
دكتر سید كاظم فرهمند  
سردبیر 

سال 1393 را در حالی پشت سر گذاشتیم که با اجرای طرح تحول نظام سالمت 
در کشور، به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های دولت یازدهم، می توان آن را سال 

»حوزه سالمت« نامید.
اگر چه در برنامه های چهارم و پنجم توسعه به صراحت تأکید شده بود که پرداخت 
مستقیم مردم درحوزه سالمت  باید از حدود 57 درصد به 30 درصد کاهش پیدا کند، 
اما باوجود این  هدف گذاری  در سال های پیش، این موضوع نه تنها در عمل، اجرایی 
نشد که رقم پرداخت از جیب مردم در سال 1392 متأسفانه به بیش از 60 درصد 
افزایش یافته بود، تا این که طرح تحول سالمت در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت. 
طرح تحول سالمت تاکنون برکات زیادی را برای مردم داشته است. جهت آشنایی 
بیشتر با تحوالتی که در بخش درمان و دارو صورت پذیرفته است در ابتدا  به 

اقدام هاي انجام شده در این بخش ها اشاره می شود:
1. مدیریت بحران کمبود دارو در کشور از اولین ثمرات این طرح بود. کمبود دارو 
که در مرداد 1392 به 270 قلم رسیده بود، در حال حاضر به حدود 30 قلم کاهش 

یافته است.
2. با تحت پوشش قرارگرفتن بیش از هشت میلیون نفر از هموطنان که فاقد بیمه 
سالمت بودند، امروز هزینه ای که بیماران در بیمارستان های دولتی پرداخت می کنند 
در شهرها به شش درصد و در روستاها به حدود سه درصد کاهش یافته است.

3. در حالی که قبل از اجرای طرح، تقریباً همه بیماران برای خرید تجهیزات و لوازم 
مصرفي به خارج از بیمارستان ارجاع داده می شدند، این میزان در حال حاضر به 

3/2 درصد کاهش یافته است.
4. با شروع این طرح قیمت لوازم و تجهیزات پزشکی پرمصرف همچون لنزهای 

داخل چشمی و استنت های قلبی به طور متوسط 40درصد کاهش یافته است.
5. تعداد پزشکان متخصص شاغل در مناطق محروم کشور از1450 نفر در قبل از 

طرح،  به 3هزار و900 نفر پس از طرح افزایش پیدا کرده است.
6. راه اندازی 585 کلینیک ویژه با تعرفه دولتی در دانشگاه ها و شهرهای مختلف 

از دیگر ثمرات این طرح بوده است. 

7. با شروع برنامه ترویج زایمان طبیعی در طرح 
هزار   450 حدود  تاکنون  سالمت،  نظام  تحول 
زایمان طبیعی به صورت رایگان انجام شده است 
و همین موضوع سبب افزایش 5 درصدی نسبت 

زایمان های طبیعی به سزارین شده است.
8. راه اندازی 17 پایگاه اورژانس هوایی برای پوشش 
راه های فرعی و صعب العبور با متوسط 5 مأموریت 
در هر روز از دیگر برکات این طرح بوده است که تأثیر 
بسزایی در حفظ جان هموطنان عزیز داشته است.

طرح تحول نظام سالمت در بخش بهداشت  شش 
برنامه ملی تحول بهداشت  و هشت پروژه پشتیبان 
را برای  جمعیت روستایی، حاشیه شهر و جمعیت 
شهری پیش بینی و اجرا کرده است که آثار مثبت 
این برنامه ها و پروژه ها به طور خالصه به شرح 

ذیل است:
پزشک  طرح  تقویت  روستایی  جمعیت  در   .1
آن،  سرانه  برابر شدن  چهار  و  روستایی  خانواده 
در  پزشک جدید  نفر  و 595  هزار  باعث شدکه 
مراکز روستایی جذب شدند، به گونه ای که در 
زمستان 1393 فقط 31 مرکز بهداشتی درمانی 

روستایی در کل کشور فاقد پزشک بوده اند.
درمانی  بهداشتی  مراکز  نوسازی  و  بهسازی   .2
روستایی و تجهیز محل سکونت پزشک از دیگر 

برکات این طرح در روستاها بوده است.
3. جذب 328 نفر ماما در مراکز بهداشتی درمانی 
روستایی تحت پوشش طرح پزشک خانواده، در 
افزایش  مراقبت های مادران اثربسزایی داشته است.

4. ساخت هزار و 945 خانه بهداشت در سراسر 
کشور که هزار و100 خانه بهداشت در دهه فجر 
1393 افتتاح شد و 845 خانه بهداشت هم در 
بهار 1394 مورد بهره برداری قرارگرفته است که 
خانه های  خدمات  کیفیت  و  کمیت  در  بی شک 

بهداشت تأثیر بسزایی خواهد داشت.
5. ارایـه هفـت قلـم مکمـل دارویی رایـگان برای 
ســـه گروه مـادران باردار، کودکان زیر دو سـال، 
دختران هفت سـال بـه باال و میانسـاالن خدمت 
قابل توجهـی بـه ایـن گروه های هدف بوده اسـت.

6. اضـــافه شـدن واکسـن پنتـاواالن بـه نظـام 
واکسیناسـیون کشـور، فاصله ما را با کشـورهای 

پیشـرفته در ایـن زمینـه کـم کرده اسـت. 
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سـال 1394
سـال ارتقـای کيفيت و
کميت مراقبت های سالمت



7. افزایش اقالم دارویی خانه های بهداشت از 270 
بیشتر  و  بهتر  باعث دسترسی  قلم  به 436  قلم 
مردم روستا به دارو و در راستای توزیع عادالنه 

خدمات بوده است.
8. تقویت مراکز آموزش بهورزی و تبدیل آنها به 
مراکز آموزش عالی در بهینه سازی نیروی انسانی 

نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد. 
9. آموزش پزشکان خانواده قسمتی از طرح تحول 
سالمت حوزه بهداشت است. برنامه مدونی برای 
آموزش پزشکان خانواده در سطح ملی طرح ریزی 
شده است و کتاب های مربوط در دست تألیف و 

چاپ است. 
10. تقویت آموزش های مدیریتی برای مدیــران 
شده  پیش بینی  بهداشت  حوزه  مختلف  سطوح 
است و اولین دوره فلوشیپ برای معاونان بهداشت 
دانشــگاه های علوم پزشکی به اجرا در آمده است. 
11. یکی از مهم تریــن برنامه های بهداشت در 
برنامه گسترش  عادالنه خدمات،  توزیع  راستای 
مراقبت  های ادغام یافته مراقبان سالمت خانواده 
در حاشیه کالن شهر ها است که سال گذشته در 
بیشتر کالن شهرها استقرار یافت و جمعیتی حدود 
10 میلیون نفر را تحت پوشش قرار داد و افزایش 
کیفیت خدمات مراقبان سالمت در دستور کار 

سال جاری دانشگاه های مربوط  قرار گرفت. 
12. در ادامه برنامه گسترش مراقبت های سالمت 
در حاشیه کالن شهرها، گسترش برنامـه مذکور 

تا   20 بین  شــهرهای  به 
برنامــه  در  نفر  هـــزار   50
پزشکی  علوم  دانشـــگاه های 
مراحل  و  قرارگرفتـــه  کشور 
مختلف اجرایی را پشت ســـر 

گذاشته است. 
13. گسـترش برنامـه پزشـک 
خانواده روسـتایی به شهرهای 
زیر بیسـت هـزار نفـر می تواند 
خدمـات بیشـــتری را بـرای 
هموطنان سـاکن در شهرهای 

کوچـک  تضمیـن کند. 
فنــاوری  حـوزه  تقویت   .14
اطالعات، تهیه نرم افزارهــای 
ملــی، بازنگری و بازآفرینــی 

پرونده سالمت یکی از دستاورد های زیرساختی طرح تحول سالمت است. 
15. غربـالگری بیماری هــای مزمن مانند فشارخون و دیابت و غربالگری سرطان ها 
شایع، یکی از برنامه های مؤثر برای کاستن از بار این بیماری ها، مرگ و میر و 

ناتوانی ها خواهد بود. 
برنامه های پیش بینی شده  و در حال اجرا درحوزه بهداشت برنامه هایی جامع  و 
هدفمند است. اجرای موفق این برنامه ها انگیزه باالی همه سطوح مختلف نیروی 
انسانی به ویژه محیطی ترین  نیروها را می طلبد. امید است به یاری خداوند متعال 
و انگیزه مقدس خدمت به بندگان خدا، هر روز شاهد موفقیت های بیشتر در حوزه 

سالمت در کشور عزیزمان باشیم. 

گردهمایی کارشناسان مسؤول آموزش بهورزی و رابطان فصلنامه بهورز در 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در اردیبهشت ماه سال جاری در 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی »بم« با ابتکار و حمایت 
مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، دکتر کالنتری و خانم دکتر جعفری و 
سایر عزیزان ، یکی از اتفاقات خوب فصل بهار امسال بود که پس از حدود 

سه سال وقفه به انجام رسید. 
میزبانی گرم و صمـیمانه همکاران دانشگاه علوم پزشـکی بم و آقای دکتر 
بهداشتی  معاون  جهان آرا  دکتر  آقای  و  دانشگاه  محترم  رییس  گردان 
دانشگاه، آقای امیرزاده کارشناس مسؤول آموزش بهورزی و رابط فصلنامه 
بهورز و سایر همکاران و عزیزان دانشگاه بسیار عالی و تحسین آمیز بود که 
بدین وسیله از همه این عزیزان سپاسگزاری می شود. از کارشناسان مسؤول 
آموزش بهورزی و رابطان فصلنامه بهورز دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
که با حضور خود و شرکت در جلسات هم اندیشی، موجب پربارترشدن 
گردهمایی و مشارکت در سیاست گذاری ها و تعیین خط مشی های فصلنامه 

بهورز شدند صمیمانه سپاسگزاری می شود. 

به امید آینده ای بهتر 
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