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وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی 
نظـام  برنامه هـای  چندالیـه  ارزیابی هـای 
بخش هـا  تمـام   مدیـران  توسـط  سـامت 
بـرای  اقدامـات الزم  را از ضروری تریـن 

مدیریـت سـامت عنـوان کـرد.
عین اللهـی  بهـرام  سـپید،  گـزارش  بـه 
معاونـان،  مشـترک  نشسـت  اولیـن  در 
و  سـتادی  حـوزه  مدیـران  و  مشـاوران 
روسـای سـازمان های وابسـته بـا موضـوع 
»بررسـی عملکرد وزارت بهداشـت، درمان 
و آموزش پزشـکی در دولت سـیزدهم« که 
در سـالن همایش هـای شـهید حـاج قاسـم 
سـلیمانی سـتاد وزارت بهداشـت برگزار شد 
بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: »برنامه ریـزی 
اجـرا، پایـش و ارزیابـی سـه مرحلـه مهـم 
مدیریـت اسـت و ارزیابـی نیـز بایـد چنـد 
رایانـه ای  بـه سیسـتم  تنهـا  و  بـوده  الیـه 

متکـی نباشـد.«
وی افـزود: »مهم تریـن کار یـک مدیـر در 
حـال حاضـر ارزیابـی برنامه هاسـت. هـر 
مدیـری بایـد سیسـتم تحـت مدیریـت خـود 
را مـدام ارزیابـی کنـد. ارزیابـی بـا بازرسـی 
متفـاوت اسـت و بایـد بـا اتـکا بـه دانـش و 

ابزارهـای جدیـد انجـام شـود.«
وی توجه جدی به جهاد تبییین و انعکاس 
فعالیت هـای حـوزه نظـام سـامت را مـورد 
تاکیـد قـرار داد و افـزود: »در طـی پانـزده 
مـاه گذشـته اقدامـات و برنامه هـای مؤثـری 

در حـوزه سـامت کشـور اجـرا شـده کـه 
طبـق فرمـوده مقـام معظـم رهبـری مبنـی بـر 
امیدآفرینـی در جامعـه، بایـد تبییـن شـده و 

بـه اطـاع جامعـه رسـانده شـود.«
وزیـر بهداشـت بـا بیـان اینکـه در پانـزده 
ماهـی کـه از شـروع دولـت مردمـی آیـت اهلل 
رییسـی می گـذرد ثمـرات خوبـی در نظـام 
سـامت به بار نشسـته اسـت، خاطرنشـان 
کرد: »ما میراث دار شـهدا هسـتیم، ۴۳ سـال 
پشـتوانه انقاب اسـامی را پشـت سـر خود 
داریـم و تکلیـف داریـم کـه سـرباز امـام 
زمان )عج( باشـیم و این راه را به سـرمنزل 

مقصود برسـانیم.«

وی بیـان داشـت: »مسـئولیت بـرای مـا از 
از  بلکـه  نیسـت،  منزلـت  و  مقـام  جنـس 
بـه جـای  بایـد  و  اسـت  تکلیـف  جنـس 
کمیـت بـه کیفیـت مدیریـت فکـر کنیـم. مـا 
متولـی سـامت مـردم و جامعـه هسـتیم و 
مهم تریـن مقولـه در دنیـا سـامت اسـت.«
وزیر بهداشـت با اشـاره به رشـد و پیشـرفت 
سـامت مـردم پـس از انقـاب اسـامی 
گفـت: »در کنگـره قاهـره سـازمان جهانـی 
بهداشـت اعـام شـد کـه ایـران بـه جـز در 
شـاخص ها  تمـام  در  دخانیـات  شـاخص 
بـا فاصلـه از سـایر کشـورهای منطقـه رتبـه 

نخسـت را داراسـت.«

عین اللهـی بـا اظهـار امیـدواری نسـبت بـه 
تصویـب مالیـات سـیگار توسـط مجلـس 
برای سـال آینده ابراز داشـت: »۱۳ درصد 
مـرگ و میرهـا در کشـور بـه خاطـر مربـوط 
بـه مـواد دخانـی اسـت کـه ناشـی از ارزانـی 
و در دسـترس بودن سـیگار اسـت. بنابراین 
هرچه بیمارسـتان، دارو، تجهیزات پزشـکی 
و ابـزار سـامت بـرای مـردم ایجـاد کنیـم 
ولـی نتوانیـم از مصـرف سـیگار پیشـگیری 

کنیـم، گویـی کاری از پِیـش نبرده ایـم.«
وی افـزود: »وزارت بهداشـت بـا وجـود 
سـم پراکنـی و خطـوط تخریبـی رسـانه های 
معانـد بـا تـاش تمـام مدیـران و کارکنـان 
خـدوم موفـق عمـل کـرده اسـت. مهم تریـن 
اقـدام مـا در برابـر ایـن هجمه هـا ایـن اسـت 
کـه روحیـه جهـادی را در خـود حفـظ و 

تقویـت کنیـم.«
وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی 
خاطرنشـان کـرد: »امسـال در اربعیـن بـا آن 
جمعیت کثیر و گرمای زیاد شاهد اقدامات 
بسـیار ارزشـمندی در تأمین سـامت زائران 
بودیـم کـه بـه ثمـر نشسـتن ایـن اقدامـات، 

ناشـی از همیـن روحیـه جهـادی بـود.«
بـه گـزارش وبـدا، عین اللهـی ادامه داد: »باید 
بـه تاسـی از مقـام معظـم رهبـری کـه ماننـد 
کـوه در برابـر تمـام ابرقدرت هـا ایسـتاده 
اسـت مـا نیـز در برابـر مشـکات بایسـتیم 

و بـا مشـکات مقابلـه کنیـم.«

ایران در رتبه نخست شاخص های سالمت منطقه
نرخ مصرف سیگار همچنان باالست

وزیر بهداشت عنوان کرد

وزارت  علمـی  هیئـت  امـور  مرکـز  رئیـس 
بهداشـت گفـت: »وزارت بهداشـت در ایـن 
دوره موفق شـد بیش از ۳00 نفر از نیروهای 
فوق تخصصـی را در اقصـی نقـاط کشـور و 

دانشـگاه های علـوم پزشـکی توزیـع کنـد.«
بـه گـزارش سـپید، سـعید چنگیـزی آشـتیانی 
از توزیـع بیـش از ۳00 نفـر نیروهـای فـوق 
تخصـص در سـطح کشـور خبـرداد و گفـت: 
وزارت بهداشت در این دوره موفق شد بیش 
نیروهـای فوق تخصصـی را  از  نفـر  از ۳00 
در اقصـی نقـاط کشـور و دانشـگاه های علـوم 

پزشـکی توزیـع کنـد.«
دوره  ایـن  در  کـه  »سیاسـتی  افـزود:  وی 
گذاشـته شـد ایـن بـود کـه توزیـع نیروهـای 
فوق تخصصی در 25 رشـته با تأکید بر مناطق 
محیطـی و هدفمنـد بـه ویـژه در دانشـگاه ها 
و دانشـکده های کـم برخـوردار کشـور انجـام 

» شود.
وزارت  علمـی  هیئـت  امـور  مرکـز  رئیـس 
مکاتبـات  »مـا  کـرد:  خاطرنشـان  بهداشـت 

متعددی را با دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشـکی کشـور از شـهریورماه انجادم دادیم و 
از آن هـا خواسـتیم بـا توجـه بـه محدودیتـی که 
در تعداد نیروهای فوق تخصصی وجود دارد 
موجودی و وضعیت نیروهای فوق تخصصی 

خـود را بـه مـا اعـام کننـد.«
چنگیزی آشتیانی در ادامه گفت: »ما اطاعات 

را از دانشـگاه ها دریافـت و تحلیـل کردیـم و 
بعـد از امتحـان بـرد فوق تخصصـی طـی دو 
روز آن هـا را توزیـع کردیـم و امیدواریـم کـه بـا 
توزیـع نیروهـای فـوق تخصصـی روند اجرای 
برنامه هـای نظـام سـامت، کیفی تـر شـود و 
شـاهد رضایتمنـدی بیشـتر مـردم در اقصـی 

نقاط کشـور باشـیم.«

وی از پیگیـری رونـد حفـظ و نگهداشـت 
نیروهـای فوق تخصصـی در کشـور و ایجـاد 
انگیـزه و جذابیـت حرفـه ای مناسـب بـرای آنها 
خبـرداد و افـزود: »مـا از دانشـگاه ها خواسـتیم 
که شرایط مناسبی را برای حفظ و نگهداشت 
این نیروها فراهم کنند تا خدمات پزشـکی به 
صورت مسـتمر و بهینه به مردم ارائه شـود.«
وزارت  علمـی  هیئـت  امـور  مرکـز  رئیـس 
بهداشـت همچنیـن از مراکـز قانون گـذاری 
و سیاسـت گذاری نیـز تقاضـا کـرد کـه بـا 
برنامه ریزی های بلندمدت به توسـعه ماندگار 
نیروهـای فوق تخصـص  و عـدم جابجایـی 

کشـورمان کمـک کننـد.
به گزارش فارس، چنگیزی آشـتیانی همچنین 
عنـوان کـرد: »مـا در آینـده نزدیـک ۱00 نفـر 
از نیروهـای رتبـه برتـر آزمون هـای تخصصـی 
را در دانشـگاه های محیطـی توزیـع خواهیـم 
کـرد و هـدف هـم ایـن اسـت کـه رونـد ارائـه 
خدمات نظام سامت هرچه بهتر در دسترس 

عمـوم مـردم قـرار گیرد.«

توزیع 300 نفر نیروی فوق تخصصی در دانشگاه های علوم پزشکی


