تسناهللالشحويالشحين
سياست ّاي ولي سالهت
 -1اسائِ خذهات آهَصضي ،پظٍّطي ،تْذاضتي ،دسهاًي ٍ تَاًثخطي سالهت هثتٌي تش اغَل ٍ
اسصشّاي اًساًي -اسالهي ٍ ًْاديٌِ ساصي آى دس جاهؼِ.

 -1-1استماء ًظام اًتخاب ،اسصضياتي ٍ تؼلين ٍ تشتيت اساتيذ ٍ داًطجَياى ٍ هذيشاى ٍ تحَل
دس هحيطّاي ػلوي ٍ داًطگاّي هتٌاسة تا اسصشّاي اسالهي ،اخالق پضضىي ٍ آداب
حشفِاي.
-1-2آگاُساصي هشدم اص حمَق ٍ هسؤٍليتّاي اجتواػي خَد ٍ استفادُ اص ظشفيت
هحيطّاي اسائِ هشالثتّاي سالهت تشاي سضذ هؼٌَيت ٍ اخالق اسالهي دس جاهؼِ.
 -2تحمك سٍيىشد سالهت ّوِ جاًثِ ٍ اًساى سالن دس ّوِ لَاًيي ،سياستّاي اجشايي ٍ
همشسات تا سػايت :
 -2-1اٍلَيت پيطگيشي تش دسهاى.
 -2-2سٍصآهذ ًوَدى تشًاهِّاي تْذاضتي ٍ دسهاًي.
-2-3واّص هخاطشات ٍ آلَدگيّاي تْذيذ وٌٌذُ سالهت هثتٌي تش ضَاّذ هؼتثش ػلوي.
 -2-4تْيِ پيَست سالهت تشاي طشحّاي والى تَسؼِاي.
 -2-5استماء ضاخعّاي سالهت تشاي دستياتي تِ جايگاُ اٍل دس هٌطمِ آسياي جٌَب
غشتي.
 -2-6اغالح ٍ تىويل ًظامّاي پايصً ،ظاست ٍ اسصياتي تشاي غياًت لاًًَوٌذ اص حمَق هشدم
ٍ تيواساى ٍ اجشاي غحيح سياستّاي ولي.

 -3استماء سالهت سٍاًي جاهؼِ تا تشٍيج سثه صًذگي اسالهي  -ايشاًي ،تحىين تٌياى
خاًَادُ ،سفغ هَاًغ تٌص آفشيي دس صًذگي فشدي ٍ اجتواػي ،تشٍيج آهَصشّاي اخاللي ٍ
هؼٌَي ٍ استماء ضاخعّاي سالهت سٍاًي.
-4ايجاد ٍ تمَيت صيشساختّاي هَسد ًياص تشاي تَليذ فشآٍسدُّا ٍ هَاد اٍليِ داسٍيي،
ٍاوسي ،هحػَالت صيستي ٍ هلضٍهات ٍ تجْيضات پضضىي داساي ويفيت ٍ استاًذاسد
تييالوللي.
 -5ساهاًذّي تماضا ٍ هواًؼت اص تماضاي المائي ٍ اجاصُ تجَيض غشفاً تش اساع ًظام
سطحتٌذي ٍ ساٌّواّاي تاليٌي ،طشح طًشيه ٍ ًظام داسٍيي هلي وطَس ٍ سياستگزاسي ٍ
ًظاست واسآهذ تش تَليذ ،هػشف ٍ ٍاسدات داسٍٍ ،اوسي ،هحػَالت صيستي ٍ تجْيضات
پضضىي تا ّذف حوايت اص تَليذ داخلي ٍ تَسؼِ غادسات.
 -6تأهيي اهٌيت غزايي ٍ تْشُهٌذي ػادالًِ آحاد هشدم اص سثذ غزايي سالن ،هطلَب ٍ
وافي ،آب ٍ َّاي پان ،اهىاًات ٍسصضي ّوگاًي ٍ فشآٍسدُّاي تْذاضتي ايوي ّوشاُ تا
سػايت استاًذاسدّاي هلي ٍ هؼياسّاي هٌطمِاي ٍ جْاًي.
 -7تفىيه ٍظايف تَليت ،تأهيي هالي ٍ تذاسن خذهات دس حَصُ سالهت تا ّذف
پاسخگَيي ،تحمك ػذالت ٍ اسائِ خذهات دسهاًي هطلَب تِ هشدم تِ ضشح ريل :

 -7-1تَليت ًظام سالهت ضاهل سياستگزاسيّاي اجشايي ،تشًاهِ سيضيّاي ساّثشدي،
اسصضياتي ٍ ًظاست تَسط ٍصاست تْذاضت ،دسهاى ٍ آهَصش پضضىي.
 -7-2هذيشيت هٌاتغ سالهت اص طشيك ًظام تيوِ تا هحَسيت ٍصاست تْذاضت ،دسهاى ٍ
آهَصش پضضىي ٍ ّوىاسي سايش هشاوض ٍ ًْادّا.
 -7-3تذاسن خذهات تَسط اسائِ وٌٌذگاى خذهت دس تخصّاي دٍلتي ،ػوَهي ٍ خػَغي.
ّ -7-4واٌّگي ٍ ساهاًذّي اهَس فَق هطاتك ساص ٍ واسي است وِ لاًَى تؼييي خَاّذ وشد.
 - 8افضايص ٍ تْثَد ويفيت ٍ ايوٌي خذهات ٍ هشالثتّاي جاهغ ٍ يىپاسچِ سالهت

تا

هحَسيت ػذالت ٍ تأويذ تش پاسخگَيي ،اطالع سساًي ضفاف ،اثشتخطي ،واسآيي ٍ تْشٍُسي
دس لالة ضثىِ تْذاضتي ٍ دسهاًي هٌطثك تشًظام سطح تٌذي ٍ اسجاع اص طشيك:
 -8-1تشٍيج تػوينگيشي ٍ الذام هثتٌي تش يافتِّاي هتمي ٍ ػلوي دس هشالثتّاي سالهت،
آهَصش ٍ خذهات تا تذٍيي استاًذاسدّا ٍ ساٌّواّا ،اسصياتي فٌاٍسيّاي سالهت ،استمشاس ًظام
سطحتٌذي تا اٍلَيت خذهات استماء سالهت ٍ پيطگيشي ٍ ادغام آىّا دس ًظام آهَصش ػلَم
پضضىي.
 -8-2افضايص ويفيت ٍ ايوٌي خذهات ٍ هشالثتّاي سالهت تا استمشاس ٍ تشٍيج ًظام حاوويت
تاليٌي ٍ تؼييي استاًذاسدّا.

 -8-3تذٍيي تشًاهِ جاهغ هشالثتي ،حوايتي تشاي جاًثاصاى ٍ جاهؼِ هؼلَالى وطَس تا ّذف
استماء سالهت ٍ تَاًوٌذساصي آًاى.
 -9تَسؼِ ووي ٍ ويفي تيوِّاي تْذاضتي ٍ دسهاًي تا ّذف :
ّ -9-1وگاًي ساختي تيوِ پايِ دسهاى.
-9-2پَضص واهل ًياصّاي پايِ دسهاى تَسط تيوِّا تشاي آحاد جاهؼِ ٍ واّص سْن هشدم
اص ّضيٌِ ّاي دسهاى تا آًجا وِ تيواس جض سًج تيواسي ،دغذغِ ٍ سًج ديگشي ًذاضتِ تاضذ.
-9-3اسائِ خذهات فشاتش اص تيوِ پايِ تَسط تيوِ تىويلي دس چاسچَب دستَسالؼولّاي
لاًًَي ٍ ضفاف تِ گًَِاي وِ ويفيت اسائِ خذهات پايِ دسهاًي ّوَاسُ اص هطلَتيت الصم
تشخَسداس تاضذ.
 -9-4تؼييي تستِ خذهات جاهغ تْذاضتي ٍ دسهاًي دس سطح تيوِّاي پايِ ٍ تىويلي
تَسط ٍصاست تْذاضت ٍ دسهاى ٍ خشيذ آًْا تَسط ًظام تيوِاي ٍ ًظاست هؤثش تَليت تش اجشاي
دليك تستِّا تا حزف الذاهات صايذ ٍ ّضيٌِّاي غيشضشٍسي دس چشخِ هؼايٌِ ،تطخيع
تيواسي تا دسهاى.
 -9-5تمَيت تاصاس سلاتتي تشاي اسائِ خذهات تيوِ دسهاًي.

 -9-6تذٍيي تؼشفِ خذهات ٍ هشالثتّاي سالهت هثتٌي تش ضَاّذ ٍ تش اساع اسصش افضٍدُ
تا حك فٌي ٍالؼي يىساى تشاي تخص دٍلتي ٍ غيشدٍلتي.
 -9-7اغالح ًظام پشداخت هثتٌي تش ويفيت ػولىشد ،افضايص واسآيي ،ايجاد دسآهذ ػادالًِ
ٍ تشغية اًگيضُّاي هثثت اسائِ وٌٌذگاى خذهات ٍ تَجِ خاظ تِ فؼاليتّاي استماء سالهت ٍ
پيطگيشي دس هٌاطك هحشٍم.
 -11تأهيي هٌاتغ هالي پايذاس دس تخص سالهت تا تأويذ تش:
-11-1ضفاف ساصي لاًًَوٌذ دسآهذّاّ ،ضيٌِّا ٍ فؼاليتّا.
 -11-2افضايص سْن سالهت ،هتٌاسة تا استماء ويفيت دس اسائِ خذهات تْذاضتي ٍ دسهاًي ،اص
تَليذ ًاخالع داخلي ٍ تَدجِ ػوَهي دٍلت تِ ًحَي وِ تاالتش اص هياًگيي وطَسّاي هٌطمِ
تاضذ ٍ اّذاف سٌذ چطناًذاص تحمك ياتذ.
ٍ -11-3ضغ ػَاسؼ تش هحػَالت ٍ هَاد ٍ خذهات صياىآٍس سالهت.
 -11-4پشداخت ياساًِ تِ تخص سالهت ٍ ّذفوٌذساصي ياساًِّاي تْذاضت ٍ دسهاى تا ّذف
تأهيي ػذالت ٍ استماء سالهت تَيظُ دس هٌاطك غيشتشخَسداس ٍ ووه اختػاغي تِ الطاس
ًياصهٌذ ٍ دّهّاي پاييي دسآهذي.

 -11افضايص آگاّي ،هسؤٍليت پزيشي ،تَاًوٌذي ٍ هطاسوت ساختاسهٌذ ٍ فؼاالًِ فشد ،خاًَادُ
ٍ جاهؼِ دس تأهيي ،حفظ ٍ استماء سالهت تا استفادُ اص ظشفيت ًْادّا ٍ ساصهاىّاي فشٌّگي،
آهَصضي ٍ سساًِاي وطَس تحت ًظاست ٍصاست تْذاضت ،دسهاى ٍ آهَصش پضضىي.
 -12تاصضٌاسي ،تثييي ،تشٍيج ،تَسؼِ ٍ ًْاديٌِ ًوَدى طة سٌتي ايشاى.
 -12-1تشٍيج وطت گياّاى داسٍيي تحت ًظش ٍصاست جْاد وطاٍسصي ٍ حوايت اص تَسؼِ
ًَآٍسيّاي ػلوي ٍ فٌي دس تَليذ ٍ ػشضِ فشآٍسدُّاي داسٍيي سٌتي تحت ًظش ٍصاست
تْذاضت ،دسهاى ٍ آهَصش پضضىي.
-12-2استاًذاسد ساصي ٍ سٍصآهذ وشدى سٍشّاي تطخيػي ٍ دسهاًي طة سٌتي ٍ
فشآٍسدُّاي هشتثط تا آى.
-12-3تثادل تجشتيات تا سايش وطَسّا دس صهيٌِ طة سٌتي.
ً-12-4ظاست ٍصاست تْذاضت ،دسهاى ٍ آهَصش پضضىي تش اسائِ خذهات طة سٌتي ٍ داسٍّاي
گياّي.
 -12-5تشلشاسي تؼاهل ٍ تثادل هٌطمي هياى طة سٌتي ٍ طة ًَيي تشاي ّنافضايي تجشتيات ٍ
سٍشّاي دسهاًي.
 -12-6اغالح سثه صًذگي دس ػشغِ تغزيِ.

-13تَسؼِ ويفي ٍ ووي ًظام آهَصش ػلَم پضضىي تِ غَست ّذفوٌذ ،سالهت هحَس،
هثتٌي تش ًياصّاي جاهؼِ ،پاسخگَ ٍ ػادالًِ ٍ تا تشتيت ًيشٍي اًساًي واسآهذ ،هتؼْذ تِ اخالق
اسالهي حشفِاي ٍ داساي هْاست ٍ ضايستگيّاي هتٌاسة تا ًياصّاي هٌاطك هختلف وطَس.
-14تحَل ساّثشدي پظٍّص ػلَم پضضىي تا سٍيىشد ًظام ًَآٍسي ٍ تشًاهِ سيضي تشاي
دستياتي تِ هشجؼيت ػلوي دس ػلَم ،فٌَى ٍ اسائِ خذهات پضضىي ٍ تثذيل ايشاى تِ لطة
پضضىي هٌطمِ آسياي جٌَب غشتي ٍ جْاى اسالم.

