گزارش جلسه شماره073 :

گروه:سالمت زنان

تاريخ8033/38/81 :

دستور جلسه:
 .8بررسی نامههای ارجاعی


اولويتهای پژوهشی سال 8033



پيش نويس بيانيه مجمع عمومی (شاخصهای انتخاب و نظارت بر عملکرد وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)



پيشنهاد موضوع برای شورای آينده نگاری

 .2بررسی وضعيت فعاليت های گروه در سال  99و تنظيم برنامه سال  8033گروه
رئوس نتايج و توصيههای قابل اجرا:
 .1مقرر شد اساتید محترم گروه ،نظرات خود در خصوص اولویتهای پژوهشی سال  1011فرهنگستان را ارائه نمایند.
 .2پیشنهادها در موردبیانیه " شاخص های انتخاب و نظارت بر عملکرد وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی" به شرح
زیر است:

 اوالً اکثریت شاخصهای الزم برای وزیر بهداشت غیرقابل اندازه گیری و غیرقابل پیمایش می باشند در حالیکه شاخص-
ها باید ملموس و قابلیت اندازه گیری داشته باشند.
 به نظر می رسد در مورد شاخصهای معنوی نگاه مطلق گرایانه حاکم است و وزیر بهداشت در حد پیامبر(ص) و یا
اولیااهلل طبقه بندی شده است .در حالیکه از نظر علمی حد و سطح وزیر بهداشت بسیار پایین انگاشته شده است.
 برخی از شاخصها ،شاخصهای مدیریتی و عینی هستند که ارزیابی آنها می تواند به صورت سلیقه ای صورت گرفته و
بنابراین دیدگاه کسانی که به عنوان داور یا ناظر مولفه های مدیریتی را مورد ارزیابی قرار می دهند ،می تواند با
سوگیری های جناحی و سیاسی خدشه دار شود.

 شاخص های کلیدی قطعاً بایستی قابل اندازهگیری و پیمایش باشد و نوشتن شاخص های آرمان گرایانه به تنهایی در
انتخاب وزیر توانمند و کارا موفقیت نخواهد داشت .برای مثال هرچه قدر نسبت به جاه طلبی ،مقام خواهی و حرکات
پوپولیستی شعار داده شود نمی تواند در انتخاب وزیر بهداشت مناسب تعیین کننده باشد .در حالیکه برای مثال اگر
بخواهیم معیاری برای جاهطلبی یک فرد داشته باشیم شاید بهتر باشد برخی از عملکردها و خصوصیات و موضع گیری-
های افراد را که قابل دسترسی باشند مالک و میزان قرار دهیم .برای مثال اگر افرادی از جامعه پزشکی در شرایط فعلی
با وضع وخیم اقتصادی کشور ،کاندیدای ریاست جمهوری این مردم شوند در حالیکه نه از نظر اقتصادی صاحب برنامه
بوده و نه از نظر مدیریتی ،مدیریتهای اجرایی سطح باال داشته اند قطعاً این افراد مصداق خودبزرگ بینی و عملکرد
آنها مصداق جاه طلبی خواهد بود.
 مطلب دیگر نسبت به صالحیت اقتصادی فرد و بحث تعارض منافع است .به نظر می رسد اگر در فامیل و خانواده فردی
معضل اقتصادی و تعارض منافع وجود دارد نباید این امر را به خود شخص توسعه داد.
 در مورد تمام وقت بودن جغرافیایی ،پیشنهاد می شود حتماً وزیر پیشنهادی بهداشت ،مدت زمانی در دانشگاه به صورت
تمام وقت جغرافیایی خدمت نموده باشد ولی الزم نیست تمام طول خدمت ایشان به صورت تمام وقت جغرافیایی باشد.
 اگر پزشکی در مطب کار کند و یا در درمانگاه فعالیت داشته باشد به نظر می رسد به عنوان تعارض منافع قابل طرح
نمی باشد .تعارض منافع درگیری زیاد فرد در بخش خصوصی به صورت صاحب بودن سرمایه کالن مانند بیمارستان
داری ،کارخانه داری و یا مالکیت شرکتها معنا می شود.
 در مورد گروه داروسازی به نظر میرسد اگر فرد تولیدکننده دارو باشد ،تعارض منافع در این بحث معنا پیدا نمیکند
ولی صاحب شرکتهای وارداتی دارو و یا توزیع و پخش قطعاً مساله تعارض منافع را پیش میآورد.

 در آخر به نظر میرسد شاخصهای نظارتی بایستی به گونهای تعریف شود که قابلیت داشتن مصداق خارجی و قابلیت
نظارت واقعبینانه وجود داشته باشد و ارگان ناظر و سازوکار قانونی نظارت مشخص گردد.
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ضمناً پس از همه این شاخصبندیها ،ضمانت اجرایی شروع این حرکت تعریف نشده است.
مقرر شد پیشنهاد موضوع برای جلسات شورای آینده نگاری توسط اعضا ارسال و پس از آن جمع بندی شود.
وضعیت فعالیت های گروه در سال  99به اطالع اعضا رسید و درخواست شد پیشنهادهای تنظیم برنامه سال 1011
گروه توسط اعضا ارائه شود
مقررشد نامه ای از طرف گروه سالمت زنان فرهنگستان به مرکز پژوهش های مجلس ارسال و درخواست شود گزارشی
از عملکرد برنامه ششم در حوزه مسائل مربوط به سالمت زنان ارائه بدهند تا بر اساس گزارش ارسالی برای برنامه هفتم
پیش نویسی تهیه شود.

نحوه پيگيری توصيهها:
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اساتید محترم گروه ،نظرات در خصوص اولویتهای پژوهشی سال  1011را اعالم کنند تا پس از جمعبندی برای
معاونت علمی ارسال شود.
نظرات اعضای محترم گروه در خصوص بیانیه فرهنگستان "شاخصهای انتخاب و نظارت بر عملکرد وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی" طی نامه برای ریاست محترم فرهنگستان ارسال شود.
موضوعات پیشنهادی برای جلسه شورای آینده نگاری طی نامه برای ریاست محترم فرهنگستان ارسال شود.
اساتید پس از مطالعه وضعیت فعالیتهای سال گذشته گروه ،در خصوص برنامه جدید نظرات خود را اعالم کند.

تاريخ و موضوع جلسه بعدی:
 .1چهارشنبه -1011/2/1بررسی پیشنهادهای اعضا درمورد اولویت های پژوهشی1011و موضوع جلسات شورای آینده
نگاری

تهيه كننده :مينا شيخ االسالم زاده
نظارت  :دكتر نرگس تبريزچی

دكتر مرضيه وحيد دستجردی
عضو پيوسته و رياست گروه سالمت زنان

