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 "بررسي فرصت ها و تهديدها جهت عضويت در نظام پزشكي"صورتجلسه 

  
  15:30: پايان جلسه      13:45: آغاز جلسه      14/8/1386: تاريخ

  
، سيامك آقاجاني، عليرضا محمدشيرازي، عليرضا خاقانيمحسن ميرمهدي، آقايان رضا وهاب كاشاني، : اعضاي حاضر

  اللهي، عقيل اسدي، علي صمدي جانباز، داريوش صالحي افشار، ، كيوان شمس، شهرام عبادپورجواد حسينقلي 
  ، سارا علوي ورزو اشراقيآ سعيد نجفي، مصطفي عالمي، سيداحمد خادم، مجيد مسائلي و خانم ها معصومه نخعي،

   ام البنين اميراني
  

 و عضويت زشكيپروانه دارد در نظام پزشكي پزشكي مبني لزوم عضويت حرف پجلسه با قرائت قانون نظام 
  .زشكي توسط آقاي رضا وهاب كاشاني آغاز شدپروانه دارد در هيات مديره نظام پدو نفر از ليسانس هاي 

زشكي توسط پدر ادامه آقاي عليرضا محمدشيرازي گزارشي از فعاليت هاي انجام شده در زمينه اخذ نظام 
 در جهت ايجاد نظام توانبخشي را يادآور  انجام شدهيندسي توانبخشي ايران ارائه دادند و برنامه ها و تالش هاانجمن مه

 بيان شد كه تنها مرجع قانوني ناظر برفعاليت كلينيك ها و فعاليت فارغ التحصيالن، دانشگاهها، وزارت بهداشت و .شدند
  .انجمن ها هستند

ي براي رشته هاي زشكپتوجه به الزامي بودن عضويت در نظام  با اعالم نظر موافق بيان كرد با: محسن ميرمهدي
روانه دار بايد از قانون تبعيت كرد و نگراني براي اعالم نظارت بر كار كلينيك ها و متخصصين رشته از سوي نظام پ
عضويت در نظام . دنمشكالت را براي بررسي به زيرشاخه مربوطه ارجاع مي دهنظامي هر در زشكي وجود ندارد، زيرا پ
  . باشدحصوالت و ارائه خدمات ميزشكي تشويقي براي افزايش كيفيت مپ
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با اعالم نظر مخالف خود بيان كرد كه اين مسيري است براي اجازه دادن به ساير افراد براي : ورپد حسينقلي اجو
نظارتي درست روتز و قبل از عضويت بايد از اجراي درست قانون و روابط پاعمال نظارت بر كارهاي و خدمات ارتز و 

   ما داوطلب عضويت باشيم؟چرا. اطمينان حاصل كرد
زشكي پبا اعالم نظر موافق عنوان نمود چون قصد فرار از مسئوليت نيست، عضويت در نظام : شهرام عباداللهي

  .راهي به سوي قانونمند شدن است و تاييد كيفي خدمات همراه به فردي متخصص از رشته واگذار مي شود
زشكي باعث مي شود كه پ و بيان داشت عضويت در نظام نظر موافق خود را اعالم نمودند: سيامك آقاجاني

  .ساير رشته هاي عضو شده در اين سازمان رضايت داشته اند. افراد براي استانداردسازي محصوالت تالش كنند
 ساله است و با 70زشكي داراي سابقه پعنوان نمود سازمان نظام با اعالم موافقت خود : عليرضا محمدشيرازي

  . مي توان از تجربيات آنان استفاده كرد و رشته را به كمال رساندازمان عضويت در اين س
 است و نشانه بلوغ ماست كه براي عضويت رشته ما رو به رشدموافق عضويت در نظام پزشكي، : كيوان شمس

  .در اين سازمان پيش قدم شويم
يت در نظام پزشكي به معناي زير با اعالم نظر موافق بيان كرد بر عكس آنچه به نظر مي رسد عضو: سعيد نجفي

  .زشكان نيستيوغ پ
زشكي يك مسئله قانوني است اعالم نظر مثبت يا منفي، مانعي پاگر عضويت در نظام : داريوش صالحي افشار

اسخگويي مي آورد و قطعا كميته تخصصي در هر رشته اي پبراي عضويت نيست و داشتن مسئوليت در هر زمينه اي 
  .ابي كيفيت و يا تخلفات رشته مي باشدمسئول نظارت و ارزي

زشكي مي توان هزينه محصوالت را پبا اعالم نظر موافق بيان نمود با عضويت در نظام : علي صمدي جانباز
  .تعديل نمود

باالبردن توان علمي و استانداردسازي خدمات و كلينيك ها با ايجاد آمادگي و مشروط بر : رضا وهاب كاشاني
  .كي موافق بودزشپعضويت در نظام 

روتز از گروه پزشكي هستند و تنها رشته ارتز و پكليه رشته هاي توانبخشي عضو نظام بيان كرد : معصومه نخعي
زشكي تنها در صورت تخلف افراد پمشكالت و يا محدوديت هاي ايجاد شده از سوي نظام . توانبخشي باقي مانده است
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مضاعف .  كردن خدمات مي شوددزشكي تشويقي براي استاندارپبا  بيان اينكه عضويت در نظام : آرزو اشراقي
 فرد يا ،زشكي به عنوان يك سازمانپ نظام .روتز خواهند داشتپزشكان اعتماد بيشتري به متخصصين ارتز و پبر اين كه 

نكرده است و به همين دليل تاكنون كارهاي رشته را به روتز پاري بر رشته ارتز و زافرادي را تاكنون مسئول سياستگ
  .زشكي اعالم نمودپ در انتها نظر موافق خود را براي عضويت در نظام .انجمن ها ارجاع داده است

روتز و خدمات آنها در پ ارتز و شته وجود ندارد فعاليتهاي متخصصينبا توجه به اينكه شناختي از ر: سارا علوي
رند آيا مداخله ما در ييگرد قرار بگپزشكي نگراني براي افراد ايجاد مي كند كه مورد پيت در نظام اگر عضو. سايه است

روتز  پدرمان از ساير رشته ها بيشتر است؟ مضاعف بر اين كه كليه اكثريت افرادي كه در مجمع اول انجمن علمي ارتز و 
انجمن جديد راه را براي عضويت در نتخاب كردند كه اين در مجمع شركت كردند و به اعضا را احضور داشتند به اميد 

  .نظر موافق خود را اعالم نمود. زشكي هموارتر كندپنظام 
زشكي بود و بيان نمود بهتر است در ابتدا در زمينه هاي مختلف پموافق عضويت در نظام : ام البنين اميراني

  .رتر به اين وادي وارد شدپتي خصوصا استانداردسازي كلينيك ها و خدمات قدمي برداشت تا با دس
وشش قانون معنا پمدار همه فعاليت ها زير اعالم نمود كه در يك جامعه قانون با نظر موافق : سيد احمد خادم

 قانونمندي را به ما آموزش مي دهد و منجر به تقويت فعاليت ها مي شود و اين مسير راهي ، و اتصال به نظام هادمي گير
  .ظام توانبخشياست براي رسيدن به ن
 و عدم زشكي يك الزام قانوني است، تخلف از آن معنا نداردپبا توجه به اينكه عضويت در نظام : عقيل اسدي

س براي پبهتر است در ابتدا براي عضويت در اين نظام آمادگي ايجاد كرد و س. نظام مند بودن رشته باعث ترس مي شود
  .عضويت اقدام نمود

  .اين موضوع در مجمع عمومي مطرح شود و تصميم گيري شودبهتر است : مصطفي عالمي
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با اعالم نظر موافق بيان كرد كه اين مسئله را بايد به ديد يك فرصت نگريست و از اين راه بتوان : مجيد مسائلي
زشكي پ ساير رشته هاي عضو در نظام .خصوصا اينكه مي توان مشكل قرارداد با بيمه را مرتفع نمود. رشته را ارتقاء داد

  .از نظارت سازمان بر خدمات آنها رضايت داشته اند
  

 نفر موافق عضويت در نظام پزشكي بودند در پايان صحبت ها، براي شروع 16 نفر حاضر 19با توجه به اينكه از 
 موافقت خود را ، نفر با راي آشكار19 نفر از 15و پيگيري عضويت در نظام پزشكي بدون تاخير راي گيري شد كه 

انجام كارها براي عضويت در  مسئوليت .براي عضويت در نظام پزشكي اعالم كردندآغاز هر چه سريعتر كارها ي بر مبن
روتز ايران و انجمن مهندسي توانبخشي پ به آقاي عليرضا محمدشيرازي كه در هر دو انجمن علمي ارتز و نظام پزشكي

  .واگذار شدد، بودنعضويت در نظام پزشكي يگير پايران 
  
     عليرضا خاقاني    عليرضا محمدشيرازي    محسن ميرمهدي    ضا وهاب كاشاني ر

  
  

  شهرام عباداللهي    كيوان شمس    پورجواد حسينقلي       سيامك آقاجاني
  
  

      سعيد نجفي    داريوش صالحي افشار     علي صمدي جانباز    عقيل اسدي
  
  

  مجيد مسائلي       سيداحمد خادم     مصطفي عالمي
  
  

  ام البنين اميراني    سارا علوي       زو اشراقيآر       معصومه نخعي
 




