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ود. بشر در جوامع مختلف ب یزندگ یبرا دیجد یآغاز هزاره سوم و شروع عصر ،یالدیم 2000سال 

 یرا م یردارببهره  نیشتریب یخیمهم تار یها چیپ نیمختلف معموال از فرصت بدست آمده در ا شمندانیاند

همگان  یبرا دهادایرو نگونهیا یکنند. چرا که، به خاطر سپار یبزرگ و ارزشمند را معرف میکنند، تا مفاه

 [ 1ساده تر و جذاب تر است. ]

 یزمان جهانسا سیاز زمان تاس خیتار نیاست که واجد برجسته تر 2000مقاله حاضر مربوط به سال  موضوع

 تیریاط با مدسال در ارتب نیبهداشت در ا یتاکنون بوده است. گزارش سازمان جهان 1948بهداشت در سال 

 [2عملکرد آن است. ] یام سالمت و ارتقانظ

 یوجه تمامتمورد  دیدر نظر گرفته شده است که با ینظام سالمت چهار کارکرد اصل یگزارش، برا نیا در

 Healthه خدمات )شورهای دنیا قرار گیرد. این کارکردها عبارت از ارائسیاستگذاران و مدیران در تمامی ک

providing)( تولید منابع ،Resources generation)( تامین مالی ،Financing)  و تولیت

(Stewardship)ی است. ارائه خدمات سالمت در سطوح مختلف، اصلی ترین کارکرد تمامی نظام ها

توجه به  کارکرد است. با نیا یمصداق ها نیاز مهمتر یکی، متخصص سالمت است. تولید نیروی انسانی

ه مباحث ب یمال نیمختلف در نظام سالمت، کارکرد تام یها و درآمدها نهیو وجود هز عیوس یگردش مال

 [ 3منابع ارتباط دارد. ] تیریو مد یمال

فرد است.  کیامور به  یعام ، واگذار یبه معنا تیکارکرد است. تول نیتر یدیکل یبه نوع تیتول کارکرد

 یآنها گفته م شیو پا یساز ادهیمقررات، پ میاز اقدامات شامل تنظ یبه مجموعه ا تیریدر حوزه مد تیتول

 کیبه  ازین ،یزندگ طیحموضوعات و مسائل مرتبط با سالمت جامعه و م ی[ با توجه به گستردگ4شود. ]

 ییواند نظر نهابت یو چند بعد یعلم نانه،یواقع ب یدیشود تا با د یدر حوزه سالمت کامال احساس م یمتول

 [5را اعالم کند. ] نهیزم نیدر ا

سالمت، ستاد  نظام تیتوجه به نقش تول یکرونا و در راستا یریو به دنبال شروع همه گ ریاخ یماه ها در

 تیو وضع طیراش یمختلف و برمبنا یاز داده ها یریشد تا با بهره گ لیمبارزه با کرونا در کشور تشک یمل

مختلف  یاهبه دستگاه  جراگوناگون کنترل بحران را انجام و جهت ا یها نهیدر زم یریگ میموجود، تصم

 . دیابالغ نما

 وجود ندارد. یاظهار داشتند که تضاد منافع سندگانینو منافع: تضاد

 ژهیان به وزاهد یدانشگاه علوم پزشک یاز کارکنان حوزه معاونت بهداشت لهیوس نیبد :یو قدردان تشکر

 .دیآ یبه عمل م یتشکر و قدردان تینها ریواگ یها یماریگروه مبارزه با ب
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