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 دولت یازدهم برای اولین بار در تاریخ کشور
 به سالمت اولویت داد

بار در تاریخ کشور،  اینکه در دولت یازدهم برای اولین  بیان  با  وزیر اسبق بهداشت 
سالمت به عنوان یک اولویت قرار گرفت، گفت: »دولت یازدهم با تالش های بسیار 

به حوزه سالمت اولویت داده و سرمایه گذاری کرد.«
رضا ملک زاده با اشاره به اینکه وزارت بهداشت نیز در این عرصه  با تمام امکانات 
موجود تالش کرد که شرایط دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی توسعه یابد، 
سال  چهار  طی  وسیعی  اقدامات  نیز  پژوهشی  و  آموزشی  زمینه های  »در  کرد :  اظهار 

گذشته به انجام رسید.«
با همه مشکالت و  یازدهم  »دولت  یادآور شد :  بهداشت  معاون تحقیقات وزارت 
مهم  اهداف  از  برخی  به  شد  موفق  و  کرد  تالش  صادقانه  بود،  رو  پیش  که  موانعی 
و  اجتماعی  نظر  از  روحانی  حسن  دولت  اینکه  بر  تاکید  با  وی  کند.«  پیدا  دستیابی 
که  ونزوئال  به کشور  نگاهی  »با  داد:  ادامه  برد،  ثبات  به طرف یک  را  سیاسی کشور 

امروزه شرایط نامناسبی دارد، می توانیم این ثبات را درک کنیم.«
ملک زاده با بیان اینکه اگر سیاست های دولت دهم ادامه می یافت کشورمان دچار 
مشکالتی مانند کشور ونزوئال می شد، تصریح کرد: »دولت یازدهم  کشور را به ساحل 
آرامش و نجات برد که باید ادامه یابد تا ان شااهلل شاهد سربلندی ایران باشیم و در 
سطح بین المللی ، تولید ملی و ایجاد اشتغال به جایگاه واقعی خود دست یابیم.« وی 
نهم و  با عملکرد دولت  بسیار ساده ای است ولی  ادعا، کار  گفت: »شعار، حرف و 
دهم شاهد بروز مشکالت بسیار اقتصادی و سیاسی بودیم. جهت دستیابی به اهداف 
بسیار مهم، برای همه ما ایرانیان واجب است که پای صندوق های رای حاضر شده و 
به دکتر روحانی رای دهیم تا ان شااهلل بتواند برنامه های در پیش گرفته را پیش ببرد.«
وزیر اسبق بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: »برای ادامه برنامه های سالمت از همه 
جامعه پزشکی، پیراپزشکی، ماماها و پرستاران درخواست می کنم که این انتخابات را 
بسیار جدی تلقی کرده و پای صندوق های رای حاضر شوند و به دکتر روحانی که 
می تواند ادامه دهنده این راه و تضمین سالمتی و ارتقای سطح سالمت جامعه باشد، 

رای دهند.«

گام به گام با ستاد سالمت  دکتر حسن روحانی

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه برای واکاوی عملکرد یک مجموعه مانند دولت باید 
زمان تشکیل آن و ویژگی های زمان را در نظر داشت گفت : »دولت یازدهم در شرایط سنگین 

تحریم و خدشه دار بودن اعتبار بین المللی کشورمان مستقر شده بود.« 
علیرضا زالی با اشاره به اینکه در آغاز دولت، شرایطی از اضطراب بر کشور حاکم بود و بحث 
تحریم و اختالل در فروش نفت به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین کننده بودجه های کشور ، 
میزان تورم باال و ... از چالش های پیش روی دولت بودند، افزود: »بررسی شاخص های زمانی 
آغاز دولت نشان می دهد که در بخش اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی با چالش های جدی 

مواجه بودیم که  بخشی از این مشکالت با برنامه ریزی برطرف شده است .«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: »با همه مشکالت سال های گذشته، حضور پررنگ 
مردم در انتخابات و مشارکت در سرنوشت کشور، موجب ایجاد نشاط ملی و پشتوانه عظیم 
ملی به عنوان یک ذخیره شد که این حضور پررنگ و اعتماد به دکتر روحانی، پیام های روشنی 
برای عرصه داخلی و خارجی داشت .« وی با بیان اینکه اسلوب مدیریتی متفاوت در این دولت 
با روش های مدیریتی قبلی متفاوت بود تصریح کرد: »مهم ترین بحث درعرصه سیاست خارجی 
مطرح بود که با فرایند تنش زدایی و گفتمان و فرمایشات مقام معظم رهبری تحت عنوان »نرمش 

قهرمانانه«  با رعایت مصلحت و حکمت مداری در این دولت انجام شده است.«
زالی ادامه داد: »در شرایطی که امکان فروش نفت برای 
کشور متوقف شده و مشکالت جدی درحوزه اجتماعی 
اقتصادی حاکم بود، نشاط ملی حاصل از حضور مردم در 
انتخابات، منجر به تالش بیشتر دولت برای حل مشکالت 
شد که پیچیده بودن مولفه های حاکم، کار را سخت می کرد 
که دولت یازدهم همچنان در پی حل مشکالت است.« وی با 
بیان اینکه در حوزه سالمت که موضوع غفلت شده سال های 
قبل از دولت یازدهم بود نیز اقدامات بسیار موثری در این 
دولت انجام شده است اظهار کرد: »»با وجود تالش های 
فراوان برای تأمین رفاه اجتماعی مردم، ولی سالمت به 
عنوان دغدغه اصلی اجرایی موضوعی فراموش شده بود.«

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: »غفلتی را در حوزه سالمت کشور شاهد بودیم که 
در دولت یازدهم پارادایمی به عنوان کانسپت حاکم بر فصول اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و 
ارزشگذاری شد که نتیجه حاصل از آن به سود مردم است .« وی با اشاره به اینکه قبل از دولت 
یازدهم، رتبه سالمت در حوزه مباحث ارشد اجرایی، سالمت 13 – 14 بود یادآور شد: »هر 
چند در حال حاضر سه اصل مهم امنیت، آموزش و سالمت، جزء اصولی محقق شده است ولی 
مشکالت سالمت، مشکالت 20 ساله و مزمن است که برای حل کامل آن نیازمند زمان هستیم.« 
زالی با تاکید به اینکه تمایل به بخش ارشد اجرایی کشور در حوزه سالمت باب متفاوتی را گشوده 
که قابل تحسین است ادامه داد: »بخش سالمت در گذشته از غفلت تاریخی رنج می برد.« وی 
گفت: »در دولت یازدهم به کمک مجلس بخشی از فرایندهای بودجه ای کشور اصالح شد که به 
دلیل حجم باالی مطالبات ، فاصله قابل توجه چندین ساله ای در بخش خصوصی و دولتی وجود 
داشت که با گام های بلند برای اصالح منابع، بخشی از این مشکالت مرتفع شد که امیدواریم با 
تعامل دولت و مجلس دیگر مشکالت نیز مرتفع شده و منابع سالمت به منابع پایدار تبدیل شوند.« 
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به پرداخت از جیب مردم که در گذشته بسیار باال بود 
افزود : »با برنامه ریزی و تدوین بسته های کمکی دولت، امروزه شاهد کاهش قابل توجه پرداخت 
از جیب مردم هستیم.« علیرضا زالی با تاکید به اینکه طی سه چهار سال اخیر دسترسی به ارائه 
خدمات درمانی افزایش قابل توجهی داشته و امروزه مردم 
برای تأمین تجهیزات نیازی به خارج شدن از بیمارستان 
ندارند اظهار کرد : »از دیگر اقدامات مثبت دولت یازدهم در 
حوزه سالمت، توجه به بیمه همگانی بود که با همکاری 
مجلس به سمت ارائه الگوی پوشش بیمه همگانی حرکت 
کرد که خوشبختانه این هدف حاصل شده و بسیاری از مردم 
کشورمان که از هرگونه بضاعت اقتصادی محروم بودند بیمه 
شده اند که این هدف در راستای محرومیت زدایی در حوزه 
سالمت و بیمه همگانی انجام شده و دستاورد بزرگی است 
که مانند قطاری در حال حرکت باید تعمیرات و اصالحات 

بر روی آن انجام شود.«

»بخش سالمت در گذشته از غفلت تاریخی رنج می برد.«


