛ 911هزار به بنش از 011کشور از کمتر از 

هااي گاروه پزشاكي از     افزايش تعداد اعضاي هنئت علماي دانشاكده   .55

و بهباود   21582ز انقالب اساالمي باه   هاي اول پس ا سال در 2718

 نسبت دانشجو به استاد به ده به يک؛

تأمنن کمبود شديد ننروي انساني تخصصي و فوق تخصصي پزشكي و  .54

هاااي  دندانپزشااكي بااا افاازايش تعااداد دانشااجويان و دسااتناران دوره

هااي تكمنلاي    تخصصي و فوق تخص  پزشكي و دندانپزشكي و دوره

ي تحصنالت تكمنلي و دکتراي تخصصي که ها تخصصي بالنني و دوره

 با گسترش متوازن مراکز آموزشي صورت پذيرفته است؛

ارتقاي کنفي آموزش و پژوهش، مطابق با ننازهاي ساالمت جامعاه و    .53

 ها و خدمات سالمت؛ ارتقاي کنفي مراقبت

افزايش بسنار چشمگنر نسابت دانشاجويان زن باه مارد و هم نانن       .55

هنئات  ) هاي مختلف آموزشي در بخششاغالن به خدمت زن به مرد 

هاا و خادمات ساالمت، مانناد      و عرصه ارائه مراقبت( علمي و دانشجو

انحصاري شدن رشته تخصصي زنان و زايمان براي باانوان و افازايش   

هاي داخلي و بخصوص جراحي،  قابل توجه متخصصان خانم در رشته

 جراحي اعصاب و اورولوژي بانوان؛

هاي گروه پزشكي از درماني محض به  ي رشتههاي آموزش اصالح برنامه .59

پنشگنري و درماني و توجه به مسئله پاسخگويي به ننازهاي ساالمت  

نگر شدن دانشجويان گروه پزشاكي از   ها و جامعه جامعه در اين برنامه

ها و خدمات ساالمت در   هاي ارائه مراقبت طريق حضور آنها در صحنه

 هاي تحصنلي آموزشي؛ جامعه طي دوره

ي سالمت جامعه در گاروه  ها هاي آموزشي مرتبط با نناز افه شدن رشتهاض .58

هاااي پزشااكي پاانش   تخصاا  پزشااكي اجتماااعي، فورياات )پزشااكي 

بنمارستاني، مديريت خادمات بهداشاتي درمااني، انفورماتناک پزشاكي،      

اخالق پزشكي، پرستاري اورژانس، پرساتاري ساالمندي، روان پرساتاري،    

ي وياژه  هاا  ي ويژه ناوزادان، مراقبات  ها قبتي ويژه،مراها پرستاري مراقبت

ثر ؤکودکان، تكنولوژي آموزشي در علوم پزشاكي، مطالعاات اجتمااعي ما    

، سالمت دهان و دنادان  (MPH) برسالمت، دوره مديريت بهداشت عمومي

پژوهااي سااالمت، اقتصاااد سااالمت،    و دندانپزشااكي اجتماااعي، آينااده 

سايه توسعه متاوازن  که در ( گذاري سالمت و چندين رشته ديگر سناست

 ي مورد نناز حوزه سالمت شكل گرفته است؛ها رشته

هااي علاوم پزشاكي و     ايجاد مراکز توسعه آموزش پزشكي در دانشگاه .57

خدمات بهداشتي درماني و ايجاد رشته تخصصي آموزش پزشاكي در  

مقاطع کارشناسي ارشد و دکتاري تخصصاي، باا هادف ارتقااي فان       

تصويب و اجراي قانون آماوزش  . شكيهاي علوم پز معلمي در دانشگاه

ريزي شده آن تاداوم داناش و    مداوم گروه پزشكي که با اجراي برنامه

 آموختگان گروه پزشكي عملناتي خواهد شد؛ مهارت دانش

ارتقاي سطح پژوهشي در حوزه گروه پزشكي به نحوي که با دارا باودن   .41

ساي  حدود ده درصد از اعضاي هنئت علمي و پژوهشگران کشور حدود 

باشاد و انتخااب    درصد تولندات علمي کشور مربوط به ايان حاوزه ماي   

دار حوزه پاژوهش باه منظاور برطارف کاردن ننازهااي        عناوين اولويت

هااا کااه بااا رسااالت  جامعااه و توسااعه مراکااز تحقنقاااتي و پژوهشااكده

اناد و ايجاااد   ي ساالمت کشاور تأسانس شاده    هاا  پاساخگويي باه ننااز   

نظور شناسايي به هنگام مشاكالت باا   هاي تحقنقات جمعنت به م پايگاه

ها و توجه به تحقنقات کاربردي با توجه به بهره بردن از علم  حل ارائه راه

 توام با تجربه از اعضاي محترم هنئت علمي در نظام سالمت کشور؛

هااي اول   ارتقاي سطح خدمات درماني کشور به نحوي که بارخالف ساال   .40

ار نفار پزشاک و کارشاناس    پس از پنروزي انقالب اسالمي که چناد هاز  

کردناد و در نتنجاه اعازام     خارجي در کشور طبابت ماي ( MBBS) پزشكي

بنماااران بساانار زيااادي بااراي خاادمات درماااني و گاااهي حتااي بااراي   

گرفات، در حاال    هاي تشخنصي به خاار  از کشاور صاورت ماي     آزمايش

حاضر براي هنچ خدمت تخصصاي و فاوق تخصصاي اعازام باه خاار  از       

بسناري از اين گوناه خادمات حتاي در منااطق کمتار      . ستکشور نناز نن

شاايان ذکار اسات کاه در     . شود ها هم ارائه مي برخوردار و يا مراکز استان

حال حاضر بنماران ايراني مقنم خار  از کشور و ننز بنماران خارجي باراي  

کنناد و   دريافت خدمات درماني به جمهوري اسالمي اياران مراجعاه ماي   

د اعضاا در کشور از جمله پنوند کلنه، قلب، کبد، رياه،  گسترش مراکز پنون

 مغز استخوان، قرننه چشم در منطقه جايگاه بااليي دارند؛

اي که نقش  هاي اورژانس شهري و بنن جاده توسعه و گسترش پايگاه .42

ومنر ناشي از تصادفات وتساريع رسااندن    اي درکاهش مرگ العاده فوق

و ايجاد مراکز مديريت بحران   اشتهها د بنماران اورژانس به بنمارستان

و کماک در ماديريت   ( Emergency Operation Center)هاا   در دانشاگاه 

 حوادث و بالياي طبنعي؛

اندازي برنامه پزشكي خانواده و نظاام ارجااع روساتايي و     شروع به راه .45

ها و  طرف عدالت در ارائه مراقبت پايلوت شهري آن در جهت حرکت به

ني و شروع باه تادوين راهنماهااي باالنني باا      خدمات بهداشتي درما

 ها؛  مشارکت اعضاي هنئت علمي دانشگاه

مديريت تحسنن برانگنز بحران کروناا باه مادد ننروهااي زباده و اي اارگر        .44

بهداشت و درمان با مديريت و تولنت مناساب وزارت بهداشات، درماان و    

در محنط  ها و خدمات در اين راستا هر زمان که بر مراقبت. آموزش پزشكي

شاد، کااهش    کند بنشتري ماي أجامعه و درقالب شبكه بهداشتي درماني ت

 .ومنر را به صورت بسنار چشمگنرتري به دنبال داشت موارد ابتال و مرگ
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 بناننه

 ، شماره چهارم0410ن دوره ششم، زمستا نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /385

Statement 
Important Achievement of Health System after Islamic Revolution in Iran 

 
Abstract 
In forty four years after Islamic revolution of Iran Important achievement have been made specially in health system. 

In this document forty four items in health are mentioned such as integration of teaching and research of Medical 

Sciences in the field of providing health care and services and establishment of health care network.    
Keywords: Delivery of Health Care, Health, Iran 
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