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استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل و معاون اسبق 
وزارت بهداشت در نامه ای خطاب به سید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهور منتخب، ضمن تبریک انتخاب 
وی به عنوان رئیس قوه مجریه، مواردی را به عنوان 
پیشنهاد برای اصالح نظام سالمت کشور، عنوان کرد. 
به گزارش سپید، متن این نامه، به شرح ذیل است؛

بسمه تعالی
جناب آقای سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهور منتخب و محترم ملت ایران
سالم علیکم

ابتدا انتخاب حضرتعالی به عنوان رئیس جمهور 
کشور عزیز ایران را در جهت اعتالی کشور در 
همه حوزه ها از جنبه سالمت، به فال نیک گرفته 

و برایتان آرزوی موفقیت دارم. 
بیانات حضرتعالی در روز گذشته در باب خادم همه 
ملت و داشتن تعهد به کل ملت و نه رای دهندگان 
به خود و حامیان را مایه افتخار می دانم. امروز روز 
دادن مشورت به حضرتعالی  و تیم هدایتگر همراه 
شما می باشد. سهم خواهی بدترین صفت در انسان 
است که جایگزین مطالبه گری برای مردم و نفع 
مردم می شود. بله امروز سالمت مهمترین مولفه 

است که حاکمیت باید به آن بپردازد. 
نظام ارائه خدمات سالمت در واقع بعنوان پنجره 
براي  مردم  واقبال  اعتماد سازي  براي  فرصتي 

مشروعیت بخشي حوزه اجتماعي است. 
اعتماد سازي مردم وآرامش اجتماعي شاید یکي 
کلیدي ترین اقدامات دولت سیزدهم در آغاز زمان 

کاري آن میباشد 
تاکید بر پوشش همگاني سالمت در واقع می تواند 
مظهر و نماد توجه جنابعالي و دولت شما به اهمیت 

حقوق شهروندي باشد. 
این امر التیام بخش مناسب براي تبیین حکمراني 
خوب می باشد که غفلت از آن با مشکالت موجود 
در حمایت اجتماعي وحفاظت مالي از مردم در 
تاب آوري هزینه های سالمت، بحران زا خواهد بود. 

متاسفانه شواهد بسیار زیادي از نابساماني روابط 
مالي ارائه کنندگان خدمات سالمت در مراکز درماني 

دولتي و غیردولتي را شاهد هستیم. 
رواج فراگیر پدیده دریافت های غیرمتعارف، ناتواني 
در تامین دارو و تجهیزات بیماران در مراکز درماني 
همگي نشان از ضرورت مداخالت اصالحي براي 
مهمترین بخش حوزه حکمراني دارد، توجه به این امر 
می تواند اولین حمایت دولت منتخب از مردم باشد.
موارد زیر به عنوان پیشنهاد ارائه می شوند. امید است 
که با مشورت با همکارانتان جامعه عمل بپوشد: 
1. در حال حاضر سالمت جامعه مورد تهدید 
جدی است و در این چند روز هم که حضرتعالی 
رییس جمهور منتخب بودید، چند صد نفر از 
عزیزان هموطن جانشان را از دست داده اند که 

قابل پیشگیری است. پس باید به سرعت نسبت 
به تعیین و استقرار تیم قوی، آگاه، سالم و بدون 
تضاد منافع، عالم به چگونگی پیشبرد برنامه های 
سالمت و انقالبی اقدام فرمایید تا با استفاده از 
برنامه های  خبره،  و  دلسوز  کارشناسان  نظرات 
عملیاتی طراحی و آماده اجرا شوند. زمان کوتاه 
است و باید تیم سالمت با نگاه جدید و روشن و 
بهره گیری از جمعی از مدیران و کارشناسان دلسوز 
موجود در نظام سالمت، آماده اجرای وظایف خود 

در زمان مقرر تحویل دولت باشد. 
فردا دیر است، امروز اقدام فرمایید. روزانه عده ای 
از خانواده ها عزادار می شوند. حکمران خوب با 
درنظرگرفتن اولویت های جامعه، حرکت خود 

را شتاب می دهد. 

٢. امروزه باید از گذشته درس آموخت. چرا 
مرحله  در  که  هستند  فراوانی  باالدستی  اسناد 

اجرا ناکام بوده اند و... 
امروزه با تشکیل گروهی از »خبرگان« ، فارغ از 
جهت گیری سیاسی و توجه به مصالح کشور در حوزه 
سالمت و استفاده از نیروی علمی قوی فرهنگستان 
علوم پزشکی و مدیریتی و تجارب کمسیون وزارت 
بهداشت و سایر اساتید و کارشناسان مستقل ، یک 
ضرورت است. بیایید با فراخوان تشکیل این گروه 
خبره ، امید را به ناامیدان از بی تدبیری های گذشته 
بازگردانید. تعیین نقشه راه توسط خبرگان می تواند 
حصول به نتایج خواسته های حضرتعالی در زمان 

کوتاه تر را تضمین نماید. 
3. امروز که از مرحله انتخاب عبور کرده ایم، باید 
التزام عملی خود را در صیانت از سالمت جامعه 
تعهد  تمام وقت،  برسانیم. کار  به منصه ظهور 
به ارزش های انقالب اسالمی، اعتقاد عملی به 
ضرورت بهره گیری از نظام فناوری های نوین، 
ایجاد یک نظام اطالعاتی دقیق در مورد منابع و 
مصارف نظام سالمت، هدفمند کردن منابع سالمت 
در جهت حمایت مالی بیشتر از اقشار آسیب پذیر 
و پوشش همگانی بیمه و صدها الزامات دیگر... 
را به اثبات برسانیم. امروزه کمر ملت در پرداخت 
هزینه های سالمت خم شده است. راه حل آن فقط 
تامین و تزریق منابع مالی بیشتر نیست، امروزه 
و جراحی  اصالح جدی  به  نیاز  نظام سالمت 
هزینه بر است. این تکلیف وزارت بهداشت به 
تنهایی نیست. این تکلیف کل دولت و حاکمیت 
است. موانع بسیار است و راه ناهموار ولی انتخاب 
مردانی مومن، آگاه و با جرات و مقتدر می تواند 

این مسیر را هموار کند.
ارادتمند

31 خرداد ماه 
دکتر سید موید علویان
استاد بازنشسته دانشگاه

ضرورت تشکیل گروه خبرگان سالمت


