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صورتجلسه هیات رئیسه مجمع عمومی سازمان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

در مورخه ۹۸/۷/۱۷ ، راس ساعت ۱۹ ، در محل هتل گردشگری ارومیه سومین جلسه هیات رئیسه مجمع عمومی با تالوت 
آیاتی از کالم اله مجید آغاز شد . حاضرین در جلسه اولویت های وظایف فراروی هیات رئیسه در تداوم فعلی را مطرح و مورد 

بحث قرار دادند . در موارد زیر اتفاق نظر وجود داشت و مقرر شد اقدامات عملی الزم سازماندهی شود.

بدنبال اجالس مشترک هم اندیشی با نمایندگان عضو جامعه پزشکی که در مجلس شورای اسالمی حضور دارند با  -۱
ریاست کل ، ریاست شورای عالی ، هیات رئیسه مجمع ، هیات رئیسه شورای عالی و معاونین سازمان در تاریخ 
۱۳۹۸/۷/۹ ، که بدنبال پیشنهاد ، مکاتبه و پیگیری های هیات رئیسه مجمع برگزار شد ، با توجه به نتایج اجالس فوق 
مقرر شد در زمینه های زیر در اسرع وقت مکاتبات و پیگیری های الزم برای تشکیل کارگروههای پیش بینی شده 

انجام شود.

الف –  در خصوص بررسی طرق استحصال منابع پایدار در پیشبرد امر سالمت در قانون توسعه ششم و قانون بودجه سال 
۱۳۹۸ و پیشاپیش قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ، تعیین قیمت تمام شده واقعی خدمات سالمت و تعرفه های خدمات تشخیصی 
و درمانی سال ۱۳۹۹  ، هیات رئیسه مجمع مصوب کردند که از ریاست کل سازمان درخواست شود با نائب رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس آقای دکتر قربانی مکاتبه شده و شرکت یکی از کارشناسان زبده مرکز پژوهش های مجلس در 
فرآیند مباحث تعرفه در سازمان خواسته شود ، و نیز با دعوت از نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی از یک طرف و دعوت از نمایندگان هیات رئیسه مجمع عمومی و کمیسیون تعرفه سازمان در اسرع وقت اولین 
جلسه کارگروه مشترک سازمان و مجلس شورای اسالمی در خصوص مباحث قیمت تمام شده واقعی و تعرفه و ارتباط آن 

با قانون بودجه تشکیل گردد .

 ب- "کارگروه مشترک کمیسیون بهداشت ، درمان و آموزش مجلس با نمایندگان سازمان نظام پزشکی در خصوص نظام 
سالمت ، پزشک خانواده و نظام ارجاع و الگوی کشوری نظام ارجاع " – هیات رئیسه مجمع عمومی سازمان مصوب 
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کردند که با ریاست کل سازمان مکاتبه شود تا با دعوت از نمایندگان کمیسیون بهداشت ، درمان مجلس شورای اسالمی 
از یک طرف و نمایندگان هیات رئیسه مجمع عمومی ، کمیسیون پزشک خانواده شورای عالی ، معاونت فنی سازمان و 
نمایندگان معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از طرف دیگر ، با توجه به حدّت موضوع و 

حساسیت آن در این مقطع زمانی ، در اسرع وقت اولین جلسه کارگروه برگزار شود .

به پیشنهاد دکتر بابائی ، مصوب شد تا پیگیری الزم در زمینه امکان برگزاری اجالس هم اندیشی با حقوق دانان شورای  -۲
نگهبان انجام و در اسرع وقت نشست هم اندیشی و طرح مشکالت و مباحث حقوقی فراروی جامعه پزشکی با 

کارشناسان یاد شده به ترتیبی که در آینده نزدیک مشخص خواهد شد برگزار شود.
هیات رئیسه مجمع عمومی در زمینه  اطالع رسانی و انعکاس فعالیت ها و نقطه نظرات خود مصوب کردند که یک "  -۳
هیات تحریریه " برای اداره کلیه فعالیتهایی که بنام مجمع عمومی در فضای مجازی انجام می گیرد تشکیل و مواردی 

که خارج از  کنترل و نظارت ایشان فعالیت می کنند ، از  استفاده از برند و کاربرد نام " مجمع عمومی " منع شوند.

با مدیر کل حوزه ریاست سازمان دکتر پور قلیچ هم مذاکره شده  و ایشان بدنبال مکاتبات قبلی ، صفحه ای در سایت 
سازمان را به انعکاس نقطه نظرات ، مقاالت و اخبار مورد نظر هیات رئیسه با مسئولیت دکتر آقازاده اختصاص خواهند داد.

هیات رئیسه مجمع در ۹۸/۷/۱۷ ، جمعبندی خود از نشست هم اندیشی با نمایندگان جامعه پزشکی در مجلس شورای  -۴
اسالمی و ریاست کل و ارکان سازمان نظام پزشکی را مصوب کردند و مقرر شد توسط دکتر آقازاده در جلسه شورای 

عالی در تاریخ ۹۸/۷/۱۸ مطرح شود.
در خصوص "سمینار تخصصی جامعه پزشکی و مسائل سالمت " در آبان ماه ۹۸ ، که به ابتکار دبیر محترم شورای  -۵
عالی برگزار خواهد شد ، مقرر شد موضوعات زیر توسط اعضای هیات رئیسه بعنوان مقاله جهت ارائه در سمینار فوق 

اعالم شود :
" قیمت واقعی تمام شده و مبانی علمی تعیین تعرفه خدمات سالمت " – دکتر حسین بابائی -۱

" جمعبندی نقاط ضعف و قوت طرح پزشک خانواده شهری در دو استان فارس و مازندران –دکتر الله تدین  -۲
" نظام سالمت در ایران ، بررسی تطبیقی منابع مالی نظام سالمت در کشورهای مختلف " – دکتر عباس آقازاده  -۳
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جلسه راس ساعت ۲۰/۳۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) به پایان رسید و مقرر شد صورتجلسه هیات رئیسه 
جهت اخذ دستور برای نحوه اطالع رسانی خدمت ریاست کل سازمان منعکس گردد./ ن 

هیات رئیسه مجمع عمومی

دکتر حسین بابائی          دکتر عباس آقازاده        دکترالله تدین


