بسمه تعالي

جم
خالهص گزارش پنجاه ودومين و پنجاه و سومين جلسه شوراي آيندهن گاري و نظرهيرپدازي سالمت فرهنگستان علوم زپشكي هوري اسالمي اريان

الف) مقدهم:
اقتصاد مقاومتي منحصر به كشور ما نيست ،بسياري از كشورها امروزه با توجه به تكانههاي شديد اجتماعي و زير و
رو شدنهاي اقتصادي متناسب با شرايط خودشان به فكر يك چنين كاري افتادهاند .عليرغم آنكه دغدغه ديگركشورها
هم ميباشد ولي اقتصاد مقاومتي از مفاهيمي است كه تعريف جامع و كاملي از آن در متون و منابع مكتووب اقتصوادي
نميتوان يافت ،و از مفاهيمي است كه بايد در حوزه اقتصادي جمهوري اسالمي و مبتني بر الگووي اسوالمي -ايرانوي
جامعه تعريف ،نظريه پردازي و الگو سازي شود .در كتاب هاي مرسوم براي اقتصاد مقاومتي چهوار تعريوف ارائوه شوده
است ،در برخي به مثابه «اقتصاد موازي» تعريوف مويكننود و معتقدنود انقوالب اسوالمي بوه اقتصواد مقواومتي و بوه
نهادسازيهاي مقاومتي در اقتصاد نياز دارد .پس بايد نهادهاي موازي براي اين كار ويژه ايجواد شوود .در تعريوف دوم،
اقتصاد مقاومتي ،اقتصادي است كه در پي «مقاوم سازي»« ،آسيب زدايي» و ترميم سواختارها و نهادهواي فرسووده و
ناكارآمد موجود است ،در اينجا به دنبال باز تعريف سياستهاي نهادهاي موجود است و بايد ضعفهاي ساختارهاي اداري و
اجرايي را مقاومسازي كرد .تا در برابر فشارهاي وارده تاب آورد .در تعريف سوم ،تأكيد بر هجمهشناسي و آفندشناسي و
پدافندشناسي در برابر آن هجمه است .در اين تعريف زماني به اقتصاد مقاومتي ميرسيم كه ابزارها و شيوههاي آفنود را
پيشاپيش بشناسيم و بر اساس آن راهبردهاي مقاومت خود را در برابر آن هجمهها تدوين و اجرا كنيم .و در چهوارمين
تعريف ،برخالف سه تعريف قبل كه اقتصاد مقاومتي را پدافندي كوتاه مدت ميدانند ،رويكرد چشم اندازي كوالن دارد.
در اين رويكرد كه دور از ديدگاه رهبر معظم انقالب نيست ،اقتصاد مقاومتي دنبال اقتصادي است كه براي جهان اسالم
الهام بخش و كارآمد و مارا به جايگاه اول اقتصاد در منطقه برساند.
مقام معظم رهبري در معناي اقتصاد مقاومتي ميفرمايند :اقتصاد مقاومتي معنايش اين است كه ما يك اقتصوادي
داشته باشيم كه روند رو به رشد اقتصادي در كشور محفوظ بماند و آسيبپوييري آن كواهش پيودا كنود .يعنوي وضوع
اقتصادي كشور و نظام اقتصادي جوري باشد كه در مقابل ترفندهاي دشمنان كوه هميشوگي و بوه شوكلهاي مختلوف
خواهد بود كمتر آسيب ببيند و اختالل پيدا كند.
در متن ابالغيه بهمن ماه سال 29رهبر معظم انقالب به رؤساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت
آمده است :ايران اسالمي با استعدادهاي سرشار معنوي و مادي و ذخاير و منابع غني و متنوع و زير ساختهاي گسترده
و مهمتر از همه برخورداري از نيروي انساني متعهد وكارآمد و داراي عزم راسخ براي پيشرفت ،اگر از الگوي اقتصادي
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بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقالبي و اسالمي كه همان اقتصاد مقواومتي اسوت پيوروي كنود ،نوه تنهوا بور هموه
مشكالت اقتصادي فائق ميآيد و دشمن را كه با تحميل يك جنگ اقتصادي تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صوف
آرايي كرده ،به شكست و عقبنشيني واميدارد ،بلكه در جهاني كه مخاطرات و بي اطمينانيهاي ناشي از تحوالت خارج
از اختيار ،مانند بحرانهاي مالي ،اقتصادي ،سياسي و ...در آن رو به افزايش است ،خواهد توانست با حفو دسوتاوردهاي
كشور در زمينههاي مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي و سند چشم انوداز بيسوت سواله،
اقتصاد متكي به دانش و فناوري ،عدالت بنيان ،درون زا و برون گرا ،پويا و پيشرو را محقق سازد و الگويي الهام بخش
از نظام اقتصادي اسالم را عينيت بخشد .و ايشان تأكيد ميكنند :الزم است قواي كشوور بوي درنوگ بوا زموان بنودي
مشخص ،اقدام به اجراي آن كنند و با تهيه قوانين و مقررات الزم و تدوين نقشه راه براي عرصههاي مختلف ،زمينه و
فرصت مناسب براي نقش آفريني مردم و همه فعاالن اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم آورند تا بوا فلول الهوي
حماسه اقتصادي ملت بزرگ ايران نيز همچون حماسه سياسي در برابر چشم جهانيان رخ نمايد.
رهبر انقالب در پاسخ به  11پرسش درباره اقتصاد مقاومتي درباره چيستي ،خصوصيات مثبت و منفي آن به برخي
خصوصيات آن اشاره و ميفرمايند:
 اقتصاد مقاومتي الگوي متناسب با نيازهاي كشور ما است ،اما منحصر به كشور ما هم نيست.
 درون زا و برون گراست و درون گرانيست ،يعني از دل ظرفيتهاي خود كشور ،و خود موردم موا مويجوشود ،و
متكي به امكانات كشور خودمان است ،با اقتصادهاي جهان تعامل دارد ،و با اقتصاد كشورهاي ديگر با قودرت
مواجه ميشود.
 مردم بنياد است ،يعني بر محور دولت نيست و اقتصاد دولتي نيسوت  ،اقتصواد مردموي اسوت ،بوا اراده موردم،
سرمايه مردم ،حلور مردم تحقق پيدا ميكند ،اما «دولتي» نيست ،به اين معنا نيست كه دولوت در قبوال آن
مسئوليتي ندارد .دولت مسئوليت برنامهريزي ،زمينهسازي ،ظرفيتسازي ،هودايت و كموك دارد ،آموادهسوازي
شرايط وظيفه دولت است و جلوي سوءاستفاده و فساد اقتصادي را ميگيرد.
 دانشبنيان است،يعني از پيشرفتهاي علمي استفاده ميكند ،به پيشرفتهاي علمي تكيه ميكنود ،اقتصواد را بور
محور علم قرار ميدهد ،اما معناي آن اين نيست كه اين اقتصواد منحصور بوه دانشومندان اسوت ،در اقتصواد
مقاومتي تجربه هاي صاحبان صنعت ،تجربهها و مهارتهاي كارگران ميتوانند اثر بگيارند و ميتوانند در ايون
اقتصاد نقش ايفاد كنند.
 اين اقتصاد عدالت محور است ،يعني تنها به شاخصهاي اقتصاد سرمايهداري مثل رشد ملي ،توليد ناخالص ملي
اكتفا نمويكند .بنابورايون شاخص عودالت اقتصادي و عدالت اجتماعي در جامعه يكي از شاخصهاي مهم در
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اقتصاد مقاومتي است ،به شاخصهاي علمي موجود دنيا توجه ميشود اما بر محور عدالت ،عدالت در اين بيان
و در اين برنامه معناي تقسيم فقر نيست ،بلكه معناي توليد ثروت و افزايش دادن ثروت ملي است.
 اقتصاد مقاومتي مال هميشه است ،به معناي آن نيست كه ناظر بوه مشوكالت كنووني كشوور اسوت ،اقتصواد
مقاومتي يعني مقاومسازي ،محكمسازي پايههاي اقتصاد ،اين چنين اقتصادي چه در شرايط تحريم و چوه در
شرايط غير تحريم ،بارور خواهد بود و به مردم كمك ميكند.
 اقتصاد مقاومتي كه شعار آن را ميدهيم تحقق پييراست ،كامالً ،عمالً ،حتماً ممكن است ،به خواطر ظرفيتهوا،
چون كشور داراي ظرفيتهاي فوقالعاده است.
 يكي از ظرفيتهاي مهم كشور ما در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي ،ظرفيوت نيوروي انسواني موا اسوت ،ايون
فرصت بزرگي است جمعيت جوان كشور ،تعداد ده ميليون دانش آموخته دانشگاهها ،چهار ميليوون دانشوجوي
مشغول به تحصيل ،ميليونها نيروي مجرب و ماهر ،منابع طبيعي نفت و گاز ،معادن ،موقعيت جغرافيايي كشور،
و زيرساختهاي نرم افزاري و سخت افزاري يك ظرفيت ديگر كشور اسوت كوه عوالوه بور بوازار داخلوي 971
ميليون جمعيت كشورهاي همسايه بازارمهمي را بوجود ميآوردند.
 ممكن است كسي بگويد اگر تحريم نبود از اين ظرفيتها ميتوانستيد خوب استفاده كنيد .چون تحريم هسوت
نميتوانيد از اين ظرفيتها استفاده كنيد ،اين خطا است ،اين حرف درست نيست .ما در بسياري از مسايل ديگر
هم در عين تحريم توانستهايم به نقطههاي بسيار برجسته و باال دست پيودا كنويم ،يوك مثوال آن صونعت و
فناوري است ،يك مثال توليد علم است.
 در خصوص الزامات تحقق اقتصاد مقاومتي و كارهايي كه بايد انجام بگيرد ،مسئوالن بايد از توليد ملي حمايت
كنند ،توليد ملي اساس و حلقه اساسي پيشرفت اقتصاد است بايد تشويق كنند و كارهايي بكنند تا توليد ملوي
رونق پيدا كند .
بنابراين اقتصاد مقاومتي يك تدبير بلند مدت براي اقتصاد كشور است كه ميتوانود بوا بكوارگيري مجموعوهاي از
سياست ها و تدابير اجرايي اهداف نظام جمهوري اسالمي را در زمينه مسايل اقتصادي برآورده و مشكالت اقتصوادي را
بر طرف نمايد .حوزههاي فشار را تشخيص داده و با تدوين راهكارهايي براي كنترل و بي اثر كردن تأثيرهاي آن تالش
مينمايد .و در شرايط آرماني چنين فشارهايي را تبديل به فرصت نمايد.
حوزه سالمت يكي از بهترين حوزههاي بروز و ظهور اقتصاد مقاومتي شناخته ميشود .كه ميتوان با جلووگيري از
هزينه هاي اضافي ،رعايت اصول علمي در ارائه خدمات و رعايت اخالق حرفهاي و پرهيز از سودجويي و تحميل هزينه
به بيمار در اقتصاد كشور مؤثر بود .در حوزه عملكردي با نگرش اصيل و كلنگر اسالمي به تعريف سالمت ،بهداشت و
سالمت در سه بخش اقتصاد يعني بخش توليد ،بخش مصرف و بخش مديريت اجرايي نقش دارد و مورد تأكيد قورار
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مي گيرد .اقتصاد مقاومتي در بخش سالمت حوزه بسيار وسيعي است كه نيازمند تعامل همه بخوشهوا و زيوربخشهوا
است .بنابراين شناسايي حوزه هاي مؤثر و خطرپيير و يافتن راهكارهاي كاهش خطرپييريها ،كنتورل و موديريت آن و
نهايتاً مقاومسازي نظام بهداشت و درمان در برابر خطرپييريهواي موجوود از اولويوتهواي حووزه سوالمت و اقتصواد
مقاومتي است.
اقتصاد مقاومتي در بخش سالمت براي عملياتي شدن ،و پيشگيري از برداشتهاي نادرست نياز به تبيوين درسوت
دارد .زيرا اقتصاد مقاومتي ،اقتصادي علمي و در عين حال بومي و برآمده از فرهنگ داخلي است و به طور ويژه ارزشي
محور است .عالوه بر آن اقتصادي دانش بنيان و متكي به عدالت است كه كرسيهاي نقد ،نظر و آزاد انديشي را طلب
ميكند .در حال حاضر تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمانسازي آن به ويژه در محيطهاي علمي ،آموزشي و رسانهاي
و تبديل آن به گفتمان فراگير آغاز شده است و الزم است خبرگان اقتصوادي و سوالمت كشوور اولويوتهواي اقتصواد
مقاومتي در حوزه سالمت كشور را تعيين كنند و از بعد انسان سالم به عنوان وديعه الهي ،محور توسعه و ثروت جامعوه
به بحث هاي مهم مربوط به اقتصاد مقاومتي در سالمت مثل خود مراقبتي ،كاهش بار بيماريها ،مؤلفوههواي اجتمواعي
مؤثر بر سالمت ،خود اتكايي ،توليد و بهبود الگوي مصرف بپردازند.
فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران ،با توجه به اهميوت حووزه سوالمت در تحقوق اهوداف اقتصواد
مقاومتي و جايگاه آن در فراهم كردن بسترهاي تحقق اقتصاد مقاومتي ،موضوع «اقتصاد مقاومتي در بخش سالمت» را
در دستور كار شوراي آيندهنگاري و نظريهپردازي سالمت قرار داد .اين موضوع در دو نشست ماههاي مهر و آبان شوورا
با حلور جمعي از مسئولين ،مديران ارشد بخش ها ،نهادها و سازمانهاي مربوط ،استادان و برجستگان علمي و اعلواي
شورا و گروههاي علمي فرهنگستان با حلور رئيس محترم فرهنگسوتان مطور گرديود .در جلسوه اول ،پوس از ارائوه
گزارش توسط دو تن از مسئولين و فرهيختگان علمي كشور ،جناب آقواي دكتور دانوش جعفوري ،مشواور عوالي وزيور
بهداشت و جناب آقاي دكتر واع مهدوي مشاور معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور ،حاضوران بوه نقود و بررسوي
موضوع پرداختند.
ب) موضوع :
اقتصاد مقاومتي در بخش سالمت
ج) محوراهي اصلي مورد بحث :
 .1مفهوم مقاومت ،مقاومت اقتصادي يا اقتصاد مقاومتي و عوامل موثر برآن.
 .9مقاومت در بخش بهداشت و درمان و قلمرو آن در نظام سالمت.
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 .3تحليل چالشهاي اقتصاد مقاومتي در نظام سالمت.
 .4راهبردهاي كلي اقتصاد مقاومتي در سالمت.
د)چالشهاي اصلي:
 .1عدم تأمين كافي شرايط و فعال سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه هاي انسواني و علموي كشوور بوه
منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي در بخش سالمت.
 .9عدم تسهيل و تشويق كافي همكاريهاي جمعي ،پياده سازي و اجراي نقشه جامع علموي كشوور و سواماندهي
نظام ملي نوآوري
 .3كم توجهي به ظرفيت و قابليت هاي متنوع در جغرافياي مزيت هاي مناطق مختلف كشور
 .4عدم سهم بري عادالنه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف مناسب بانقش آنها در ايجاد ارزش
 .5عدم توجه كافي به افزايش توليد داخلي نهادهها و كاالهاي اساسي و خدمات راهبردي
 .6عدم استقرار مديريت جامع مصرف و برنامه ريزي براي ترويج مصرف كاالهاي داخلي
 .7عدم اجراي برنامه فراگير صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تاكيد بر تحوول اساسوي در سواختارها،
منطقي سازي اندازه دولت و حيف دستگاههاي موازي و غير ضرور
 .8عدم شفاف و سالم سازي اقتصاد و جلوگيري از اقدامات ،فعاليتها و زمينه هاي فسوادزا در حووزههواي پوولي،
تجاري و اداري و ارزي در همه بخشها به ويژه بخش سالمت.
 .2كم توجهي به تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده ،توليود ثوروت ،بهورهوري ،كوارآفريني  ،سورمايه
گياري و اشتغال مولد.
 .11عدم تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن ،بويژه در محيطهاي علمي ،آموزشي و رسانهاي و تبديل
آن به گفتمان فراگير.
 .11عدم اهتمام كافي دولت در شناسايي و بكارگيري ظرفيت هاي علمي ،فني و اقتصادي براي دسترسي به توان
آفندي و اقدامات مناسب در زمينه اقتصاد مقاومتي.
 .19شفاف و روان نبودن نظام تورم و قيمت گياري و روز آمد نبودن شيوه هاي نظارت بربازار سالمت.
 .13عملياتي نشدن سياستها و برنامههاي مصوب و ابالغي ،مثل سياستهاي كلوي سوالمت ابالغوي مقوام معظوم
رهبري.
 .14نداشتن استراتژيهاي كامالً شفاف براي افزايش درآمد بوراي بخوش سوالمت مثول ماليوات بور دخانيوات و
كاالهاي آسيب رسان به سالمت و اصال بيمهها.
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 .15نداشتن استراتژي كامالً شفاف براي عرضه و تقاضا در نظام سالمت و كاهش هزينههاي بخش سالمت مثل
كنترل هزينههاي سرپايي.
 .16عدم توجه كامل مسئولين به كيفيت و الگوي مصرف و اتخاذ سياستهاي مخدوش و اعمال برخوورد ناصوحي
در واردات و توليد دارو و مواد طبي و درماني در داخل كشور.
 .17شكل نگرفتن واقعي نظريه مبنايي در سالمت و نداشتن نظام سالمت مبتني بر تعريف مشخص.
 .18روند رو به افزايش تقاضاي القايي سالمت بدليل عدم كنترل مناسب سيستمهاي نياز ساز در سالمت.
 .12عدم ادغام و هماهنگي كامل آموزش ،پژوهش و ارائه خدمات بهداشتي درماني در نظام سالمت كشور.
 .91تمركز بر محيط داخلي يعني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و كوم تووجهي بوه محويط بيرونوي در
سياستگياريها ،برنامهريزيها و برنامههاي چند بخشي مثل آلودگي محيط زيست.
 .91كمبود كارشناسان خبره و عدم برنامهريزي مناسب براي تربيت و توانمندسازي آنها در موضوع اقتصاد مقاومتي
درحوزههاي مختلف به ويژه سالمت.
 .99نبودن توافق بر سرنقش ها و مسئوليتهاي همه گروههاي در گير و ذينفع براساس مزيت نسبي هر نهاد.
 .93عدم شناسايي كامل محدوديتها ،چالشها و راهحلهاي اصلي ميان مودت و بلنود مودت در پيشونهاد و اسوتقرار
بهترين روش سرمايه گياري در نظامهاي ملي و محلي براي پاسخگو بودن در شرايط اضطراري و بحرانهاي
آينده.
 .94عدم اهتمام كامل در اجراي قوانين مصوب موجود در حوزه سالمت و برنامههاي تأثيرگيار بر اقتصاد مقاومتي
مثل  PHCپزشك خانواده ،سط بندي خدمات ،طر ژنريك ،اولويت پيشگيري بر درمان ،خدمات عمومي بور
تخصصي ،سرپايي بر بستري.
 .95عدم توسعه مناسب رويكرد مشاركت بين بخشي در برگيرنده تمام مخاطرات و تمام جنبههاي سالمت.
 .96عدم توسعه رويكردهاي پيش فعال نظام سالمت به كاهش خطر باليا و توجه به مخاطرات گسترده و مديريت
مردم محور.
پيشنهاداهي كلي:
 .1الزم است متوليان قانوني و مسئوالن و مديران اصلي سالمت با تحكيم و پايبندي و عزم جدي نقشه راه كلي
اجراي سياست هاي كلي سالمت ابالغي مقام معظم رهبري را تبيين و با تدوين قوانين مورد نياز و هماهنگي
و مشاركت سازمانها و نهادهاي وظيفهمند ،سياستهاي ابالغي را اجرا نمايند.
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 .9براي بازسازي نظام سالمت و توسعه نظام بهداشتي درماني مقاوم ،بايد محدوديتها و چالشهاي اصلي كشور
و راهحل هاي ميان مدت و بلندمدت شناسايي و بهترين روش سورمايهگوياري در نظوام ملوي و محلوي ارائوه
خدمات با كيفيت و پاسخگو ،در شرايط اضطراري و بحرانهاي آينده تعريف شود.
 .3بايد اقتصاد مقاومتي در سالمت را تبيين و مردم را از نقش ،حقوق و مسئوليتهاي اجتماعي خود در اين رابطوه
آگاه كنند و تبديل آن به گفتمان فراگير در جامعه را با حلور و همت مسئولين ،صاحبان فكور و رسوانههواي
جمعي برنامهريزي و عملياتي نمايند.
 .4اقتصاد مقاومتي در سالمت بايد ،به دنبال بكارگيري مجموعهاي از سياستها ،قوانين و تدابير اجرايوي مبتنوي
بر الگوي اسالمي ايراني براي سالمت و پيشرفت انسان و جامعه باشد .الزم است برنامههاي تنظيمي توأمين،
حف و ارتقاء سالمت مردم مطابق با الگوي اسالمي ايراني طراحي و اجرا شود.
 .5اقتصاد مقاومتي مكمل مديريت جهادي است ،بخوشهوا و سوازمانهاي مسوئول در امور اقتصواد مقواومتي در
سالمت بايد سياستها ،برناموه هوا و تودابير اجرايوي خوود را بوراي تقويوت فرهنوگ جهوادي در بهورهوري،
صرفهجويي و انجام بهينه مأموريتهاي برنامه اقتصاد مقاومتي تعريف كنند.
 .6همه بخش ها و سازمانهاي مرتبط با اقتصاد مقاومتي در سالمت بايد بوا تأكيود بور اجوراي سياسوتهاي كلوي
سالمت ،مديريت و الگوي مصرف بر پايه اقتصاد مقاومتي در سالمت ،سياستها و برنامه هاي خود را بازبيني و
در صورت لزوم اصال نمايند.
 .7بخش درمان بايد براي اصالحات نظام سالمت جهت پوشش همگاني و تحقق دسترسي آحاد مردم به خدمات
سالمت و حفاظت مالي شهروندان در مقابل هزينههاي سالمت ،و براي گسترش بيمه سالمت اهتمام نمايد.
 .8براي گسترش آموزش ،توانمندسازي و فرهنگ مشاركت فعال و ساختارمند افراد ،خانوادهها و جامعه در تأمين،
حف و ارتقاء سالمت ،الزم است با رويكرد اقتصاد مقاومتي برنامه فراگير بكارگيري و اسوتفاده از ظرفيتهواي
نهادها و سازمانهاي فرهنگي آموزشي و رسانهاي كشور با محوريت و نظات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي ،تدوين و عملياتي شود.
 .2ضروري است سازمان متولي ،براي مديريت منابع سالمت و هماهنگي و ساماندهي امور مربوط به تأمين منابع
و تدارك و ارائه خدمات بر پايه اقتصاد مقاومتي در سالمت ،قوانين مرتبط را بازبيني و مطابق با ساز و كارهاي
الزم روزآمد نمايد.
 .11براي اقدام در جهت اقتصاد مقاومتي در سالمت ،حمايت هدفمند از گروههاي نيازمند ،صرفهجويي در هزينهها
و تصحي رفتارهاي ارائه دهندگان و گيرندگان خدمات در كليه سطو  ،الزم است در بخشهاي مختلف نظام
سالمت برنامههاي مناسب طراحي و با نظارت سازمان متولي به اجرا درآيد.

7

 .11بنا به اهميت بخش دارو و غيا در اقتصاد مقاومتي ،الزم است حمايت و توسوعه ظرفيتهواي افوزايش كموي و
كيفي توليد مواد اوليه و دارو در داخل كشور ،ارتقاء توانمندي صنايع دارويي براي صوادرات دارو و تجهيوزات،
توليد محصوالت سالمت محور ،محدود كردن واردات ،مديريت مصرف ،اولويت دادن به توليد محصووالت و
خدمات راهبردي در اولويت برنامههاي دولت و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد.
 .19سالمت و اقتصاد سالمت به شدت از وضعيت اقتصادي جامعه متأثر است ليا دولت يايد بر اساس يك برناموه
فراگير عوامل مختل كننده مقاومت اقتصادي را شناسايي و با اتخاذ ساز و كارهاي مناسب براي رفع مشكالت
بخش اقتصادي مثل ،عدم توازن درآمدها و هزينهها و نيز كنترل هزينهها ،فساد مالي ،منافع شخصي ،رانتها،
فقر و نابرابري هاي اجتماعي ،فشارهاي فردي و اجتماعي و قاچاق و احساس ماندگاري افراد و گروهها در آن
طبقه و شايستهگزيني تصميم گيري و اقدام مقتلي اتخاذ نمايد.
 .13الزم است مسئولين كشور راهبردهاي اصلي و بلند مدت تأثيرگيار بر اقتصاد مقواومتي سوالمت مثول ،توأمين
شرايط و فعال سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه انساني و علمي كشور به منظور توليد و توسعه علوم
اصيل و مفيد ،كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليتهاي مربوط به سالمت و اقتصاد
سالمت ،اصال الگوي مصرف و ترويج مصرف كاالي داخلي تدوين و با تأكيد اجرايي سازند.
 .14اجراي قوانين و برنامه هاي تأثيرگيار بر اقتصاد مقاومتي در سالمت مثل توسعه و اجراي  ،PHCطر ژنريك،
پزشك خانواده ،استقرار نظام سط بندي خدمات با اولويت خدمات ارتقاءدهنده سوالمت و پيشوگيري ،ادغوام
ارائه خدمات سالمت در نظام آموزش پزشكي ،استقرار الگوي مشاركت مردم ،توسعه و تقويوت ارائوه خودمات
مراقبتهاي بهداشتي اوليه در شبكههاي بهداشتي ،توسعه برنامه سوالمت خوانواده و سوبك زنودگي ،بايود از
سوي دولت ،مجلس ،كميسيون بهداشت و درمان نظارت ،مورد حمايت و پيگيري الزم قرار گيرد.
 .15مسئولين وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،براي عموميوت بخشويدن بوه راهبورد مشواركت موردم و
ذينفعان در امور مربوط به سالمت و اقتصاد مقاومتي در سالمت ،از مشاركت نخبگان اقتصاد مقاومتي ،مراكز
دانشگاهي و تحقيقاتي كشور بطور ساختارمند استفاده مؤثر نمايند.
 .16در راستاي توسعه مشاركت بين بخشي و هماهنگي براي اجراي برنامهها ،و گفتمانسازي براي اجراي اقتصاد
مقاومتي در حوزه سالمت الزم است كارگروههاي مشترك از ارگانها و نهادها مثل وزارت بهداشت ،درموان و
آموزش پزشكي و زيرمجموعه هاي آن ،وزارت كار و رفاه اجتماعي ،وزارت جهاد كشواورزي ،سوازمان محويط
زيست ،ستاد اقتصاد مقاومتي ،كميته امداد ،هالل احمر ،ميراث فرهنگي و گردشگري ،مركز رويوان و صودا و
سيما و ساير سازمانهاي مرتبط تشكيل و فعال شوند.
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 .17الزم است وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي براي تأمين منابع مالي پايدار در بخش سالمت ،افوزايش
سهم سالمت متناسب با ارتقاء كمي و كيفي خدمات بهداشتي ،درماني ،آموزشي و پژوهشوي از  ،GNPبوراي
حمايتطلبي و متقاعد كردن مراجع باالتر و تأثيرگيار بر تأمين منابع مالي تالش بيشتري نمايد.
 .18براي گردآوري ،پردازش و استنتاج مربوط به اقتصاد مقاومتي در سالمت و تبيين شاخص سنجش هر بخش ،و
براي اطالع رساني مناسب و ارائه تصوير درستي از اقتصاد مقاومتي به مردم و هموه ذينفعوان ،بايسوتي مركوز
رصد توانمند و پاسخگو در كشور تعريف و حمايت شود.
 .12سازمان متولي فنآوري و تحقيقات بايد به گونهاي عمل كند كه با بكارگيري ظرفيتهاي بالقوه متخصصوان،
شبكههاي تحقيقاتي و دانشگاه هاي علوم پزشكي و غيرپزشكي ،اهداف آن در راستاي تحقيقوات كواربردي و
حل مشكالت مردم و آمادهسازي نظام سالمت و مردم در پويشبينوي و جلووگيري از وارد شودن آسويب بوه
سالمت مردم و جامعه توسعه يابد.
 .91در مديريت منابع و مصرف و اقتصاد مقاومتي در سالمت ،الزم است اقدامات راهبوردي مثول پوشوش كامول
نيازهاي پايه درمان توسط بيمهها ،اصال نظام پرداخت و تعرفهگياري ،اصوال نظوام توأمين منوابع و بيموه
كشور ،حيف تشكيالت موازي و هزينه هاي زايد ،تمركز زدايي ،اصال بودجهريزي ،رصد پروژهها و اقودامات
اقتصادي اجتماعي ،استقرار كامل پيوست هاي سالمت ،طب سنتي و گياهان دارويي بطور كامل مسوتقر و بوا
نظارت ساختار يافته اجرايي شود.
 .91با نظارت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي الزم است طوب سونتي بوا رويكورد اقتصواد مقواومتي در
سالمت ،از تبيين ،استاندارد سازي و روزآمد كردن روشهاي تشخيص و درماني طوب سونتي و فورآوردههواي
مرتبط با آن حمايت بطور جدي حمايت نمايد.
 .99الزم است نظريه مبنايي نظام سالمت كشور از طريق فرهنگستان يا حوزه اجتماعي وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي مورد بحث و بررسي قرار گيرد و با مفهومسازي مناسب يك الگووي بوومي اجوراي اقتصواد
مقاومتي در سالمت كشور ارائه اجرايي شود.
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