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تاريخ1400/9/24:

دستور جلسه:
پذيرش و آموزش دستیاران تخصصی و جنبههاي كیفی و كمی آن
رئوس نتايج و توصیههاي قابل اجرا :نظر به اهميت موضوع پذيرش و آموزش دستیاران تخصصی و جنبههاي كیفی و كمی آن در
اين جلسه ،گروه علوم باليني به جهت رسيدن به جمع بندي و ارائه نظرات گروه ،به بررسي ابعاد اين موضوع از جهات مخت فل

رردات تفه

شد و در ادامه به مواردي همچون :حل مشکالت اوليه رزشکان عمومي در بخشهاي تصوصي و دول تفي ،ا صفال ورود از دوره ع مفومي
بطور مستقيم به رشتههاي تخصصي و رشتههاي زير تخصص ،عدم مشخص بودن جايگاه رزشکان ع مفومي و تخص صفي و زيرتخ صفص،
عدم وجود جايگاه و به تبع درآمد در رشتههاي داتلي در نظام سالمت ،بايد رفييرتت دوره هفاي تلو شفي

دوره هفاي م هفارتي ه سفتند و

جايگزين آنها با دورههاي زير تخصص به صال كشور نيست ،باال بودن درآمد رشتههاي زيرتخصصي و در نتي جفه بيارز شفي ر شفتههاي
تخصصي ،عدم توجه بيماران به توانمندي و سواد رزشکان ،استفاده از مدرك زيرتخ صفص بفراي بفاالبردن ويز يفت م فط

يفا تما يفل بفه

عضويت جيب هيئت علمي در دانشگاهها براي مزاياي شغلي ،عدم برنامهريزي يکسان وزارت بهدا شفت ،در مفان و آ مفوزز رز شفکي در
ارائه تدمات در سراسر كشور ،عدم تغيير در كيفيت ارائه تدمات با اتزايش تعداد رشتههاي ،ممانعت از ت جفويز دارو تو سف متخص صفين
داتلي ،عدم وجود ردي

و اعتبار مجوز بهكارگيري اتراد ،عدم وجود داوطل

در شش رشته تحصيلي ،ثابت ماندن تقاضا براي رشتههاي

ررداوطل  ،كاهش ورودي دستياران بعضي از رشتهها با جفيابيت و انگ يفزه رفايين ،م شفکالت معي شفتي و تفامين مفالي ا تفراد و و ضفعيت
استخدامي ،كمبود كيفي و عملکرد رزشکان عمومي و متخصصين داتلي ،تعيين روز درماني توس وزارت بهداشت ،در مفان و آ مفوزز
رزشکي به علت تعدد رشته هاي زيرتخصص داتلي ،كاهش توانمندي و اطالعات علمي رزشکان ،ا يفراد آ مفوزز اول يفه و روي آوردن بفه
رشتههاي زيرتخصص ،بيعدالتي در ارتباط با تعرتههاي رزشکي ،حقوق درياتتي اندك دستياران ،عدم انگيزه براي رتتن به مناطق محروم،
بهكارگيري نسخههاي الکترونيك ،از جمله معضالت تعلي نظام درمان

آموززهاي تخصصي و زيرتخصصي است.

در نهايت توصيه گروه علوم باليني بر مواردي همچون :تربيت نيروي ان سفاني متخ صفص و زيرتخص صفي به صفورت م حفدود و هدتم نفد،
ممانعت از تصميمگيري اترادي كه اشراتي به رزشکي ندارند ،ارجح بودن دانش و مهارت اتراد در زمان استخدام ،تربيت نيروي تخص صفي
در بسياري از رشتهها نياز كشور است و ررهيز از ادامه تحصيل در دورههاي زيرتخصص ،توانمند كردن رزشك عمومي بفه طفور م جفازي
در مدت  ۶ماه تا يك سال ،بازنگري رشتههايي كه بفدون گيرا نفدن ر شفتههاي ا صفلي وارد ر شفتههاي زيرتخ صفص شفدهاند ،ا سفتفاده از
تجربههاي بينالمللي و استادان بنام در آموزز دورهها در دنيا ،بازنگري در نظام آموزشي كه به عهده معاونت آموز شفي قفرار دارد ،تفامين
انگيزههاي اجتماعي ،اقتصادي ،روحي و رواني ،باال بردن معيشيت و منزلت اجتماعي ،اصال نظام شبکه،

نحوه پیگیري توصیهها:
مقرر شد رس از تکميل نظرات اعضاء گروه در نهايت اظهارنظر گروه علوم بفاليني در ارت بفاط بفا رفييرز د سفتياران در ر شفتههاي بفدون
داوطل

در اتتيار معاون محترم علمي ترهنگستان قرار گيرد.
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