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 سخن سردبير

 هاي كلي سالمت، ابالغي مقام معظم رهبري وجوب اهتمام به اجراي سياست
 

م به جانبه، خواهد بود.  مديريت منابع ملي، اهتما هاي کلي سالمت، مرهون عملیات توأم با درايت و مديريت خردمندانه، علمي و همه اجراي سیاست

گذاري و اهتمام بهه تحقها الزامهات     ، تحوالت مديريتي و ساختاري، تدابیر راهبردي و سیاست01-کوويدگیري  جانبه با همه ها، خاصه مقابله همه اولويت

هاي کلي سالمت و تبیین نسبت  فرايندي و محتوايي، باعث تحوالت چشمگیري در همه شئونات سالمت کشورخواهد شد. ترسیم جايگاه شايسته سیاست

ههاي کلهي    هاي توسعه ششم و هفتم، سیاست ، بیانیه گام دوم انقالب، نقشه جامع علمي و سالمت، برنامه0010انداز  آن با اسناد راهبردي مرتبط )چشم

هاي کلي سهالمت، برگرفتهه از    اقتصاد مقاومتي و علم و فناوري و ....(، ضروري است. در اين مجال مشخصات نظام سالمت مورد وثوق و در طراز سیاست

 شود: ه ميمفاد و متن سند به اين شرح، ارائ

 هاي کلي سالمت عبارتند از: هاي نظام مورد وثوق سیاست مؤلفه

 ها و خدمات سالمت و ارائه شده در قالب شبكه بهداشتي درماني جامع، يكپارچه و ادغام يافته از آموزش، پژوهش، مراقبت -جانبه  همه 

 هاي انساني و اسالمي؛ مبتني بر اصول و ارزش 

  اي انساني و اسالمي؛ و آداب حرفهمبتني بر و ملتزم به اخالق 

 نظارتمند بودن؛ 

 گیري اولويت پیشگیري و ارتقاي سالمت بر درمان؛ داراي جهت 

 هاي علمي روز؛ استاندارد، هماهنگ با پیشرفت 

 ؛0ور و هدايت شده مطلوب، اثربخش، کارا، بهره 

 محور، پاسخگو و شفاف؛ عدالت 

 کیفي و ايمن بودن؛ 

 کننده از حقوق سالمت مردم و پايبند به ساير ابعاد قانوني؛ مدافع و صیانت 

 هاي  هاي اجرايي و نیز پیوست سالمت براي طرح جانبه و پیگیري مستمر تحقا اصل انسان سالم در همه قوانین، سیاست داشتن رويكرد سالمت همه

 اي؛ کالن توسعه

 هاي اجتماعي سالمت خود؛ قوق و مسئولیتارتقادهنده سواد و فرهنگ سالمت مردم و آگاه سازنده مردم از ح 

 ها و خدمات سالمت خود؛ ريزي، اجرا و نظارت در مراقبت مشارکت دادن مردم در تمام مراحل برنامه 

  ايراني و اهتمام به ساماندهي تقاضا و ممانعت از تقاضاي القايي؛ -اصالح سبك زندگي با ترويج سبك زندگي اسالمي 

آفريني حیاتي اين نظام شايسهته و پويها،    مديريت اجرايي کشور که التزام به اجراي آن تأکید شده است، استقرار و نقشامیدوار است در دوره جديد 

 تحقا پذيرد.
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رسهاني شهفاف، و اسهتقرار     هاي سالمت ارزيابي شده، با اطالع ك و نظام دارويي ملي کشور و فناوريبندي و راهنماهاي بالیني و طرح ژنري براساس نظام سطح اجازه تجويز صرفاً .0

 نظام حاکمیت بالیني و ممانعت از تقاضاهاي القايي
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