گزارش جلسات هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آذر و دی ماه سال 9911
بخش ششم
گ.ه9 ، 50 /5999.

در راستای اطالع رسانی از روند فعالیت های انجمن و مباحث مطرح شده در جلسات هیئت مدیره ،گزارش جلسات
تشکیل شده در تاریخ های  51آذر ماه و  02دی ماه سال  5911را به اطالع همکاران محترم می رسانیم .در این
جلسات که اکثریت اعضای هیئت مدیره به صورت حضوری و مجازی شرکت نمودند؛ صورتجلسات زیر مورد بحث و
بررسی قرار گرفت:
صورتجلسه 5999/09/51

-

در مورد جایگزینی مسئول فنی بیمارستانهایی که کمتر از  46تخت دارند بجای مسئول فنی آزمایشگاه مقرر شد از دو
جهت نامه نگاری انجام شود اول مکاتبه با معاونت آموزشی وزارت خانه به عنوان سندی از نیاز و کمبود مسئول فنی
دوم مکاتبه با معاونت درمان وزارتخانه مبنی بر مخالفت با این موضوع (نامه ها تهیه و ارسال شد)

-

در رابطه با تغییر استراتژی مجله ،با توجه به اینکه مجله علمی می باشد بهتر است از مطالب آزمایشگاهی بیشتری در
نوشتههای آن استفاده شود پیشنهاد تشکیل کمیتهای جهت انتخاب مطالب مناسب مطرح و عنوان شد بهتر است آگهی
ها کمتر شوند ،مدیر مسئول مجله در مورد آگهی ها فرمودند که در هزینه چاپ تفاوت چندانی ندارد ضمن اینکه در این
مورد باعث درآمدزایی نشریه نیز میگردد؛ و با کاهش آنها ،هزینه انجمن در چاپ نشریه باالتر میرود .در رابطه با
انتخاب مقاالت علمی کمیتهای نداریم و بهتر است هیئت تحریریه که همان هیئت مدیره میباشند مطالب را باز بینی
کرده و نظر خود را ارائه دهند .در نهایت مقرر گردید قبل از صفحه بندی مقاالت در اختیار همکاران قرار گرفته ،طی
یک هفته نظریات خود را اعالن کنند و پس از انتخاب مقاالت برای چاپ بروند.

 پیشنهاد نمونه گیری  PCRبرای  Covid-19در آزمایشگاههای خصوصی طبق الزامات سیستم ارجاع مطرح شد.نامهای در این مورد به مرجع سالمت نوشته شد که جهت حفظ رفاه مردم و عدم حضور متمرکز متقاضیان در صفهای
طوالنی ،صرف ًا اجازه نمونه گیری  PCRبا مجوز علمی به تمام آزمایشگاههای خصوصی داده شود( .در بخش فقط نمونه
گیری)

صورتجلسه 5999/50/00
-

تنظیم نامه اعتراضی انجمن به مدیر کل آزمایشگاه مرجع سالمت در مورد ناعادالنه بودن تعرفه خدمات آزمایشگاهی با
توجه به افزایش سه تا پنج برابری هزینههای روتین ،مواد و کیتهای مصرفی مورد نیاز آزمایشگاهها در سال اخیر و
تاکید بر وخامت وضعیت آزمایشگاههای تشخیص پزشکی (انجمنها به صورت جداگانه مکاتبهای با معاونت درمان وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام دهند و برای هم افزایی تهیه قیمت تمام شده و پیشنهاد تعرفه سال  5622با
روش اداره کل آزمایشگاه مرجع سالمت اعالم آمادگی کنند).

-

بحث و تبادل نظر در مورد انتخابات آتی نظام پزشکی کشور (مقرر گردید کلیه دادههای مورد نیاز جهت تصمیم گیری
در تعیین تکلیف فعالیت در حوزههای مختلف نظام پزشکی تهیه و در این راستا برای شرکت در نظام پزشکی سال آینده
تصمیم گیری گردد).

-

پرداخت حق عضویت ( APACمقرر شد حق عضویت  0205پرداخت گردد).

-

بحث و بررسی در مورد تناقضات و مشکالت به وجود آمده در نحوه اجرای آئین نامه تاسیس آزمایشگاهها در مورد
تاسیس آزمایشگاه توسط اشخاص حقوقی (منوط به تصمیم فوق)

-

مقرر شد مشاور حقوقی انجمن با مطالعه آیین نامه تاسیس آزمایشگاه وزارت بهداشت ،نامهای به دفتر حقوقی وزارت
بهداشت مبنی بر عدم رعایت مقررات اعالمی در آییننامه مذکور مبنی بر تاسیس آزمایشگاه توسط شرکتها تهیه نماید.

روابط عمومی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
تشخیص طبی ایران

