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چکيده
مقدمه
در سال  ،9313سياست هاي كلي سالمت توسط رهبر انقالب اسالمي در راستاي اجراي بند یک اصل 99۱
قانون اساسي ابالغ شد .علي رغم ابالغ سياست هاي كلي سالمت و تاكيد بر ایجاد و تقویت زیرسلاتت هلاي
مورد نياز براي توليد فرآورده ها و مواد اوليه دارویلي ،واكسل ،،مصصلو ز زیسلتي و ملزوملاز و تج يلزاز
پزشکي در بند چ ارم ای ،سياست ها ،همچنان مشکالز و چالش هاي بسياري در مسير توسعه حوزه هلاي
مورد اشاره در ای ،بند ،در كشور وجود دارد .از ای ،رو پژوهش حاضر به بررسي و تبيي ،موانل اجلراي بنلد
چ ارم سياست هاي كلي سالمت مي پردازد .پژوهش حاضر از حيث هدف كاربردي بوده و از نلو توصليفي
مي باشد.
روششناسي

در ای ،پژوهش به منظور شناسایي موان اجرایي بند چ ارم سياسلت هلاي كللي سلالمت ابتلدا بلا مطالعله
پژوهش هاي پيشي ،،ف رستي از موان موجود در مسير اجراي تط مشي هاي مختلف شناسلایي شلده و از
طریق برگزاري مصاحبه هاي جام و گروهي با تبرگان آشنا با ای ،حوزه ای ،ف رست تدقيق و اصالح شلده
است.
يافتهها

براساس نتایج حاص از مصاحبه ها ،موان مورد شناسایي را به طوركلي مي توان در چند دسته اصلي تقسيم
بندي كرد كه عبارتند از :موان مربوط به تدوی ،كنندگان تط مشي ،موان مربوط به مجریلان تلط مشلي،
ضعف در نظارز و ارزیابي مراح اجرایي سياست هاي كلي ،ضعف مناب مالي و بودجه ،موان مربوط به عدم
آگاهي جامعه و موان مربوط به ماهيت مساله.
بحثونتيجهگيري

با توجه به اطالعاز حاص از وضعيت موجود كشور در حوزه مواد اوليه و فرآوردههلاي دارویلي ،مصصلو ز
تالصهاي از وضعيت موجود كشور در ای ،گزارش ارائه شده

زیستي ،واكس ،و تج يزاز و ملزوماز پزشکي،
است.
كليدواژه :سياستهاي كلي سالمت ،مصصو ز زیستي ،واكس ،،تط مشلي عملومي  ،موانل اجلراي تلط
مشي.





