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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدهلل رب العالمين و صلي اهلل علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين و صحبه المنتجبين
با درود و سالم بر امام هفتم مواليمان حضرت موسي بن جعفر (ع) که امشب متعلق به ايشان و شب شهادتشان است و با
تبريک روز مقاومت ،ايثار ،پيروزی ،فتح خرمشهر ،شادی ملت ايران در سال  1631و همه روزها و سالهای بعد از آن به
دليل حماسه بزرگي که به دست فرزندان اين مرز و بوم آفريده شد.
موضوع سالمت و بحث بيمه از مسائل بسيار مهم ماست .هدف ما طبق چشمانداز بيست ساله اين است که ايران به
کشوری توسعه يافته تبديل شود .از زماني که اين چشم انداز به تأييد مقام معظم رهبری رسيد و ابالغ شد تقريباً ده سال
گذشته،اما خوشبختانه ده سال ديگر از آن بيست سال باقي مانده است .در آن ده سال آن طور که بايد حرکت ميکرديم و
به نيمي از اهداف ميرسيديم ،نشد .شما ميدانيد طبق چشم انداز ما بايد ساالنه هشت درصد رشد داشته باشيم تا در بيست
سال به آن نقطهای برسيم که چشمانداز به ما ميگويد .در ده سال اول متأسفانه شرايط ما مناسب نبود .سالهای اوليه رشد
ما حدود چهار و نيم درصد بود و يکي دو سال بعد وضع کمي بهتر شد و در مجموع در دو سه سال اخير وضع ما به گونهای
بود که در سال  1631رشد منفي و منهای  5/8شد و در سال  1631هم منفي خواهد بود.
امسال ،سال  ،1636انشاءاهلل به حول و قوة الهي و به کمک مردم يکي از اهداف دولت اين است که رشد مثبت بشود و در
سالهای بعد بتوانيم آن را افزايش دهيم و در طول ده سال آينده اگر با حرکت ملي – همان که رهبری فرمودند با عزم
ملي و مديريت جهادی – انشاءاهلل کار را پيش ببريم ،من نااميد نيستم که بخش مهمي از آن عقبافتادگي ده سال قبل را
بتوانيم در ده سال بعد جبران کنيم و به چشم انداز برسيم.
اين کار ارادة ملي ميخواهد .همه بايد دست به دست هم بدهيم و غم همه ما يکي باشد و اين سؤال را داشته باشيم که چرا
توسعه يافته نيستيم؟ اگر اين سؤال ،ملي بشود کار ما درست ميشود .علت اينکه توانستيم در خرمشهر پيروز شويم اين بود
که سؤال ،سؤالي ملي بود :چرا خرمشهر سقوط کرد و چرا نبايد به دامن کشور برگردد؟ آن وقت عزم و ارادة ملي و سراسری
شد.

فتح خرمشهر پشت قباله هيچکس و هيچ نهادی نيست .فتح خرمشهر پشت قباله ملت ايران است .انسان در جنگ
صحنههای عجيبي ميديد .از رانندة بولدوزر تا دانشآموز بسيجي ،کارگر ساده ،کارمند ،سپاهي ،ارتشي ،نيروی انتظامي تا
عشاير همه به صحنه آمدند .من يک روز در سال  1631در جبهه از صبح تا غروب در بازديدهايي که انجام ميدادم فرزندان
رئيس سه قوه را در جبهه ديدم .در سخنراني دوکوهه به رزمندهها گفتم ما در اين جنگ پيروز ميشويم ،چون همه هستند.
اگر قرار بود فرزندان فقرا ،مستضعفين و روستاييها بودند و شهریها نبودند و همين طور استانيها بودند و تهرانيها نبودند،
مردم عادی بودند و فرزندان علما نبودند و [ ...پيروز نميشديم] .امروز ميبينيم که فرزندان رؤسای سه قوه هم در جبهه
هستند ،پس اين جنگ پيروز ميشود.
هر چيزی که ملت اراده کند خدا هم عنايت ميکند .ان تنصروا اهلل ينصرکم و يثبت اقدامکم ؛ ما به هدفمان ميرسيم.
امروز دغدغه ما بايد توسعه شود .اگر همه مردم يک صدا شوند [ايران توسعه مييابد ].چشمانداز ميگويد ايران کشوری
توسعه يافته است .همان که چشمانداز ميگويد؛ اگر ده سال اول نشده ،ده سال دوم دو برابر تالش کنيم .موقعي مقام معظم
رهبری در بيانشان گفتند که بعد از قانون اساسي ،چشمانداز است و از تمام سياستها مهمتر است.
حال اگر ما ميخواهيم به چشمانداز و توسعه برسيم ،توسعه بدون نظام سالمت امکان پذير نيست .اگر مردم ما در بحث
سالمت مشکل داشته باشند ،چه سالمت جسم و چه سالمت روح [به توسعه نميرسيم]؛ مردم بايد از لحاظ جسمي و روحي
سالم باشند .از يک طرف گرد و غبار و بنزين آلوده ميآيد همه نگران ميشويم ،اما عدهای هم بيجهت دغدغه درست
ميکنند که اين حکم همان گرد و خاک و بنزين را دارد.
ما نبايد مردم را به خاطر مسائل جزئي و داليل واهي [درگير کنيم] .بگذاريم مردم راحت باشند و در سالمت روحي به سر
ببرند .اين قدر در زندگي مردم مداخله نکنيم ،ولو به خاطر دلسوزی .بگذاريم مردم خودشان راه بهشت را پيدا کنند .به زور
نميشود مردم را به بهشت برد .پيغمبر بشير و نذير بود؛ مردم را بشارت و اميد ميداد .راه حق را به مردم نشان ميداد و
مردم را انذار ميکرد .ميگفت اين راه ناصحيح است و تبعات آن اينهاست .همه بشير و نذير باشيم و کاری بکنيم که آرامش
در جامعه باشد.
دعواهای گروهي ،حزبي و جناحي تا حدودی بد نيست .من اينجا ميخواهم آن را به فلفل تعبير کنم .مقدار کم فلفل ايراد
ندارد ،اما اگر همه غذا را از فلفل پر کنيد نميتوانيد آن را مصرف کنيد .هر چيزی اندازهای دارد .دعواها و رقابتها تا حدودی
معمول است ،اما اگر قرار باشد هميشه دعواهای جناحي و حزبي باشد[ ،ميشود ].ما هميشه انتخابات داريم ،اگر شش ماه
قبل از انتخابات دعوا کنيم اشکال ندارد ،اما به محض اينکه انتخابات تمام ميشود ،دعوا برای انتخابات بعدی آغاز ميشود.
درست نيست که هميشه دعوا باشد.

در دنيا هم اگر انتخابات مهمي است ،معموالً از يک سال قبل مقدمات آن شروع ميشود ،شش ماه بعد داغ ميشود و دو ماه
آخر حسابي آماده ميشود .اما در اينجا به محض اينکه انتخابات تمام ميشود ،از روز بعد شروع ميکنيم که آن کسي که در
انتخابات پيروز شده موفق نشود .چرا موفق نشود؟ آنها هم دلسوز کشور هستند ،نميخواهند وضع کشور بد شود .حرف آنها
اين است که اين موفق نشود تا آن شخصي که ما کانديد کردهايم چهار سال بعد پيروز شود .اين مسئله را برای يک سال
قبل از انتخابات بگذاريد.
ما در قواعد بازی مشکالتي داريم که بايد آنها را حل کنيم .مقصود من بحث سياست داخلي يا خارجي نيست؛ مقصود من
نظام سالمت است .در نظام سالمت بايد به مردم از لحاظ روحي آرمش بدهيم ،از لحاظ جسمي هم آنها را تقويت کنيم و
عوامل آلودگي و معضالت را در نظام بهداشتي کاهش دهيم.
همه ما ميدانيم که اصل بهداشت است .اگر بهداشت موفق باشد درمان خيلي محدود ميشود .درست است که اميد به
زندگي از  55سال به  05افزايش پيدا کرده ،کما اينکه قديميها را که نگاه ميکنيم مخصوصاً در روستاها پيرمرد خيلي زياد
بوده است ،ولي اين آمار جمع است .در روستاها چون پزشک نبود ،نصف بيماران بهبود پيدا ميکردند و چون اميدی نداشتند
که به پزشک برسند به خودشان تکيه ميکردند .بعد هم به خاطر شرايط محيطي کمتر مريض ميشدند که البته امروز
مقداری از بيماریها هم به خاطر دنيای صنعتي است .جامعه صنعتي تبعاتي را به دنبال خودش دارد و مقداری هم مشکالت
بهداشتي وجود دارد.
قدم اول بهداشت و قدم دوم درمان است .ما اگر ميخواهيم توسعه پيدا کنيم جامعه ما بايد جامعة سالمي باشد .پولي که
برای سالمت خرج ميکنيم به يک معنا هزينه نيست ،مثل آموزش و پرورش .پولي که برای آموزش و پرورش خرج
ميکنيم هزينه نيست بلکه ما توسعه انساني درست ميکنيم .مهمترين پايه توسعه ،توسعة انساني است .يعني استعداد جوان
بايد شکوفا شود ،باسواد شود ،تجربة الزم را پيدا کند و بتواند وارد صحنه شود .پايه اصلي توسعه علم ،دانش و توليد علم و
فناوری است .توسعه تکنولوژيکي است که کشور را به سمت جلو حرکت ميدهد که البته مواد فيزيکي و ...ميتواند کمک
کند و مؤثر باشد.
بنابراين تصميم ما بر اين است که نظام سالمت را متحول کنيم و به سمت نقطة مطلوب ببريم .البته االن تا نقطة مطلوب
فاصلة زيادی داريم .بايد قدم به قدم جلو برويم تا به نقطة مطلوب برسيم .اگر بتوانيم نظام سالمت را در اين کشور به نقطة
مطلوب برسانيم به معنای فتح خرمشهر است.
در سخنراني همايش خرمشهر گفتم که نگذاريد خرمشهر و پيروزی و حماسة ما در سال  1631باقي بماند .هر سال بايد فتح
خرمشهر داشته باشيم و حماسه بيافرينيم .در سال  1631ملت ايران طبق تدبير مقام معظم رهبری در  12خرداد حماسه
آفريد؛ حماسة سياسي عظيم داخلي و خارجي .حضور و انتخاب مردم که راه اعتدال را برگزيدند ،منطقه و دنيا را [تحت تأثير

قرار داد .].مردم اعالم کردند که ما از افراط و خشونت رویگردان هستيم و مسيری که برگزيديدم مسير ميانه روی ،اعتدال،
عدالت واخالق بوده است.
همه روزهای تاريخي ما در خرداد آفريده شد .به هر حال خرداد ،ماه مهم و سرنوشت سازی برای ما بوده است .اگر اين
چنين است ما بايد در نظام سالمت بتوانيم تحول بزرگي بيافرينيم .اگر دغدغة مردم ما در نظام سالمت به حد معمول برسد
[به آرامش ميرسند] .از يک طرف نظام سالمت و از طرف ديگر نظام بيمه ما بايد متحول شود .هر دو بايد در کنار هم قرار
بگيرند .هر دو وزارتخانه و همه مردم بايد تالش و پشتيباني کنند .در نظام سالمت سياست ،برنامهريزی ،نظارت و ارزشيابي
قدم اول است و بعد آمادگي نيروی انساني کافي و توسعه انساني در نظام سالمت در مرحله بعد است.
اگر پزشک و پرستار شما عاشق کار نباشد و باسواد نباشد ،تشخيص درست ندهد واخالق حرفهای نداشته باشد ،به جايي
نميرسيم .اگر خدای نکرده وارد بيمارستاني شويم و پزشک آنجا عاشق کارش نباشد و متعهد نباشد ،سواد الزم و اخالق
حرفهای نداشته باشد ،به جايي نميرسيم؛ يا برعکس اگر پرستار عاشق کارش نباشد باز هم به جايي نميرسيم واگر هر دو
مهيا باشد ولي نظافتچي بيمارستان متعهد وعاشق کارش نباشد ،باز هم نظام سالمت ما موفق نميشود ،چون آلودگي باعث
ميشودکه بيمار از يک بيماری رها و به بيماری ديگری دچار شود و به بيمارستان بعدی منتقل شود .بايد از آشپزخانه
بيمارستان گرفته تا الي آخر همه دست به دست هم بدهيم .اگر ما در بخش استريل مشکل داشته باشيم و وسايل جراحي
استريل نباشد [مشکل ايجاد ميشود] .گفت رفت سرمه بکشد زد چشم را کور کرد .پس همه چيز بايد دست به دست هم
بدهد.
کار بسيار عظيمي است .نيروی انساني و برنامهريزی ما در بيمارستانها ،مراکز درماني و دانشگاههای ما که مسئول تربيت
پزشک و پرستار آيندة ما هستند بايد دست به دست هم بدهند تا موفق شويم .اگر نيروی انساني ما آماده باشد ولي امکانات
فيزيکي نداشته باشيم ،مثالً تخت شکسته باشد ،بيمار دستش خوب ميشود ،اما کمرش دچار مشکل ميشود .اگر تجهيزات
و آزمايشگاه و اسکن ما درست نباشد  -پزشک بوعلي سينا نيست که با نبض تشخيص دهد بلکه با عکس تشخيص
ميدهد  -يا اگر همه اينها درست باشد ولي تشخيص پزشک از عکس درست نباشد همه چيز خراب ميشود يا اگر همه چيز
درست باشد ولي آن دستگاه ايراد داشته باشد باز هم فايدهای ندارد.
پس ما نيازمنديم که در بيمارستان و نظام سالمت همه ابعاد را مد نظر قرار دهيم .بخش برنامهريزی ،نيروی انساني،
امکانات فيزيکي و منابع ملي ما بايد درست باشد و اگر منبع مالي درست نباشد هيچ کدام از اينها درست نميشود .همه اينها
بايد دست به دست هم بدهد و اگر همه اينها درست شود ولي نتوانيم بيماری را که مراجعه ميکند تحت پوشش قرار دهيم
[موفق نميشويم].

امروز برای من به عنوان مسئول دستگاه اجرايي کشور و برای وزرای محترم تعاون ،کار و رفاه ،بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي و همه بخشهای مختلف روز افتخارآميزی است .ما ميتوانيم اعالم کنيم که کاری که بيش از بيست سال شعارش
داده شده  -يعني از سال  1606تا امروز  -را عملياتي کرديم و تمام مردم ايران را تحت پوشش بيمه قرار خواهيم داد.
البته اين کار تمام نيست و قدم اول است .بيمه بايد ارزشمند شود ،دفترچههای بيمه الکترونيکي شود و پوشش بيمه بايد
افزايش پيدا کند .االن بيش از  1655دارو تحت پوشش بيمه است که بايد اين را افزايش دهيم و در تجهيزات پزشکي و
بخشهای ديگر مثل توانبخشي و پرتو پزشکي بتوانيم قدم به قدم افزايش دهيم .بيمه مثل چتری است که بايد گسترش
پيدا کند تا بتواند مشکالت مردم را تأمين کند.
انشاءاهلل همه دستگاهها ،ارگانها ،وزارتخانههای مسئول و سازمانهای مردم نهاد کمک کنند که اين سازمان در بخش
بهزيستي و آسيبهای اجتماعي فعال باشد .شما االن ديديد که دختر خانم عزيز ما که معلوليت جسمي داشت چطور توانست
هنرمندانه از استعداد خودش استفاده کند .واقعاً خيلي خوشحال شدم .مجری عزيز ما هم همينطور .ميبينيد که معلوليت
جسمي نميتواند مانع پيشرفت و تعالي انسان شود؛ چون خداوند استعدادهای فراواني به انسان داده و اگر يک جا مشکل
پيش آمد جای ديگر [جبران ميشود] .گفت :ز رحمت گشايد در ديگری .اگر اين در بسته شود خداوند در ديگری را باز
ميکند.
اميدوارم دولت يازدهم و همه مسئولين در قولهايي که به مردم دادند ،مسيری که پيش روی دارند ،از جمله مطالبات مردم
در زمينة نظام سالمت موفق باشند و در سال  1636بتوانيم شاهد تحول بسيار خوبي در نظام سالمت و بخش بيمه باشيم و
مردم انشاءاهلل احساس راحتي بکنند .اگر بتوانيم در بخش نظام سالمت و بيمه کار را به نهايت برسانيم تعبير من اين است
که آزادی خرمشهر ،پيروزی و حماسة بزرگ ديگری اتفاق افتاده است .انشاءاهلل با کمک همديگر ،عنايت حق و توجهات
حضرت وليعصر امام زمان (عج) به نقطة مطلوبي ميرسيم که خواست ملت بزرگ ايران عزيز ماست و سياستهای نظام
سالمت هم از طرف مقام معظم رهبری ابالغ شد که بايد آنها را هم دنبال کنيم.
والسالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته
http://rouhani.ir

