طزح تحَل ًظبم سالهت تغییزی بب هذیزیت آراهص (قسوت اٍل
تصَر عوَم بز ایي است کِ بیوبرستبى ،هحیطی اهي ٍ هطوئي بزای بیوبراى است کِ در ایي عزصِ بیوبراى بب اطویٌابى صاذ
درصذ هی تَاًٌذ سًذگی خَد را بِ تین سالهت بسپبرًذ ٍلی چبلص ّبی هَجَد در عزصِ سالهت ٍ تحقیقبت دِّّبی اخیاز
کویت ،کیفیت ،ایوٌی ٍ حتی اثزبخطی خذهبت سالهت را بب عالهتّبی بسیبر ،سیز سَال بزد .
هزٍر گذضتِّبی حَسُ سالهت ٍ بزرسی رضبیتوٌذی هزدم ًطبى هیدّذ علیزغن ّوِ ببیذّب ٍ ًببیذّب ،هزاقبتّبی سالهت
ٌَّس آى چیشی ًیست کِ پشضکبى ،کبرکٌبى ،هذیزاى ٍ بیوبراى اًتظبر دارًذ ٍ بیي خذهبتی کِ اکٌَى ارائِ هیضاَد ٍ آًهاِ
هزاکش قصذ ٍ بزًبهِ ارائِ آى را دارًذ ًِ یک تفبٍت ٍ فبصلِ اًذک بلکِ ضکبفی صرف ٍ عویق ٍجَد دارد .بِ عببرتی بِ ًَعی
ّن گیزًذُ خذهت ٍ ّن ارائِدٌّذگبى خذهت ٍ ّن سیستنّبی ًظبرتی اس ایي ٍضع ًبرضبیی ببالیی دارًذ .
در حبل حبضز هعضل بشرگ ًظبم سالهت ،هسئلِ کیفیت خذهبت ٍ ًحَُ ارائِ آى در بیوبرستبىّب بِ عٌاَاى پبضاٌِ آضایل
ٍسارت بْذاضت است لذا سبلّبست کِ ّوِ هب بِ ایي جوعبٌذی ٍ ًظز رسیذُاین کِ پزٍسِ ارائِ خذهت در حاَسُ ساالهت
ًیبسهٌذ تغییزات بٌیبدی ٍ ریطِای است" .اىا ...الیغیز هب بقَم حتی یغیزٍا هب ببًفسْن".
پذیزش ٍ دیذُ ضذى سالهت بِ عٌَاى یک اصل ٍ اّویت عزصِ بْذاضت ٍ درهبى ،سبلّب آرسٍی هحبل ٍ دستًیبفتٌی بزای
هب بَد .سبل ّب اهٌیتی بِ هعٌبی آراهص ٍ آسبیص در حَسُ سالهت ًذاضتین ٍ بزای تحقق ایي آرسٍی هْن ببیذ باب اعتقابدی
راسخ ٍ ّوتی هضبعف اتفبقی اسبسی ٍ تحَلی ریطِای اًجبم هیضذ.
در ابتذای سبل  ٍ 39بب ابالغ سیبستّبی کلی "سالهت" تَسط هقبم هعظن رّبزی رٍسًِّبیی اس اهیذ ،رٍضاٌبیی ٍ تحاَل
پذیذ آهذ.
سیبست ّبیی کِ در ایي ابالغیِ اعالم ضذ ًطبى اس ًگبُ دقیق ،ظزیف ،عویقً ،کتِبیٌی ٍ ًکتِسٌجی هقبم هعظن رّبزی باِ
هطکالت ٍ چبلص ّبی حَسُ سالهت دارد .سپزدى تَلیت ًظبم سالهت بِ ٍسارت بْذاضت ،درهبى ٍ آهَسش پشضکی بِ عٌَاى
یکی اس چبلصّبی اسبسی ایي حَسُ اس ایي هصبدیق است .
هذ ًظز قزار دادى سالهت جسوی ٍ رٍاًی جبهعِ بٍِیضُ در دٍرُ گذر اس تَسعِ اقتصبدی ٍ اجتوبعی هبتٌای باز ّذفوٌاذی
یبراًِّب بسیبر قببل تَجِ است .در ایي سیبستّب تَسعِ کوّی ٍ کیفی بیوِّب ،پَضص کبهل ًیبسّبی پبیِ تَسط سبسهبىّبی
بیوِگز ،کبّص ّشیٌِ ّبی درهبًی تب آًجب کِ بیوبر جش رًج بیوبری دغذغِ دیگزی ًذاضتِ ببضذ ،اقتصبد درهبى ،آهاَسش باِ
عٌَاى سزهبیِ اًسبًی ٍ ...بسیبری اس هصبدیق ،هَارد ٍ هطکالت حَسُ سالهت ّستٌذ کِ هَرد تَجِ قزار گزفتِاًذ .
ایي ابالغیِ کِ در هحَرّبی هختلف تٌظین ضذ دارای آثبر کَتبُهذت (در حَسُ ضْزًٍذاى بٍِیضُ هحزٍهبى) ،آثبر هیبىهذت
(هحیط بْذاضتی ٍ جبهعِ) ٍ آثبر بلٌذهذت (بب تأکیذ بز سبختبرسبسی ٍ ًظبمسبسی) است آثبری کِ ًطبًِّبیی اس بزکابت آى
را در ایي رٍسّب ٍ در ایي عزصِ پزچبلص ضبّذ ّستین.
ابالغ سیبست ّبی کلی سالهت تَسط هقبم هعظن رّبزی ،آغبسی بَد بزای پبیبى بسیبری اس هطاکالت ٍ چابلصّابی حاَسُ
سالهت ٍ در ایي هسیز دٍلت تذبیز ٍ اهیذ ٍ ٍسیز بْذاضت طزحی را ارائِ کزدًذ کِ تغییزات اسبسای را در حاَسُ ساالهت
هذیزیت کٌذ .تغییزات گستزدُ ٍ داهٌِدار ٍ پز هحتَایی تحت عٌَاى طزح تحَل ًظبم سالهت در اداهِ اس ایي گفتوبى بیطتز
خَاّین گفت.
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