
 مرحله سوم طرح تحول سالمت عملگرا بودن دولت را تایید کرد

 :ومایىذي آػُریان در مجلض
 

 مرحلو سىم طرح تحىل سالمت عملگرا بىدن دولت را تایید کرد

اجرای مرحلو سىم طرح تحىل نظام سالمت بر عملگرا بىدن دولت : نماینده آشىریان در مجلس گفت

 .تدبیر و امید مهر تایید زد

اجزای : ؛ بً وقل اس ایزوا  یُواته بت کلیا افشَد(َب دا) بً گشارع پایگاي خبزی َ اطالع رطاوی َسارت بٍذاػت 

 .مزحلً طُم طزح تحُل وظام طالمت پایاوی بز روجٍای جامعً بیماران َ حاکمیت ػادابی بز ایه جامعً اطت

ػذ َ تُاوظت بزوامً ٌای طزح طالمت را در دَلت در دَ مزحلً اَل با ؿذاقت تمام َارد عمل : َی یادآَر ػذ

 .اکثز بیمارطتاوٍای کؼُر اجزا کىذ

با ػتاب گزفته حزکت دَلت، بیمارطتاوٍا ػاٌذ فضای جذیذی ػذي َ دیگز بیمار مجبُر بً تقبل : َی اظٍار کزد

 .ٌشیىً ٌای کالن َ گاٌی اَقات اس دطت دادن سوذگی خُد ومی ػُد

درؿذ ٌشیىً ٌای بیمارطتان بار طىگیىی اس دَع مزدم بزداػت َ  10پزداخت تىٍا : ایه ومایىذي مجلض ادامً داد

 .می تُان گفت طزح تحُل وظام طالمت باعث ػذ جامعً بیماران بار دیگز بً سوذگی لبخىذ بشوىذ

ي تبعات واخُػایىذی بً ٌمزاي کمبُد َ وبُد دارٌَای بیماران خاؽ دیگز مقُلً ای بُد ک: بت کلیا اضافً کزد

 .داػت َ باعث ػکىجً ایه بیماران می ػذ اما طزح طالمت ایه بیماران را ویش حیاتی دَباري بخؼیذ

در فاس طُم اجزای طزح تحُل وظام طالمت، ایه بار ویش کلیىیک ٌای : دبیزکل اتحادیً جٍاوی آػُریان اضافً کزد

َق تخـؾ در اقـی وقاط ایزان اطالمی بً پُػغ بیماران َیژي طزپائی با ٌمکاری پشػکان متخـؾ َ ف

 . ویاسمىذ می پزداسوذ

بز اطاص ایه طزح متخــان َ فُق تخــان در کلیىیک ٌای َیژي طزپایی حضُر یافتً َ بً ؿُرت : َی افشَد

 .طً ػیفتً ارائً خذمات می کىىذ

می پزداسوذ کً ایه َضعیت وُیذبخغ  مزدم در کلیىیک ٌای تخــی تىٍا ٌشیىً واچیشی: بت کلیا اظٍار کزد

 .افقی رَػه در بحغ طالمت َ جامعً پشػکی کؼُر اطت

حُسي بٍذاػت َ درمان َ طالمت با مؼکالت کالوی مُاجً بُدي اطت کً : ومایىذي آػُریان در مجلض گفت

المت باس ریؼً ایه مؼکالت بً عذم مذیزیت َ طٍل اوگاری گذػتگان در مُرد حُسي ٌای بٍذاػت، درمان َ ص

 .می گزدد

 .در حقیقت می تُان گفت طزح تحُل طالمت اوقالبی بشرگ در عزؿً پشػکی بً َجُد آَردي اطت: َی افشَد

 


