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رئیس/سرپرست محترم دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني.........
رئیس محترم مركز آموزشي ،تحقیقاتي و درماني قلب شهید رجايي
با سالم و احترام؛

هزینههای فزاینده بهداشت و درمان ،ظرفیت محدود نظامهای تأمین مالی و ناکارآمدی شیوههای
سنتی مدیریت بخش سالمت به عنوان عللی که کشورها را به اصالح وضع موجود و سرمایهگذاری بیشتر در
سالمت ترغیب میکنند ،برای کشورهایی با ساختار اقتصادی و اجتماعی مشابه کشور ما سالهاست اولویت و
فوریت یافته است .اما آنچه در عمل تفاوت کارکردهای دولتها را رقم زده است میزان پایبندی آنها به
برنامههای تحول و اصالح نظام سالمت است .در کشور ما نیز سالهاست مردم در انتظار عزمی راسخ برای
حرکت به سوی اهداف غائی نظام سالمت که همانا برقراری عدالت در تأمین بار مالی و بهرهمندی از
مراقبتهای بهداشتی و درمانی ،بهبود کیفیت خدمات ،حفظ شأن و کرامت بیماران و نهایتاً کاهش سهم
مردم در پرداخت مستقیم هزینههای خدمات سالمت است ،چشم به عملکرد سیاستگزاران و مدیران اجرایی
برنامههایتحول

دوختهاند .اینک پس از سالها ،تعهد عملی دولت به ارتقاء سالمت مردم در قالب تصویب «
نظامسالمت» و تأمین مالی این برنامهها رخ نموده و با ابالغ سیاستهای کالن سالمت توسط مقام معظم
رهبری حمایت شده است.
بر این اساس و در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه کشور و به استناد نامه شماره  414141مورخ
 4114/44/45معاون محترم اول رئیس جمهور ،مجموعه برنامههای تحول نظام سالمت که طی ماهها کار
کارشناسی با مشارکت صاحبنظران ،خبرگان ،اساتید دانشگاه ،مدیران ارشد ،نمایندگان محترم مردم در
مجلس شورای اسالمی ،رؤسای دانشگاهها ،معاونین ،رؤسا و مدیران بیمارستانها تهیه شده ،به شرح پیوست
برای اجرا از تاریخ  4111/4/48ابالغ و تأکید میشود:
 .4با توجه به اقبال مردم شریف و حمایت چشمگیر دولت یازدهم ،اجرای این برنامهها اولویت اصلی و
گریزناپذیر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است و تعلل در اجرای برنامهها به هیچ شکل و
دلیلی پذیرفتنی نخواهد بود.
 .4هیأت امنا ،هیأت رئیسه ،رؤسا و مدیران بیمارستانهای وابسته و خصوصاً شخص رئیس دانشگاه
مسئول حسن اجرای این دستورالعملها هستند .حفظ منابع تخصیص داده شده به برنامههای
تحول ،دقت بر هزینه کرد منابع در محلهای هزینهای تعریف شده در دستورالعملها ،پایش و
ارزیابی مستمر کیفیت خدمات ارایه شده به بیماران در زمره مهمترین وظایف رئیس دانشگاه و
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ستادی است که در سطح دانشگاه به این منظور پیشبینی شده و انتظار میرود هیأت رئیسه
دانشگاه نسبت به انجام آنها اهتمام ورزد.
 .1شاخص اصلی بررسی میزان موفقیت رئیس و هیأت رئیسه دانشگاه ،میزان پیشرفت مجموعه
برنامههای تحول نظام سالمت است.
 .1ضروری است در اولین فرصت نسبت به تشکیل ستاد اجرایی تحول نظام سالمت دانشگاه بر اساس
دستورالعمل پیوست و برنامهریزی برای اجرای برنامهها اقدام نمایند.
 .8به منظور هدایت و ساماندهی عملیات اجرایی در سطح کشور ،دبیرخانه ستاد کشوری با محوریت
معاونت درمان وزارت تشکیل و مرجع پاسخگویی به سؤاالت و پایش روند اجرا خواهد بود .دانشگاهها
میتوانند نظرات و سواالت خود را به پست الکترونیک  HSE@HEALTH.GOV.IRارسال نمایند.
ضمن تشکر از همراهی دستاندرکاران طراحی و اجرای این برنامهها ،توفیق همه همکاران عزیزم را در
خدمتگزاری به مردم شریف و بزرگوار کشورمان از خداوند متعال خواستارم.
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جناب آقای دکتر امامی رضوی قائم مقام محترم وزیر در امور دانشگاهها جهت اطالع و اقدام الزم
معاون محترم وزیر  ..............................جهت اطالع و اقدام الزم
جناب آقای دکتر امینلو مشاور محترم وزیر و دبیر مجامع ،شوراها و هیأتهای امناء جهت اطالع و اقدام الزم
جناب آقای دکتر سجادی مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر ارزیابی علمکرد و پاسخگویی به شکایات جهت اطالع و اقدام الزم
جناب آقای دکتر شریعتی رئیس محترم مرکز حراست جهت اطالع و اقدام الزم
جناب آقای دکتر زارعنژاد رئیس محترم مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی جهت اطالع و اقدام الزم
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