
 «معرفی طرح دفاتر خدمات سالمت»

 

ای دفاتر خدمات سالمت با هدف ارتقای برنامه بهداشت عمومی که محور هفتم طرح تحول سالمت در حوزه بهداشت بود و در گام نخست برای بازدیده

ترین خدمت این دفاتر تا کنون ارایه خدمت خوداظهاری و مهمبهداشتی، افزایش پوشش و ارتقای ایمنی و سالمت در سطح عرضه کاال و خدمات ایجاد شدند. 

ها با . این ممیزیبوده استقانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  ۳۱نامه اجرایی ماده آیینخودکنترلی بهداشتی به واحدهای صنفی مشمول 

ین دفاتر در همان گام نخست برای افزایش پوشش بازدیدها و ارائه مشاوره است. امشارکت بخش خصوصی انجام گرفته و طرح به صورت خودگردان اجرا شده 

تحت  مبه واحدهای صنفی ایجاد شدند تا بخش دولتی تمرکز بیشتری بر وظایف حاکمیتی خود داشته باشد و عملیات غیرحاکمیتی حوزه سالمت گام به گا

های گذشته خدمات صدور کارت بهداشت و آموزش واحدهای بر این خدمت و در سال عالوه .نظارت تولیت سالمت بر عهده این دفاتر گذاشته خواهد شد

ایجاد این دفاتر با چند هدف اصلی در دستور کار دولت وقت قرار گرفته بود؛ این اهداف شامل استفاده از سرمایه و توان صنفی نیز در این دفاتر ارایه شده است. 

های اقتصاد سیاست ۷و تحقق اقتصاد مقاومتی، ارتقای سطح سالمت عمومی جامعه در راستای تحقق بند  قانون اساسی ۴۴خصوصی در راستای اصل بخش

های غیر حاکمیتی به بخش خصوصی بدون کاهش قدرت حاکمیتی دولت و در راستای تحقق گری دولت با انتقال فعالیتسازی و کاهش تصدیمقاومتی، چابک

، توسعه خدمات بهداشت بدون ایجاد بار مالی برای دولت و با تکیه بر توان بخش خصوصی، ممیزی منظم از مراکز های اقتصاد مقاومتیاز سیاست ۳۱بند 

ن بندی و ارائه مواد غذایی و سایر خدمات حوزه بهداشت و ایجاد رقابت بیصنفی و تولیدکنندگان مواد غذایی و در نتیجه کاهش تخلفات احتمالی در تولید، بسته

 .رای بهبود کیفیت خدمات و ارتقای سالمت به منظور دستیابی به درجه کیفی باالتر و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر استمراکز صنفی ب

مکان آورد و این اها، دفاتر و بخش دولتی به وجود میتری میان واحدهای صنفی، اتحادیهتاسیس این دفاتر به کاهش تخلفات کمک کرده و ارتباط نزدیک

های آتی وزارت بهداشت قرار که این امر در دستور کار برنامه شودبه این دفاتر واگذار  های وزارت بهداشت نیزاز دیگر حوزه داشت که خدماتیوجود خواهد 

 گرفته است.

 اهداف طرح

  های سیاست ۳قانون اساسی و تحقق اقتصاد مقاومتی به ویژه بند  ۴۴ایجاد اشتغال با استفاده از سرمایه و توان بخش خصوصی در راستای اصل

 ای بودجه دولتابالغی مقام معظم رهبری بدون تحمیل هزینه

  های اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری به ویژه که در حال حاضر سیاست ۷افزایش سطح سالمت عمومی جامعه در راستای تحقق بند

 .و میلیون امکنه وجود نداردنظارتی چندان بر حدود د

 های از سیاست ۳۱و در راستای تحقق بند در بخش دولتی  با هدف تمرکز بر وظایف حاکمیتیبه بخش خصوصی های غیرحاکمیتی انتقال فعالیت

 اقتصاد مقاومتی

  بدون ایجاد بار مالی برای دولت و با تکیه بر توان بخش خصوصی سالمتتوسعه خدمات 

  مراکز صنفی و تولیدکنندگان مواد غذایی و در نتیجه کاهش تقلب در تولید، بسته بندی و ارائه مواد غذایی و سایر خدمات حوزه ممیزی منظم از

 بهداشت محیط

  ایجاد رقابت بین مراکز صنفی برای بهبود کیفیت خدمات و افزایش سالمت به منظور دستیابی به درجه کیفی باالتر و در نتیجه جذب مشتریان

 ربیشت


