توگوی تفصیلی با
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در گف 

«ایران» از مهمترین چالشها و برنامههای نظام سالمت میگوید
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فار غالتحصیل فوق تخصص قرنیه چشم و بیماری «سگمان قدامی» از دانشگاه شهید بهشتی تهران است.
وزیر  64ساله دولت دکتر رئیسی که سابقه حضور در جبهه جنگ را دارد در حالی سکان هدایت ساختمان بلوار
ایوانک را برعهده گرفت که از یک طرف کرونا بشدت وضعیت بحرانی در کشور بهوجود آورده بود و روزانه بیش
از  600نفر قربانی بیماری کووید 19-میشدند؛ از طرفی گرانی و کمبود دارو در کشور به اوج خود رسیده بود .وزیر
بهداشت دولت رئیسی سومین وزیر بهداشت چشم پزشک است که  3شهریورماه  1400با  ۲۱۴رأی موافق۵۵ ،
رأی مخالف و  ۱۵رأی ممتنع نمایندگان مجلس شورای اسالمی عهده دار مسئولیت وزارتخانه بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی شد .او جزو معدود وزرایی بود که باید هرچه زودتر برنامهها و راهکارهایش را برای برونرفت
از اوضاع بحرانی کشور ارائه میداد .واگذاری وزارتخانه پرچالش بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به دکتر
عیناللهی در حالی صورت گرفت که انبارهای مراکز بهداشت خالی از واکسن کرونا بود .مردم یک مطالبه
جدی از وزیر بهداشت کشورشان داشتند و آن تهیه و تأمین واکسن و اقدام سریع دولت برای واکسیناسیون
عمومی بود .دکتر عین اللهی بالفاصله بعد از آنکه به طبقه شانزدهم ساختمان ایوانک رفت برای واردات واکسن
آستینهایش را باال زد بهطوری که در همان روزهای ابتدایی اعالم کرد که وعده واکسیناسیون عمومی تنها با
تزریق واکسنهای تولید داخل نمیتواند محقق شود .او ابتدای شهریور  1400در روز پزشک به صراحت اعالم
کرد که تولید داخلی نمیتواند به  120میلیون دوز برسد و از همه بخشها برای واردات واکسن کمک میگیریم.
عین اللهی در ابتدای مسیر پرچالش نظام سالمت خطاب به مدافعان سالمت اعالم کرد« :من یک طبیب و نه
صنعتگر و نه تاجر هستم .من دوشادوش مدافعان سالمتم .نمیتوان سالمت مردم را معطل تأخیر و تعطیل
در تصمیمگیری این و آن کرد .دفاع از سالمت مردم نباید معطل شخص و چیز دیگر شود .حفظ جان مردم
ً
شخصا پیگیر واردات واکسن کرونا بودند در
مهمترین اولویت دولت است ».متعاقب دستور رئیسجمهور که
ادامه وزیر بهداشت وعده تکمیل روند واکسیناسیون تا دهه فجر را داد و این قول و قرار وی با مردم بهدنبال
واردات بیش از  150میلیون دوز واکسن تا نیمه دوم آبان  1400محقق شد بهطوری که پیش از آغاز زمستان 1400
حدود 75درصد افراد مشمول دریافت واکسن یک دوز واکسنشان را دریافت کرده بودند و برخی گروههای
حساس و کادر سالمت نیز دوز دومشان را زده بودند .تنها در طول یک روز ایران برای اولین بار در دنیا رکورد
بیسابقه تزریق واکسن را با واکسیناسیون روزانه یک میلیون و  600هزار دوز واکسن کرونا شکست .در ادامه
با حمایت از تولید داخل بتدریج واکسنهای ایرانی نیز به سبد واکسیناسیون کشور اضافه شد و مردم برای
تزریق واکسن به سبدی متنوع از واکسنها دسترسی داشتند .ضرب االجل وزارت بهداشت برای گسترش
واکسیناسیون عمومی موجب کاهش چشمگیر فوتیها و خالی شدن تختهای آی سی یو و بستری در
بیمارستانها شد .اگرچه کرونا یک بحران ملی تلقی میشد اما وزارت بهداشت دولت دکتر رئیسی توانست
شعلههای آتش کرونا را مهار کند و در نهایت بیماری همه گیر کرونا کم کم کنترل شد .دکتر عین اللهی در کارنامه
کاری خود عالوهبر کنترل بیماری کرونا مهمترین و کلیدیترین اتفاق را در حوزه نظام سالمت کشور رقم زد .او
با اجرای طرح دارویاری کمبود اقالم دارویی را از  100قلم به  80قلم کاهش داد و سعی کرد کمبودهای دارویی
از طریق تولید داخلی برطرف شود .در ادامه بررسی کارنامه وزیر بهداشت میتوان به بیمه رایگان  6میلیون نفر
در دولت سیزدهم اشاره کرد اقدامی که زیرساخت خوبی را برای اجرای طرح دارویاری ایجاد کرد تا ازین پس
یارانه سالمت در جیب همه ایرانیها یکسان توزیع شود .وزیر بهداشت جزو معدود وزرایی است که به بحران
جمعیتی و پیری جمعیت توجه ویژه داشت .برای همین وی با راهاندازی قرارگاه جوانی جمعیت که مسئولیت
و ریاست آن را خود عهده دار شد از پیشگامان توجه به قانون جوانی جمعیت است .حاال با گذشت یک سال از
روی کار آمدن دولت سیزدهم بدون تردید میتوان یکی از وزرای پرکار و فعال کابینه دولت دکتر رئیسی را وزیر
بهداشت آن نام برد ،دکتر عیناللهی از معدود وزرایی است که چندین بار برای پرسش و پاسخ به صحن علنی
مجلس رفته و طوری از عملکردش دفاع کرده که با رأی اکثریت نمایندههای مجلس مواجه بوده است .در این
ویژه نامه سعی کردهایم اهم اقدامات و عملکردهای وزارت بهداشت دولت سیزدهم را در حوزه معاونتهای
بهداشت ،درمان ،تحقیقات و فناوری ،حوزه آموزش ،سازمان غذا و دارو ،معاونت پرستاری ،سازمان بیمه
سالمت ،معاونت توسعه مدیریت و منابع ،معاونت حقوقی و امور مجلس ،انتقال خون ،به اجمال بررسی کنیم.

 .۱سیاســتها و اقدامــات دولــت در
حــوزه بهداشــت و درمــان در راســتای
گفتمــان عدالــت و جمهوریــت تاکنــون
چــه بــوده اســت؟
دولــت ســیزدهم در مســیر سیاسـتهای
کلــی ســامت ابالغــی رهبــر معظــم
انقــاب ،برنامههــای عدالتخواهانــه
حضــرت آیتاللــه دکتــر رئیســی ،رئیــس
جمهــور محتــرم ،نقشــه علمــی جامــع
کشــور و ســایر قوانیــن ناظــر ،ارتقــای
وضعیــت عدالــت در ســامت را در صــدر
اهــداف خــود قــرار داده اســت .بــر همیــن
اســاس «طــرح عدالــت و تعالــی نظــام
ســامت» در دســتور کار وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی قــرار گرفــت
و اجــرای آن در تــاش گســترده گروهــی
و در تعامــل بــا مســئوالن ،مدیــران و
متخصصــان بهداشــت و درمــان دنبــال
شــد.
در اجــرای طــرح «عدالــت و تعالــی

