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غه مهم حاامميتي تداديش شاده     اجتماعي و دغه هاي پرمتقاضي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي، به بحث ها در رشته گفتمان ظرفيت

ي هاا  در رشاته اما سؤال محوري اين است ماه، يياا افازايذ پا يرن دانشاجو،      . عدالت در سالمت است ي اين موضوع،يانگيزه غا. است

اشارتي به مقولاه حيااتي عادالت در ساالمت      ،پرطرفدار و پرمتقاضي اجتماعي، به ين ممك خواهد مرد يا خير؟ دراين فضاي گفتماني

 .تواند مفيد باشد مي

رها در نازد تاو، مارهاايي    ترين ما بايد مه محدوب. ..»: فرمايند در منشور حكومتي نامه به مالك اشتر نخعي، مضموني به اين عدارت مي« ع»امام علي

هاي مردم، خشانودي نزديكاان را زيار پااي      زيرا خشم توده ،سازتر و خشنودي رعيت را در پي داشته باشد روي سازگارتر و با عدالت دم باشد مه با ميانه

 «... هاي مردم از تو خشنود باشند، ناچيز گردد مه، خشم نزديكان اگر توده و حال ين ،بسپرد

ارائه خدمات يموزشي، پژوهشاي، بهداشاتي، درمااني و تواندخشاي     » مقام معظم رهدري، هاي ملي سالمت، ابالغي براساس سياست

عدالت از اصول قطعي و حياتي و در زمره  .«سازي ين در جامعه باشد و نهادينه  مياسال اهاي انساني  سالمت، بايد مدتني بر اصول وارزن

محاوري   ها برپايه اين ساتون  مه، براساس اين سند مهم نظام سالمت بايد حامم و همه تالنو انساني است   ميترين اصول اسال باارزن

نظاام ارجااع و    ،جانداه برناماه پزشاكي خاانواده     ترين نياز مدرم نظام سالمت مشور، اجراي هماه  ، واجبها در اين سياست. استوار باشد

با  ،هاي اوليه سالمت به عموم جامعه ازي اين شدكه و تقويت مراقدتبازس. شدكه بهداشت و درمان مشور است يبازسازي، تعميق و ارتقا

و ترجمان عادالت در   ترين يحاد شريف ملت، مصداق پ يرترين و ناتوان يسيب ،ترين، ممتر برخوردارترين محروم ،ترين اولويت دورافتاده

ويژه  هصيانت از حقوق سالمت عموم جامعه، ب .اردعدالتي وجود د در شرايط جاري و تا هر زماني است مه فقر و محروميت و بي ،سالمت

 . پ ير حكم قطعي شرعي، و وظيفه محتوم حكومتي است اقشار ضعيف و يسيب

 اين اقدام ضروري فرمان پرچمدار عدالت، مقام معظم رهدري است مه در ديدار جمعي از پرستاران شريف در مناسدت ميالد با سعادت حضرت زينب

 :اند با صالبت و قاطعيت حكم فرمودهعليها،  هللا مدري سالم

  هاي دهه اي در سال در يك برهه ،ام يك نكته درباره شدكه بهداشت مشور است مه بنده باز قدالً روي اين شدكه بهداشت تكيه مرده ...»

ه يثار بسيار خوبي هم داشت؛ ما ها بر روي بهداشت بود، بر روي پيشگيري بود م و تمرمز دولت و دستگاه  ، تكيه۰1[ دهه]و تقريداً اوايش  61

ي منيم اما به پيشگيري ياعتنا پيشگيري بهتر از درمان است؛ درمان الزم است، نه اينكه به درمان بي. بايد اين را دندال بكنيم، اين مهم است

ت، مارهاي زيادي داشت، بازساازي  بهداشت را مه قدالً به وجود يمده بود و برماتي داش  ان اين است مه اين شدكه الزمه. ي نكنيمياعتنا بي

اگر واقعاً شدكه بهداشت فعّال بشود، با هزينه ممتري . تقويت بشود، بازسازي بشود[ بايد]ضعيف است، مورد توجه نيست؛ [ اما]منيم؛ هست، 

 «..... .تواند مارهاي بزرگي را صورت بدهد مي

 .ي محض در سالمت خواهد بودعدالت جانده اين فرمان عين عدالت و عدول از ين بي اجراي همه

هااي گ شاته در تحكايم و توساعه      جداران غفلات   قيد و شرط هماه حقاوق معوقاه،    از اقتضائات امروز بازسازي شدكه، پرداخت بي

و اقداماتي است مه به تحكيم و تعميق و تعميم شدكه به هر  ها مارگيري نيروي انساني مورد نياز و همه حمايت هج ب و ب ،ها زيرساخت

هاي نيروي انساني و ارتقااي   ها و تضمين پايداري در همه شرايط، افزايذ ماندگاري و همه رده طح نظام سالمت، ارتقاي توانمنديس 3

ها وخادمات ساالمت، تربيات نياروي      پشتوانه تداوم مراقدت. باشد صورت دائم و ساير موارد ضروري ميه و خدمات ب ها ميفيت مراقدت

هاي  سياست 03هاي مورد انتظار و م مور در بند  ها و توانمندي همه ويژگي موزن عالي سالمت با احرازي  ميانساني و توسعه ميفي و م

هاي مرتدط مقام معظم رهدري و ساير راهدردها و احكام م مور در اساناد راهداردي    ي اين سند، ساير فرمودهها ملي سالمت، ساير بند

گا اري ساالمت،    گياري و سياسات   براي ارتقا و منظقي نمودن روند تصاميم . استايران    ميمرتدط ديگر در نظام مقدس جمهوري اسال

ضاميمه  « و تخصصي باالييي   ميي دكتري عموها راهبردها و الزامات افزايش ظرفيت پذيرش دوره»خالصه راهدردي با عنوان 

 .هموار نمايد ،و اميد است انعكاس ين، راه خطير عدالت در سالمت را شده
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 اي از عدالت در سالمت چشمه: سخن سردبير

 263/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ومسشماره ، 0011 ، پاييزدوره پنجم

بالييي تخصصي و ميعمو دكتري يها دوره پذيرش ظرفيت افزايش ماتالزا و راهبردها: 1 ضميمه
*

 
 مسئله بيان

در  يرانا ياسالم يانداز جمهور سيد چشم هاي يرمان تحقق و جامعه سالمت نيازهاي به ييپاسخگو سالمت، انساني نيروي تربيت از ييغا هدف

 مارشناساي  راهداردي  خالصه بسته اين. است رهدري معظم مقام اخير فرمايشات بويژه و سالمت ملي هاي سياست و انقالب دوم گام بيانيه ،1141افق 

 و بهداشت مميسيون و پزشكي نظام سازمان پزشكي، علوم فرهنگستان ،پزشكي يموزن و درمان بهداشت، وزارت مارشناسي هاي گزارن مجموع از شده،

 :است ضميمه نيز يتحليل و تفصيلي مستند. است زير شرح به اسالمي، شوراي مجلس درمان
 

 هدف

 داروسازي و دندانپزشكي پزشكي،  ميعمو دمتري يها دوره باليني، تخصصي فوق و تخصصي هاي حوزه در سالمت، انساني نيروي  ميم و ميفي ارتقاي

 سالمت، در عدالت بارويكرد ،ها سياست اين 0 بند مفاد به التزام با و سالمت ملي هاي سياست 03 بند مشخصات با سالمت، عالي يموزن هاي رده ساير و

 .رهدري معظم مقام منويات و سالمت و مشور ميعل جامع نقشه قانوني تكاليف و مفاد به ييپاسخگو و
 

 راهبردها

 زدايي محروميت و ها نابرابري رفع سالمت، در عدالت تحقق .0

 سالمت خدمات و ها مرافدت در كيپزش پژوهذ و يموزن ادغام بستر در درماني بهداشتي شدكه عملكرد ارتقاي و بازسازي .2

 سالمت اوليه هاي مراقدت و سالمت، ارتقاي و پيشگيري اولويت .3

 (تواندخشي و درمان بهداشت، پژوهذ، يموزن، ساحات جميع و انساني، نيروي عموم سالمت، ابعاد همه به توجه) نگري جامع .0
 

 الزامات

 :شود انجام زير مشروحه هاي حوزه در هماهنگ و همزمان الزامات و اقدامات با بايد معقول و متناسب ظرفيت افزايذ

 نظام و خانواده پزشكي برنامه اجراي سالمت، نظام گانه سه سطوح به ين تعميق و تعميم و درماني بهداشتي شدكه تر سريع چه هر ارتقاي و بازسازي .0

 سالمت اوليه خدمات و ها مراقدت مامش پوشذ و ارجاع،

 دمتري هاي حوزه در دانشجو افزايذ الزامات همه شود، انجام شده ريزي برنامه و دقيق نيازسنجي بوده، مدنظر ميفيت تقايار  ميم افزايذ با همزمان .2

 انساني نيروي هاي رده ساير مارگيري هب تجهيزاتي، و باليني و يزمايشگاهي هاي زيرساخت نياز، مورد استادان تأمين ويژه هب باليني، تخصصي و  ميعمو

مين نيازهاي مدرم يينده، أو توزيع ين بين مرامز مختلف، براي ت ممي افزايذ. شود تضمين و تأمين مدرم، موارد ساير و ها سرانه ،ها بودجه ،نياز مورد

 .بايد بر پايه نيازسنجي معتدر توسط وزارت بهداشت، درمان و يموزن پزشكي، استوار باشد

 :گيرد قرار رسيدگي اولويت در مدت ميان و مدت موتاه هاي حش راه عنوانه ب و ييد عمشه ب مامش استفاده فعلي بالقوه هاي ظرفيت عموم از .3

 ينان ظرفيت از بهينه استفاده و ماندگاري ارتقاي و وقتي تمام طرح از فعلي استادان خروج از پيشگيري  

 سريع و مؤثر يها شيوه به دانشجويان و متخصصان و پزشكان مهاجرت از پيشگيري 

 حاال  در پزشاكي  دانشاجويان  نفاري  هازار  01 از بيذ مجموعه در ارجاع نظام و خانواده پزشكي نيازهاي با متناسب و ميفي تربيت به اهتمام 

 منااطق  در يناان  خادمات  دقيق محش دقيق تعيين و استخدام و داروسازي و دندانپزشكي دانشجويان و دستياران نفري هزار ده چند و تحصيش

 ماندگاري شرايط ساير و حقوق منطقي پرداخت و تأمين نياز، مورد

 مشور؛ محروم مناطق در ويژه هب خدمت، حال در و موجود انساني نيروي ماندگاري و اجتماعي، جايگاه استخدامي، حقوقي، مشكالت حش راهيابي 

 پزشكي؛ يموزن و درمان بهداشت، وزارت با مرتدط نهادهاي و ها وزراتخانه همه همكاري .0

 يافته توسعه ممتر و محروم مناطق در مالي حمايت خدمت اولويت اب پرداخت نظام اصالح .0
 

 (دندانپزشكي ا داروسازي ا پزشكي) پرمتقاضي هاي رشته در دانشجو پذيرش ظرفيت بر مؤثر عوامل: 2 ضميمه
 مفادماماش  بارعايات  اياد ب مشاور،  پزشكي علوم هاي دانشگاه در( ها سهميه اختصاص نحوه و ين توزيع و ظرفيت تعيين) مختلف مقاطع رشته توسعه .0

سالمت مشور، بيانيه   نقشه جامع علميهاي ملي علم و فناوري، نقشه جامع علمي،  ، سياست(03، 8، 2، 0بخصوص بندهاي)هاي ملي سالمت سياست

 .ها انجام شود گام دوم انقالب و اسناد متوازن يموزن عالي علوم پزشكي در مالن منطقه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 شده در معاونت علمي متن خالصه سياستي فرهنگستان علوم پزشكي ا تنظيم* 
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 اي از عدالت در سالمت چشمه: رسخن سردبي

 ومسشماره ، 0011 ، پاييزدوره پنجم نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /260

 و ارجااع  نظاام  و خاانواده  پزشاكي  برناماه  جانداه  همه اجراي مشور، سالمت نظام حاضر حال مدرم نياز ترين وليا ملي يها سياست 8 بند به باتوجه .2

 .است مشور درمان و بهداشت شدكه ارتقاي و بازسازي

  ارجاع نظام و خانواده پزشكي نيازهاي براساس تخصصي يها رشته و داروسازي و دندانپزشكي پزشكي،  ميعمو يها دوره درسي برنامه محتواي در بازنگري .3

 انتقال جهت در توزيع روند اصالح. است نيروها نابجاي توزيع موجود مستندات و يمار براساس سالمت نظام در نيرو ارائه فعلي معضش ترين مهم .0

 بايذ  مه ييشهرها و بزرگ هاي استان مرامز در تمرمز از جلوگيري و برخوردار ممتر مناطق به داروسازان و دندانپزشكان پزشكان، اختصاص و

 دارند انساني نيروي ظرفيت از

 سارمايه  بر ين تأثير و مشور از خارج يموختگان دانذ بازگشت روند  و دانشجويان مهاجرت و يموختگان دانذ مشور از خروج روند دقيق بررسي لزوم .0

  جامعه سالمت نيازهاي براساس ين صحيح مديريت براي مؤثر تدابير اتخاذ و سالمت انساني

 خود اصلي حرفه به ها رشته ساير يموختگان دانذ و پزشكي نيروي نفر هزاران مورد در حرفه به بازگشت موجدات نمودن فراهم .6

 سالمت بخذ نيروي ماندگاري بر گ ارتأثير اقتصادي اجتماعي يها مؤلفه نمودن لحاظ .۰

 انساني نيروي مجموعه به نسدت  ميعمو اعتماد تضعيف از ريجلوگي و سالمت جامعه شغلي، تضمين و حامميتي حمايت و اجتماعي منزلت احياي .8

 داروسازان و دندانپزشكان پزشكان، ساير و متخصصان خاصه سالمت

 علمي هيئت اعضاي حقوق و سالمت مادر خدمات تعرفه نمودن واقعي .9

 سالمت يكپارچه و جامع يها مراقدت و خدمات ايمني و ميفيت ارتقاي و پزشكي جامعه توانمندسازي .01

 .شود اجتناب ظرفيت عام افزايذ از و باشد برخوردار ممتر و محروم مناطق نياز مورد انساني نيروي تربيت متوجه منحصراً ظرفيت افزايذ نوع هر .00

 زسنجينيا اين ساله 0 برنامه هر براي و سال هر در بهداشت وزارت و باشد محروم مناطق در انساني نيروي نيازسنجي بر مدتني بايد ظرفيت افزايذ .02

 شود اجتناب ، جامعه مش در جمعيت به پزشك نسدت نظير غيرمعتدر هاي نسدت بر ظرفيت افزايذ ابتناي از - دهد انجام را

 انجام از دليش هر به و نموده استفاده مناطق اين به متعلق هاي سهميه از مه افرادي و محروم مناطق در خدمت متعهدين قدلي تعهدات اجراي براي .03

  خدمت متعهدين ساير و ها سهميه ساير همچنين و اند نموده استنكاف نيقانو تعهدات

 و امكاناات  – هاا  زيرسااخت  – يموزشاي  فضاهاي و امكانات) محروم مناطق يها دانشگاه در  ميعمو انساني نيروي تربيت يها زيرساخت تقويت لزوم .00

 يماوزن  امكانات و( جامعه در يموزن و باليني يموزن ذ،امكاناتپژوه يموزن، يها بودجه مامش تخصيص - درماني بهداشتي شدكه انساني نيروي

 ( -موجود  ميعل هيئت وقتي تمام طرح احياي ا صالح ذي و مرتدط ميعل هيئت مارگيري هب و ج ب خاصه مختلف مرامز در تخصصي

 جامعاه  ارتداط افزايذ و محروم مناطق در مندهدف و مؤثر طور به خدمات مناسب توزيع و ارائه در افزايي هم جهت ها ظرفيت سازماندهي و شناسايي .00

 .است مستمر و ماهانه طور به جهادي اردوهاي برگزاري مثال براي جامعه بدنه با پزشكي

 بهداشات،  مارشناساان  - ساالمت  نامراقد - بهورزان هاي ليتئومس و ها نقذ عظمت و اهميت به توجه سالمت، انساني نيروي يها مؤلفه تحليش در .06

 و واجاب  متخصصاان  و پزشاكان  بار  عاالوه  ساالمت،  پرسانش  سااير  و يزمايشاگاهي  پرسانش  ا پيراپزشكان تواندخشي ا يماماي ا ريپرستا پرسنش

 توساط  ماورد  ۰ حالات،  تارين  عادالنه و ترين اثربخذ هزينه و ترين منطقي در سال در سالمت مرامز به ايراني هر مراجعه 00 از .است ساز سرنوشت

 .باشد بايد متخصصان به مورد 0 و  ميعمو داروسازان و دندانپزشكان و پزشكان و خانواده پزشكان به مورد 3 غيرپزشك، پرسنش

 و ينان نياز برحسب و سريع مارگيري هب و تحصيش حال در دانشجوي نفر هزار 61 به نزديك التحصيلي فارغ براي دقيق ريزي برنامه و تحصيلي هدايت .0۰

 .است حوزه اين  ميحت اولويت يك ينان، واالي يها ظرفيت از بهينه استفاده و ماريفريني ارتقاي موجدات سازي فراهم

 پ يرن ظرفيت 0011 تا 0392 سال از و يافت افزايذ دانشكده 60 به 03 از اسالمي انقالب از پس ساليان طي در پزشكي هاي دانشكده تعداد .08

 باا  ماه  اسات  تحصايش  حاال  در پزشاكي  دانشاجوي  هازار  03 نيز ضرحا حال در. است مرده پيدا افزايذ درصد 01 از بيذ پزشكي هاي رشته

 خارج ظرفيت افزايذ ل ا. بود خواهد مطلوب سطح در مه شد خواهد نفر هزار 01 به نفر 08 جمعيت به پزشك نسدت ينها شدن التحصيش فارغ

 مشاكالت  ماه  باود  نخواهد خدمات به مردم بيشتر دسترسي ضامن تنها نه است، شده تدوين 0018 سال تا مه بهداشت وزارت جامع برنامه از

 .مرد خواهد تشديد را پزشكي جامعه فعلي

 المللاي  باين  هااي  شااخص  بلكاه  اسات  نشاده  توصايه  مننده تعيين شاخص يك عنوان به پزشك تعداد سالمت، حوزه در مشورها مقايسه براي .09

 در پزشاكي  يماوزن  ادغام با عدارتي به و پزشكي يموزن و ماندر بهداشت، وزارت تشكيش با ما مشور مه هستند مهم و مننده تعيين بهداشتي،

 قاباش  طاور  باه  را خاود  بهداشاتي  شااخص  هااي  تحاريم  و تحميلاي  جنگ وجود رغم علي توانست درمان و بهداشت خدمات و ها مراقدت عرصه

 .گيرد قرار المللي بين هاي سازمان تحسين مورد و دهد ارتقا اي مالحظه
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