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فوری

استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی 
رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

با سالم و درود،

احتراماً پیرو برگزاری چهل و هفتمین جلسه شورای عالی بصورت حضوری و ویدئو کنفرانس در تاریخ 

١٣٩٩/١١/٣٠بدینوسیله مصوبات جلسه فوق بشرح زیر جهت استحضار و دستور پیگیری و اقدام مقتضی                      

اعالم می گردد.

مصوبه (١)
نظر به اینکه بخش قابل توجهی از دانش آموختگان دکترای ژنتیک پزشکی از پایه کارشناسی زیست شناسی می باشند 
پیرو مصوبه شماره ١ شانزدهمین جلسه شورای عالی مورخه ٩٧/٠٨/٢٤  ، شورای عالی با اعطای شماره نظام پزشکی 

به دانش آموختگان دکترای ژنتیک پزشکی با مدرک تحصیلی پایه کارشناسی زیست شناسی موافقت نمود.

همچنین با توجه به ضرورت بررسی بیشتر کلیه ابعاد درخواست های  متقاضیان سایر رشته ها منبعد موارد جهت تصمیم 
گیری  به کمیسیون ملی تعیین صالحیت حرفه ای شاغالن حرف پزشکی و وابسته  ارجاع گردد.

مصوبه (٢)
پیرو گزارش کمیسیون تخصصی مشورتی نظارت ماده ١۵ در خصوص  بند "ب" مصوبه شماره ٣ چهل و ششمین 

جلسه شورای عالی مورخ ١٣٩٩/١١/٩ ، در خصوص مشکالت پیش آمده در نظام پزشکی کرج (موضوع مکاتبه 

شماره ٢٠/محرمانه/ ٩٩ مورخه ١٣٩٩/١٠/٢٧ ده نفر از اعضای محترم هیات مدیره آن نظام پزشکی) پس از بحث و 

تبادل نظر مقرر گردید با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و دفاع از جایگاه و منزلت جامعه پزشکی و نظام پزشکی 

کرج ، در اسرع وقت مدیریت امور حقوقی سازمان با همکاری کامل آن نظام پزشکی نسبت به پیگیری موضوع از 
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کلیه طرق ممکن اقدام و گزارش مربوط جهت اتخاذ تصمیم  نهائی توسط شورای عالی به دبیرخانه شورای عالی ارائه 

گردد.

مصوبه (٣)
پیرو ارائه گزارش کمیسیون تخصصی مشورتی نظارت ماده ١۵ در خصوص مشکالت پیش آمده درنظام پزشکی 

شیروان و فاروج و بحث و تبادل نظر پیرامون آن ، ضمن تاکید بر دقت بیشتر توسط سازمان مرکزی ، هیات مدیره 

های محترم و باالخص روسای نظام پزشکی های سراسر کشور  جهت رعایت قانون مصوب گردید که به منظور 

ساماندهی وضعیت موجود و فعال شدن امورات همکاران محترم شاغل در حوزه آن نظام پزشکی ، ظرف دو هفته 

نسبت به برگزاری انتخابات مجدد جهت انتخاب رئیس هیات مدیره با حضور نماینده محترم شورای عالی نظام پزشکی 

جناب آقای دکتر اسپید نایب رئیس اول محترم شورای عالی و جناب آقای دکتر عبدالرضا عزیزی عضو محترم شورای 

عالی  و جناب آقای دکتر محمدحسین انصاری مود رئیس محترم  شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان خراسان 

شمالی  اقدام گردد.

مصوبه (۴)
اساسنامه پیشنهادی صندوق تعاون و رفاه مطرح و مقرر گردید پس از ارائه نقطه نظرات اعضای محترم شورای عالی 

به نایب رئیس دوم محترم شورای عالی و جمع بندی کلیه موارد ، موضوع توسط هیات مدیره محترم صندوق تعاون و 

رفاه بررسی و پیشنهادات مربوط به دبیرخانه شورای عالی منعکس گردد .

مصوبه (۵)
پیرو ارائه گزارش رئیس محترم  کمیسیون تخصصی مشورتی  دارو و تجهیزات پزشکی  درخصوص  مشکالت عدیده 

بیماران مبتال به بیماری های مزمن منجمله بیماران دیابتی جهت  تامین داروهای مورد نیاز و  در راستای اجرای بند "د" 

ماده ٢ قانون سازمان نظام پزشکی مبنی بر حفظ و حمايت از حقوق بيماران (موضوع مکاتبه شماره 

١٣٩٩/١٠٠/٢٠/١٠١۵٩  مورخ ١٣٩٩/١١/٢٠ جناب آقای دکتر فرزاد فرقان نایب رئیس دوم محترم شورای عالی ) و 

نیز عدم توازن توزیع اقالم داروئی در سطح کشور و مشکالت کلیه همکاران جامعه پزشکی همچنین همکاران محترم  

داروساز در اجرای نسخه الکترونیک  ، تعرفه خدمات داروئی ، مشکالت نقدینگی و مطالبات از سازمانهای بیمه گر 
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و ... مقرر گردید با توجه به مصوبات متعدد قبلی،  سازمان در اسرع وقت با استفاده از کلیه ظرفیت های بالقوه و بالفعل 

بویژه سازمان برنامه و بودجه ، وزارت بهداشت ، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، شورای عالی بیمه سالمت و 

انجمن های علمی مربوط نسبت به انجام پیگیری های الزم اقدام و نتیجه به شورای عالی منعکس گردد.

همچنین بر پرداخت مطالبات شرکت های پخش  دارویی به منظور افزایش نقدینگی  و ماالً تقویت زنجیره تامین دارو 

و نیز نشان دار کردن ارز دارویی و ایجاد کوریدور سبز جهت آن برای تهیه مواد اولیه تاکید گردید . 

رونوشت :
اعضای محترم شورای عالی جهت استحضار


