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تاريخ1400/10/29:

دستور جلسه :بررسی علل کاهش منزلت جامعه پزشکی
رئوس نتايج و توصیههاي قابل اجرا:
نظر به اهمیت علل کاهش منزلت جامعه پزشکی ،گروه علوم بالینی ضمن بررسی ابعاد اين موضوع از جوانب مختلف علل علل
کاهش منزلت جامعه پزشکی در کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد .مواردي همچون :تدريس و آموزش توسط دستياران
ارشد به جاي استادان در بخشهاي آموزشی ،تشويق بازماندگان در جهت شکايت از پزشک ،تشويق مردم توسط وزير بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی وقت در خصوص شکايت از پزشکان ،کمبود نظام ارائه خدمت سالمت کشور ،عدم نظارت بر غذا و دارو و بيمه و
مقصر شدن پزشک و در نتيجه پايين آمدن شأن و منزلت پزشک ،از بين رفتن اعتقادات شغلی و حرفهايی ،ايجاد فرهنگ ضدپزشکی و
بیاعتمادي به پزشک توسط صدا و سيما ،نسخه الکترونيک بدون وجود زيرساخت ارتباطی ،عدم تأمين زندگی و معيشت پزشکان با
توجه به حقوق پايين ،تمايل به تجويز نسخههاي گران قيمت ،رقابت بين گروهها و اصناف به علت تعارض منافع ،ناآگاهی و بينش غلط
جامعه نسبت به پزشکی ،ارائه خدمات سالمت ،جامعه پزشکی را نمیبيند آن ارائه خدمت پزشک را میبيند که براساس نظامی است که
به نظر میرسد متکی به يک فرد است ولی متاسفانه اين صحيح نيست ،از بين بردن عوامل مضر درونی يعنی خودسازي ،متوليان غير
وابسته ،افرادي بسيار پرنفوذ و قوي در حاکميت که ايجاد تضاد منافع میکنند همچون وزارت دفاع و بيمهها ،که ممکن است روي تعرفه
اثر بگذارند ،رسانههاي مجازي تأثيرگذارند و نياز به مديريت دارد ،توليت صدا و سيما که شايد هر ماه و هر هفته يک تعارضی نسبت به
پزشک دارد ،مسئله اقتصاد ،محافظهکار بودن وزيران در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و عدم موضعگيري
در نهايت توصیه گروه بالینی بر مواردي همچون :اصالح تعرفهها ،اخالق ،رفتار و عملکرد حسنه و پرهيز از خصوصيات ناپسند است،
اتحاد درون گروه نه تفرقه ،حرمت و منزلت جامعه پزشکی اتحاد و يک صدايی میباشد ،وزارت بهداشت و نگاه وزير بهداشت بسيار
مهم است و سياستگزاري و روش برخورد او بسيار تاثيرگذار است ،حاکميت بسيار تاثيرگذار است ،تشکيل يک گروه از افراد جوان و
توانمند توسط نظام پزشکی و بيان مسائل اخالقی توسط آن گروه ،تعامل با سازمان نظام پزشکی ،شوراي سياستگذاري سالمت،
صداوسيما با انجمنهاي علمی و شروع فرهنگ احترام از خودمان

نحوه پیگیري توصیهها:
 -1مقرر شد بحث و بررسی در ارتباط با عوامل موثر در کاهش منزلت گروه پزشکی در جلسه آتی ادامه يابد و سپس نظر گروه علوم بالينی در
اختيار معاون محترم علمی فرهنگستان قرار گيرد.
 -2مقرر شد پروپوزال طرح تحقيقاتی "تبيين خدمات بهداشتی درمانی و توانبخشی سالمت مبتنی بر اصول و ارزشهاي اسالمی جهت تحقق عدالت
در سالمت و پاسخگويی و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم" و اصالحات درخواستی در اختيار اعضاء محترم قرار گيرد تا موارد و پيشنهادها در
اختيار مجري محترم گذاشته شود.
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تاريخ و موضوع جلسه بعدي:
 -1بررسی برنامه راهبردي سوم فرهنگستان
 -2ادامه بحث و بررسی علل کاهش منزلت جامعه پزشکی
 -3ساير موارد

تهيه کننده:

