
 مقدمه 
 نظام. باشد برخوردار سالمت حداكثر از بايست كشور، جامعه ايست كه مي 1404 انداز سال سند چشم شده در ترسيم آرماني اي جامعه

 زندگي به اميد سطح باالترين به زمينه دستيابي سازي فراهم ضمن كه پاسخگوست و مسوول اين سند، در جمهوري اسالمي ايران سالمت
 همه در سالمت رويكرد نهادها، و ها سازمان كليه كسب حمايت با و كرده جلب را مردم كامل اعتماد مردم، آحاد براي كيفيت با همراه

 جسمي سالمت كاراي هاي مراقبت از مردم مندي بهره به پيشگيري و سالمت ارتقاي دادن به اولويت با نظام اين. كند اجرايي را ها سياست
 و منابع توزيع تامين، در( جانبه همه عدالت نظام، اين در. دارد اهتمام معنوي سالمت مسير در حركت و عياجتما سالمت به توجه رواني، و

 سالمت هاي مراقبت از خود نياز بر مبناي افراد تمامي و است نخست اصل اي، حرفه اخالق و اصول كامل رعايت با) سالمت تحقق
 از استفاده با و است خالق نظام، اين. داشت خواهند خدمات مشاركت مالي تامين رد پرداخت خود، توان براساس و شد خواهند مند بهره

فناوري  و علم ،)ذينفع هاي بخش همه همكاري( سازماني ،)مردم مشاركت( انساني هاي ظرفيت كليه از حداكثري مندي بهره و معتبر شواهد
 بويژه( منطقه كشورهاي با و در تعامل كند، مي اتخاذ مردم سالمت واقعي نيازهاي به پاسخگويي براي را ها تصميم ترين مناسب به روز،

 باشدمي ها كشور ساير براي بخش الهام الگويي ،)اسالمي كشورهاي

تامين سالمت همه جانبه جسمي، روانـي، اجتمـاعي و معنـوي    از آنجاكه، ماموريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي،  

با اولويت مناطق كم برخوردار است، لذا انجـام مـداخالتي بـه منظـور     آحاد جمعيت ساكن در پهنه جغرافيايي جمهوري اسالمي 

اني پيشرفت، سند چشم انـداز  ارتقاء وضعيت سالمت مناطق مختلف كشور باتوجه به اسناد باالدستي بويژه قانون اساسي، الگوي اسالمي اير
قانون اساسي، نقشه جـامع علمـي    44هاي كلي  سالمت ابالغي مقام معظم رهبري،  جمعيت، اصالح الگوي مصرف، اصل ، سياست1404

  كشور، برنامه دولت تدبير و اميد و برنامه وزير محترم بهداشت درمان و آموزش پزشكي،  ضرورت دارد.

شهرها  برنامه تامين مراقبت هاي اوليه سالمت در حاشيهت بهداشت در طرح تحول حوزه بهداشت، رنامه اساسي معاونيكي از ب

است كه با در نظر گرفتن پيچيدگي مشـكالت موجـود در ايـن     نفر 50000هاي غيررسمي و نيز شهرهاي كمتراز و سكونتگاه

هاي دولتي و غيردولتي مانند وزارت كار، تعـاون و  تبط و سازمانهاي اجرايي مر مناطق، ضرورت دارد عالوه بر وزارت بهداشت، ساير دستگاه

و ... در رفع مسايل بويژه  (NGO)هاي مردم نهاد  ها، و سازمان ها، خيريهرفاه اجتماعي، وزارت كشور، وزارت آموزش و پرورش، شهرداري
رطرف كردن مشكالت اصلي و تامين حداقل امكانـات  درمورد سكونتگاه هاي غيررسمي همكاري داشته باشند و در تعامل با يكديگر براي ب

ضروري بهداشتي درماني و رفاهي به منظور بهتر زيستن ساكنين اين مناطق بكوشند. اميد است با اجراي اين برنامه و پروژه هاي مربوطـه،  
  شاهد تحقق اهداف فوق باشيم.

 


