
 

 

 ثسوِ تعبلی

 ثب ًبم ٍ یبد خذاًٍذ هتعبل ٍ ثب دسٍد ثش پیبهجش اکشم )ظ( ٍ خبًذاى هطْشش

ثضسگتشیي ًعوت الْی ٍ سشهبیِ اسصضوٌذی است کِ حفظ ٍ استقبی آى ثبیذ دس صهشُ هْوتشیي ی سالهت

ثِ هقَلِ تالضْبی صًذگی اًسبًْب هحسَة گشدد.ثی ضک اًسبى سبلن هحَس تَسعِ پبیذاس ثَدُ لزا تَجِ 

 سالهت یک اٍلَیت هْن خَاّذ ثَد .

آیٌذُ سٍضي ایي سشصهیي ٍ آساهص خبطش ًسل فشدا دس گشٍ ثشًبهِ سیضی ٍ تالش ًستَّبًِ ثشای گستشش 

 "اقتصبد ٍ فشٌّگ ثب عضم هلی ٍ هذیشیت جْبدی"سالهت است ٍ یقیٌبً ایي تالش ٍ ّوت دس سبلی کِ ثب ًبم 

 ّی هٌطقی، پَیب ٍ اقذام جْبدی تَسط عوَم آحبد جبهعِ هی ثبضذ.ًبهگزاسی گشدیذُ است هستلضم ًگب

هبهَسیت اصلی ًظبم سالهت استقبی سطح سالهت ٍ پبسخگَیی ثِ ًیبصّبی هشدم است ٍ الصهِ پبسخگَیی ثِ 

 ایي ًیبصّب ، تحَل ٍ استقبی ًظبم سالهت است کِ ثذٍى ّویبسی ٍ ّوکبسی آحبد جبهعِ هوکي ًخَاّذ ثَد.

ًیبصهٌذ جبهعِ ای سبلن ٍ تَاًوٌذ است کِ ثشای  4141ذاص جوَْسی اسالهی ایشاى دس سبل تحقق چطن اً

ًیل ثِ آى، جلت حوبیت ٍ اعتوبد هشدم ٍ حوبیت کلیِ سبصهبًْب ٍ ًْبدّب ٍ لضٍم احسبس هسئَلیت دس قجبل 

 سالهت خَد ٍ دیگشاى هی ثبضذ.



س آغبصیي سٍصّبی سبل جذیذ کِ ًَیذ ثخص ساّی ثب اثالغ سیبستْبی کلی سالهت تَسط سّجش فشصاًِ اًقالة د

سٍضي ثشای ًیل ثِ استقبی سالهت است ، ثبس هسئَلیتی سٌگیي سا ثش عْذُ دست اًذسکبساى ًظبم سالهت ٍ 

ّوچٌیي افشاد جبهعِ قشاس هی دّذ کِ ثِ ًَعی ًقص هَثش خَد سادس ًیل ثِ اّذاف عبلی سالهت ایفب ًوبیٌذ ٍ 

قط حق کِ ٍظیفِ ًیض هی ثبضذ ، ًیبصهٌذهسئَلیت پزیشی ّوگبًی ٍ ّوشاّی ثب اص آًجبئیکِ سالهتی ًِ ف

 هتَلیبى ًظبم سالهت است .

جوَْس ٍ عضم هحتشم اثالغ سیبستْبی کلی سالهت تَسط سّجش هعظن اًقالة ٍ تبکیذات سیبست ثی تشدیذ 

سالهت دس سشاسش دٍلت تذثیش ٍ اهیذ دس ساستبی حل هطکالت سالهت ٍ ّوچٌیي آغبص طشح تحَل ًظبم 

کطَس ّوگی حبکی اص ایي هَضَع است کِ هقَلِ سالهت هَسد تَجِ جذی قشاس گشفتِ است لزا فشصت ثسیبس 

هغتٌوی است کِ ثب عضهی ساسخ ٍ هذیشیت جْبدی ٍ تالش ثی ٍقفِ ثتَاًین هطکالت دسهبًی هشدم سا کبّص 

حبضش کِ ثحث سالهت اٍلَیت ّوِ دس حبل ٍ اسائِ خذهت ثِ هشدم هَفق ثبضین . اص سَی دیگش  دّین

دس سطح داًطگبُ ٍ ٍاحذ ّبی تبثعِ ًیض اص تَاى ٍ ظشفیت توبهی ّوکبساى  الصم استهسئَلیي هی ثبضذ لزا 

 . ثشای ًیل ثِ اّذاف عبلی سالهت دس استبى آرسثبیجبى غشثی ثْشُ هٌذ ضَین

ٍ اجشای دقیق ٍ صحیح اّین کشد لزا اعالم هی داسین ثب عضم هلی ٍ هذیشیت جْبدی ًقص خَد سا ایفب خَ

سا ًطبًِ هسئَلیت پزیشی دس قجبل خَد ٍ دیگشاى ٍ دسًْبیت تعْذ دس ثشاثش  ثشًبهِ ّبی تحَل ًظبم سالهت 

 چطن اًذاص ًظبم هقذس جوَْسی اسالهی ایشاى هی داًین.
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