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 می دفاع مقدس و مقاومت تعلق دارد.همه حقوق مادی و معنوی این اثر به موسسه بهداری رز

 سخن سردبیر

 

 در حوزه سالمت ییرموز و آداب خودکفا

Secrets and Etiquette of Self-Sufficiency in the Field of Health  

 
 رمانیاز اهداف آ در حوزه حیاتی و ضروری سالمت، خودکفایی

. تاس "استقالل"، یعنی اصلی انقالب اسالمیشعار تبلور  و
مام ااست. ترین ارکان استقالل اقتصادی خودکفایی از اساسی

ولید تبه  باور به استقالل و اعتماد به نفس و توجه (ره)خمینی
بری دانند. مقام معظم رهداخلی را شرط اساسی تحقق آن می

 و باید است« خودکفایی»اقتدار و آبروی کشور در اند: فرموده
صل اق تحق .نیازهای مهم کشور را خودمان تولید و تأمین کنیم

ام ورداری از یك نظخ، مستلزم برتخودکفایی در نظام سالم
دهای اهبرر، پایدار و مقاوم است. ارآمد، پویاک و مدیریتی علمی

 . پیشنهاد شده است خودکفایی در این نوشته بطور اجمال
 

معیارها و راهبردهای تحقق خودکفایی در علوم و فنون 

 سالمت

 گذاریراهبردهای سیاست

گی و رزش های فرهنالتزام به حاکمیت موازین اسالمی و ا .1
ر ی داخالق محور و ها قاعده نفی سبیلاجتماعی و در رأس آن

 .های اقتصادی سالمت و انضباط مالیفعالیت

ن ات کالها، راهبردها و اقدامبرقراری هماهنگی بین سیاست. 2
ا بمت های تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات سالدر حوزه

 .رویکرد عدالت تولیدی و توزیعی

 .گرا(حمایتنی )های دروتأکید بر توسعه درونگرا با تکیه بر قابلیت. 3

 .ی(راملفهای تجاری اهتمام به توسعه برونگرا )حضور در عرصه. 4

های علمی، فنی و اقتصادی کارگیری ظرفیتشناسایی و به. 5
 سالمت برای دسترسی به توان آفندی.

ادی، تهیه قتصا، مدیریت مخاطرات های تحریمبرنامه رصد. 6
 هنگام در برابرشمند، فعال، سریع و بههای واکنش هوطرح

 های داخلی و خارجی و دستیابی به توانمخاطرات و اختالل
 .پدافندی

 .حمایت از کاالها و تولیدات ملی. 7

 .ایجاد، نگهداشت و افزایش ذخایر راهبردی سالمت. 8
 

 راهبردهای فرهنگی

م نظا اد بهاعتق ،، تعهد، ایمانواال همتعزم ملی، اراده قوی،  .1
 توکل بر خداوند. و یاسالم

 رزشمنداسازی تجربیات، دستاوردها و ابتکارات حضور فرهنگ. 2
 جامعه سالمت در دفاع مقدس.

 .وانانو خوداتکایی در ج یجاد و تقویت روحیه خود باوریا. 3

 ات و تقویت اعتماد به نفس ملی.شقّتحمل م. 4

یه و رویه مقاومت در همه شئون نظام ترویج و تحکیم روح. 5
 سالمت، بویژه در شرایط بحرانی، تحریم و غیر مترقبه. 

 لم وظام عترویج و تحکیم و پایبندی به شیوه جهاد علمی در ن. 6
 فناوری سالمت.

 گرایی.گرایی، اسراف و نکوهش تجملاجتناب از مصرف. 7

 ضاهایح تقااصالپیشگیری و کنترل تقاضاهای القایی و اهتمام به . 8
ت را مبعضاً سال و عمومی به کاالها و خدماتی که ضروری نبوده

 اندازند. به خطر می

 ماعی.سازی اقتصاد سالمت و پاسخگویی اجتشفافیت و سالم. 9

 .نوع سوء استفاده مبارزه با فساد و هر. 10

 ی. ثربخشاوری، هزینه اهتمام به راهبردهای مهمی نظیر بهره. 11

 ت، توانمندی و بازدهی نیروی کار.تقوی. 12
 

 راهبردهای مدیریتی

ه ب هالیتدر سپردن امور و مسئو« تقوا و امانتداری»انتخاب  .1
 مدیران دانا و متخصص.

ه و شایست ها به جوانانو سپردن مسئولیت« اعتماد به جوانان». 2
 .کارآمد، پرانگیزه و خستگی ناپذیر نخبه و خالق،

 هایتبویژه ظرفی ،هالیت بخشی به ظرفیتشناسی و فعرفیتظ. 3
 ها.انسانی و تخصصی، مواد اولیه و تقویت زیرساخت

 اخلیدسانی های انگیری حداکثری از استعدادها و توانمندیبهره. 4
 و امکانات تولیدی.

 ها.اهتمام به بهبود شاخص. 5

آمدی های ضروری سالمت و روزدستیابی به علوم و فناوری. 6
 ها.مستمر آن

 سازی راهبرد ارزیابی فناوری سالمت.نهادینه. 7

 بسترسازی حقوقی.. 8

ر دکفایی ریزی راهبردی برای نیل به خودپایبندی به برنامه. 9
 ریزی اجرایی.همه سطوح از سیاستگذاری تا برنامه

 هایناوریفدر اولویت قرار دادن تولید کاالها و محصوالت و . 10
 امعه.جاد و تولیدات مرتبط با نیازهای اولیه آح راهبردی سالمت

 زایی و کارآفرینی.اشتغال. 11
 لی.مو ارتقای همبستگی  استفاده از ظرفیت وسیع مردمی. 12

های اهتمام به ارتقای کیفی کاالها و محصوالت و دارو. 13
 .معهدر جا "ترجیح کاالهای داخلی بر خارجی"داخلی و ترویج 

هایی نظیر رکود اقتصادی، ی از ناهنجاریمدیریت و پیشگیر. 14

https://doi.org/10.30491/jcm.2021.161029


 محققی / 83

 2 ، شماره4 دوره، 1400                                 نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

گریزی، قاچاق داروها و کاالهای سالمت، فقر و بیکاری، قانون
کاذب، انحصارطلبی، فروشی، تبلیغاتاستفاده، خامخواری، سوءرانت

فرارهای مالیاتی و هرنوع سوء استفاده از موقعیت ... و تبدیل 
 تهدیدها به فرصت ...

 تدر و مستقل اقتصادی و تجاری.اتخاذ دیپلماسی مق. 15
 

 راهبردهای علمی و فناوری

ای جاد فضکارگیری نخبگان و ایشناسایی، حمایت، هدایت و به .1
 اعتماد و آرامش برای آنان.

 اهتمام به تولید دانش بنیان در حوزه سالمت.. 2

 سانییه اناهتمام به کسب اقتدار علمی، از طریق ارتقای سرما. 3
 لزامات.سالمت و سایر ا

تگی ع وابسهای معتبر و مبتنی بر شواهد برای قطرهیافت شیوه. 4
 در خدمات و کاالهای سالمت.

ف در اتخاذ راهبرد علمی برای اصالح الگوی تجویز و مصر. 5
 نظام سالمت.

خودکفایی و تولید دانش بنیان در زمینه دارو، مواد زیستی، 
با عزم و اراده و همه کاالها و خدمات سالمت،  تجهیزات پزشکی

تقویت  ملی، التزام سیاسی و فرهنگی سیاستگذاران و مسئوالن،
، رعایت رتباطات، اطالعات و خدمات الکترونیكی اهازیرساخت

، های دانش بنیانحمایت از شرکت، المللیکیفیت و استاندارد بین
مواد اولیه دارویی، و  هاهای تولید فرآوردهتقویت زیرساخت

زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی،  واکسن، محصوالت
و سایر  های موازیادغام نهاد ،بازمهندسی ساختارهای موجود

عنوان ضرورتی ملی و هراهبردهای معتبر، امکانپذیر است و باید ب
های توسعه فرهنگی و اجتماعی تدبیر ناپذیر در برنامهاجتناب
 متناسب باتوانمند، خودباور، مبتکر و تربیت نیروی انسانی گردد. 

و  نظارت دقیق، مین مالی پایدارأت ای مختلف سالمت،نیازه
 . ، از دیگر الزامات استنظام شایسته ساالراستقرار 

 
 محمدعلی محققی 

 رانیان، تهران، تهرا یسرطان، دانشگاه علوم پزشک یاستاد جراح

Mohamad Ali Mohagheghi  

Professor of Cancer Surgery, Tehran University of 

Medical Sciences, Tehran, Iran 

 
منابع 

1. Etemadi M, Emamgholipoor S, Pourreza A, 

Tabrizchi N, Hosseini SJ, Mohammad Shahedi M, et 
al. Strategies for Achieving a Resilient Economy in 

Health. Iranian Journal of Culture and Health 

Promotion. 2019;3(3):250-66. [In Persian] 

2. Ahmadi AM. Emancipation from dependent economy 

(self-sufficiency) Imam Khomeini's strategy in the 

field of economy. Tehran: Imam Khomeini Editing 

and Publishing Institute, 2001. [In Persian] 

 


