هفته نامه الکترونیکی انجمن داروسازان اصفهان 99/9/72
 -1موضوع :کالس های آموزشی کارکنان داروخانه
انگیزه :اهمیت وجود پرسنل آموزش دیده در داروخانه ها ،به عنوان یک موسسه پزشکی ،بر کسی پوشیده نیست .از طرفی
تامین نیروی کار مجرب به تعداد کافی ،به خصوص برای داروخانه های جدیدالتاسیس همواره به صورت یک دغدغه مطرح
بوده است .در همین راستا فقدان موسسه واجد صالحیت که مهارت آموزی را به جای دانش آموزی مد نظر قرار دهد ،از
گذشته احساس می شد.
اقدام :طی یک سال گذشته انجمن داروسازان اصفهان با برگزاری چهار دوره آموزشی ویژه متقاضیان کار در داروخانه ،با
محوریت آموزش های عملی و کاربردی ،تالش نمود تا نیاز داروخانه های استان را به صد ها نیروی کار ماهر و آموزش دیده
تامین نماید .با توجه به دستورالعمل سازمان غذا و دارو در این رابطه ،در آینده دوره های ویژه کارکنان شاغل در داروخانه ها
نیز برگزار خواهد شد .شایسته است تا همکاران داروساز ،با قبول انجام کارآموزی متقاضیان در داروخانه های خود ،به افزایش
کیفیت این دوره ها یاری رسانند.

 -7موضوع :تغییر مدیریت کل سازمان بیمه سالمت.
هفته گذشته جناب آقای دکتر بانک به مدیریت کل بیمه سالمت استان اصفهان منصوب گردیدند .هیأت مدیره انجمن
داروسازان استان ضمن تقدیم لوح سپاس و قدر دانی به ریاست قبلی جناب اقای دکتر ریاضیات ،انتصاب شایسته جناب دکتر
بانک را به ایشان تبریک گفت.

 -9موضوع :تشکیل جلسه با اداره تعزیرات حکومتی اصفهان و تبیین حق فنی داروسازان و نحوه نظارت بر
عملکرد داروخانه ها.
در این جلسه مقرر شد حق فنی دریافتی توسط داروخانه ها طبق جداول اعالم شده توسط انجمن داروسازان اصفهان در
معرض دید بیماران قرار گیرد .بدیهی است حضور مأموران تعزیرات به عنوان بازرس در داروخانه ها باید در معیت همکار
داروساز مسئول به عنوان نماینده از طرف سازمان غذا و داروی استان باشد.

 -۴موضوع :مکاتبه با حوزه نظام پزشکی و دانشگاه جهت تدوین تعرفه در کتاب جدید ارزش نسبی خدمات
پزشکی.
از آنجا که زمان اولین بررسی و تجدید نظر در طرح مذکور آخر آذر ماه میباشد این انجمن نسبت به انجام مکاتبات الزم با
ریاست دانشگاه و ریاست نظام پزشکی نموده و درخواست خود در خصوص لحاظ شدن تعرفه داروساز در این کتاب و نیز
انعکاس نظرات و پیشنهادات همکاران در این رابطه اقدام نمود.

 -۵موضوع :جلسه با انجمنهای پزشکی در خصوص عدم مشمولیت داروخانه ها در پرداخت هزینه زباله های
عفونی.

 -۶موضوع :جلسه با رییس حوزه مالیاتی و کارشناس مالیاتی و هماهنگی برای سهولت در انجام تکالیف مالیاتی.
در این خصوص در هفته گذشته اطالعات مربوطه به طور کامل از طریق سایت انجمن در اختیار همکاران گرامی قرار گرفت.

