
اولویت های وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی برای اطالع رسانی

شت، ردمان و آموزش زپشکی وزارت بهدا
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 



»نهضت احیاء و گسترش بهداشت و طب پیشگیري را با بکارگیري 
و بسیج کلیه امکانات موجود آغاز نمایید.«

معظم رهبری مقام 
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سياست هاي كلي سالمت ابالغي مقام معظم رهبري 
محورهاي بحث:

 آگاه سازي مردم از حقوق و مسئوليت هاي اجتماعي خود
 ارتقاء شاخص هاي سالمت براي دستيابي به جايگاه اول در منطقه آسياي جنوب غربي

 ساماندهي تقاضا و ممانعت از تقاضاي القايي و اجازه تجويز صرفاً براساس نظام 
سطح بندي و راهنماهاي باليني

راهبردي،  برنامه ريزي هاي  اجرايي،  نظام سالمت شامل سياستگذاري هاي  توليت   
ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 مديريت منابع سالمت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي و همكاري ساير مراكز و نهادها

 تدوين استانداردها و راهنماها، ارزيابي فناوري هاي سالمت، استقرار نظام سطح بندي با 
اولويت خدمات ارتقاء سالمت و پيشگيري

 ارائه خدمات فراتر از بيمه پايه توسط بيمه تكميلي
 تعيين بسته خدمات جامع بهداشتي و درماني در سطح بيمه هاي پايه و تكميلي توسط 
وزارت بهداشت و خريد آنها توسط نظام بيمه اي و نظارت موثر بر اجراي دقيق بسته ها با 
حذف اقدامات زايد و هزينه هاي غيرضروري در چرخه معاينه، تشخيص بيماري تا درمان

 تدوين تعرفه خدمات و مراقبت هاي سالمت مبتني بر شواهد و براساس ارزش افزوده با 
حق فني واقعي يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي

 تأمين منابع مالي پايدار در بخش سالمت
 مرجعيت علمي در حوزه سالمت )جايگاه فعلي و آينده(

 وضعيت اشتغال در حوزه سالمت
 ارزيابي برنامه تحول سالمت

 پاسخگويي نظام سالمت به نقشه جامع علمي كشور 
 توليد علم نافع در حوزه سالمت

 آموزش پاسخگو
 ارزيابي تحقق برنامه هاي توسعه پنج ساله

1



اولویت های اطالع رسانی

اولویت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اطالع رسانی

4

سبك زندگي  و پيشگيری
محورهاي بحث: 

 تغذيه نامناسب : مصرف بيش از اندازه نمك/ روغن/ شكر و مصرف ناكافی ميوه و 
سبزي/ مواد لبني

  نان: كيفيت نان/ ضايعات نان
 كم تحركي

 مصرف دخانيات / مواد مخدر
 رعايت ايمني شغلي

 عوامل اجتماعي موثر بر سالمت: فقر/ سواد/ بيكاري / اعتياد
 آلودگي هوا و آب شرب از نظر آالينده ها

 ايمني غذا و رعايت استانداردهاي صنعتي و سنتي آن
 وضعيت مواد آرايشي بهداشتي دركشور از نظر قانون/ تجارت/ تقلب و برندها، نظارت 

و ميزان مصرف
قلبي/ سكته  : فشارخون/ سرطان/ ديابت/ چاقي/ سكته  بيماري هاي غيرواگير   

مغزي/ آسم
 اختالالت روانپزشكي

HIV AIDS /آسيب هاي اجتماعي: اعتياد/ طالق/ كودكان كار/ كودكان خيابانی 
  حوادث و سوانح )ايمني خودرو، استانداردهاي جاده اي، عامل انساني(

 خشونت: خودكشي/ قتل/ كودك آزاري/ همسر آزاري
بين بخشي در زمينه: سالمت هوا، غذا، آب، حمل و نقل، سبك زندگي،   همكاري 

مسكن، محيط زيست
 تغذيه با شير مادر و تغذيه تكميلي در كودكان

 بهداشت باروري و سالمت مادر و كودك
 باليا در كشور: زلزله/ سيل

 مراقبت های همه جانبه هزار روز اول زندگی
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امنيت غذا 
محورهاي بحث:

 روغن
 شكر 
 نمك

 نان
 آالينده ها و سموم باقيمانده
 افزودني هاي مواد خوراكي

ارایه خدمات بهداشتی
محورهاي بحث:

 مزاياي نظام ارجاع
 جايگاه بيمه در نظام ارايه خدمات بهداشتی

 خيرين سالمت
 نظام تعرفه گذاري_ ارزش نسبي خدمات

 مراقبت هاي بهداشتي اوليه 
 خودمراقبتي

 طرح نيروي انساني
 استئوپروز

 بهداشت محيط )لوازم پالستيكي(
 دفع پسماندها

خودكفایي 
محورهاي بحث:

 جايگاه توليد واكسن در كشور و وضعيت آن )گذشته، حال، آينده(
 سياست هاي خودكفايي در دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي )كميت و كيفيت(
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دارو

محورهاي بحث: 
 تجويز و مصرف دارو در ايران
 كيفيت داروهاي توليد داخل

 داروهاي بيماران خاص و صعب العالج
 اقتصاد داروخانه

 داروهاي قاچاق و تقلبي
 صادرات دارو

 اقتصاد مقاومتي و دارو
 عطاري ها و دخالت در درمان

 تعرفه حق فني داروخانه و خدمات دارويي
 هزينه هاي فالكت بار دارويي براي بيماران و نحوه حمايت وزارت بهداشت و بيمه ها

تحقيقات و فن آوري در حوزه سالمت 
محورهاي بحث:

 علل مهم مرگ و مير و ناتواني در كشور )سوانح و حوادث ترافيكي، حوادث محيط كار(
 پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير در ايران و ضرورت اجراي طرح هاي پژوهشي در 

اين زمينه
 توليد علم و فن آوري در حوزه سالمت در كشور

 برنامه ريزي براي پيشگيري از مهاجرت نخبگان
 برنامه كنترل سرطان و هزينه هاي مرتبط

تأمين مالي منابع سالمت 
محورهاي بحث:

 چالش اصلي بخش سالمت: چگونگي تأمين منابع مالي الزم )افزايش پرداخت از جيب 
و هزينه هاي كمرشكن مشكالت فراوان ايجاد مي كند و افزايش منابع دولتي نيز براي 

دولت مشكل است(
 تجربه هاي كشورهاي مختلف براي تأمين منابع مالي مورد نياز 

 وضعيت ايران در مقايسه با كشورهاي مشابه 
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پرستاري9
محورهاي بحث:

 مراقبت  هاي پرستاري با توجه به نياز جامعه )مراقبت در خانه، بيماري هاي غيرواگير، 
سالمندي و لزوم مراقبت ها از بيماران مزمن و سالمند(

 استانداردهاي خدمات پرستاري
 طرح هاي جديد وزارت بهداشت در جهت افزايش كيفيت خدمات پرستاری

 نظام ارائه مراقبت ها در سطوح سه گانه سالمت
 توانمندي هاي دانشكده هاي پرستاري در سطح ملي و بين المللي

طب سنتي 
محورهاي بحث:

 توسعه و نهادينه كردن طب سنتي در نظام سالمت
 جايگاه درست و منطقي طب سنتي
 عطاری ها و ضرورت ساماندهی آنها

 اقدامات وزارت بهداشت در مورد توسعه طب سنتی
 آينده فارغ التحصيالن رشته طب سنتی

انتقال خون 
محورهاي بحث: 

 اهداكنندگان خون و نقش اجتماعي آنها
 سالمت خون در ايران و جهان

مشاركت ها 
محورهاي بحث:

 مشاركت اجتماعي در ارتقاء سالمت جامعه
 سازمان هاي مردم نهاد در حوزه سالمت و تأثير آن بر سالمت جامعه

 نقش خيرين در توسعه سالمت جامعه
 ضرورت پرداختن به پيوست سالمت و تأثيرگذاري آن در سالمت جامعه

 نقش اصحاب فرهنگ و هنر در توسعه سالمت كشور
 مشاركت مردم در حوزه سالمت و تأثير آن بر سالمت جامعه
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»اولین قدم ما بحث بهداش�ت است؛ باید همه تالش کنیم که در زمینه بهداشت موفق 
شویم و اگر نتوانستیم، به سمت درمان حرکت کنیم.«

»هر مقدار س�رمایه گذاری در بهداشت بیشتر ش�ود، مسلماً سرمایه گذاری در درمان کمتر و 
جامعه ما سالم تر و مشکالت این بخش هم به تدریج کم و کمتر خواهد شد.«

سخنان رییس جمهور محترم در اجالس  روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور
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