
 

 

 بسمه تعالي

 در سراسر کشور  همكاران محترم شنوايي شناس

 مبعث به شما بزرگواران سعید  با تبریک عید  

کلیه مواضع رسمي خود را از طريق بیانیه   در آستانه سي امین سالگرد تاسیس خود  انجمن شنوايي شناسان ايران        

سامانه از جمله  محترم در مورد مباحث اخیر و مبتال به جامعه شنوايي نهمكارااعالم داشته و جهت تنوير خاطر شما 

 .به اطالع شما مي رسانیم   ملي رز

ای وصنفي شنوایي هیئت مدیره حاضر از همان ابتدای شروع بکار خود با وقوف کامل به مشکالت حرفه   -الف

بهداشت به رصد راهکار های برون رفت از وضع م شناسي با مکاتبات  و مالقات های حضوری از جمله وزیر محتر 

  .موجود نمود

اداره کل تجهیزات پزشکي  بین شرکت های وارد کننده و  03/04/99 مورخ  برگزاری  جلسه ای که در   بااما 

و مشخص گردید  نموده شرکت آن در  دستورجلسه  اطالع وآگاهي قبلي از بدون, ها کلیه شرکتتفاق افتاد و ا

بعنوان  زشکپدر این سامانه  وشروع شده  سازمان بیمه سالمت  پایلوت آن در اجرای و طراحي  سامانه ای بنام رز

شنوایي  به هیچ عنوان نامي از و شد خواهد اعالم  مارقیمت مصرف کننده به بی وتأییدکننده موردقبول تنها مرجع 

که در قالب نماینده شرکت خود در  نائب رئیس انجمن آن نادیده گرفته شده است .نقش  و نشده آورده شناس 

سمعک و تجهیزات ارائه  و تجویز و حق انحصاری در نقش شنوایي شناس  دفاع از اقدام به ،این جلسه حضور داشته 

 مقررحاضران جلسه تصویب  باو شود  مي واقع  تأیید مورد نیز مدیران مدعو توسط برخي از و نموده کم شنوایي 

 . اتخاذ گرددقدامات بعدی اسپس و گرددبا حضور این انجمن برگزار  جلسه ای، اقدامي ابتدا هر قبل از؛ گردد مي

 .( جلسه برگزار نشد ) که هر گز این 

مصوب با حضور مشاورین عالي  هیئت مدیره درجلسه حضوری فوق العاده  اعضاء ،گزارش  دریافت این پس از -ب

 در این راستا  ،. میبن بست خارج شو نیعزم خود را صد چندان نمود تا از او دنمود موضوع سریعا پیگیری گرد

 گردد دردبیرخانه اداره کل ثبت مي عاجل مذکورجهت برگزاری جلسهاداره کل به   99 /08/04 تاریخ ای در نامه

وهفته های  این نامه درکانال این انجمن قابل مالحظه میباشد(که طي چندین بارتماس تلفني طي روزها )مستند

 ماند. بي پاسخ مي آن اداره کل، آتي با

به  گزارشات ارائه و خود  عکس العمل شدیدبا  این انجمن  طي پنج ماه،ه مذکور اداردر پي عدم پاسخگویي   -ج

  .خواستار رسیدگي و احقاق حقوق همکاران مي شود تلفني، پیگیری های حضوری وو سازمان های باالدستي 



 

 

گزارش های واصله همچنان بر اصرار نهاد های مذکور بر اجرای تصمیم خود و حذف تدریجي شنوایي شناس  -د

 از زنجیره تامین سمعک حکایت مي کرد .

و هزینه ای نسبتا سنگین از  این موضوع را به مراجع قضایي نیز کشانده و با گرفتن وکیل  پیرو این اقدام  – ه

اداره کل تجهیزات و  ری برای ابطال مصوبات اپرونده ای در دیوان عدالت اد وبازرسین  جیب اعضای هیئت مدیره

 .بدوی رسید  بیمه سالمت افتتاح و به مرحله تبادل قضایي و صدور رایسازمان 

درکنار پیگیری ازدیگر سازمان ها، مرحله ،این انجمن با توجه به عدم پاسخ به در خواست ها   طیشرا نیدر ا -و

دوم را عملیاتي مي نماید و نامه ای درپایان آذر، به کلیه مدیران شرکت ها درجهت عدم همکاری و عدم همراهي 

معمول با همراهي و حمایت اکثریت شرکت ها  بقومنتشر نمود که ط هیسامانه رز ته  یبا بیمه  سالمت و اجرا

 .دیمواجه گرد

استمداد  ار آنان  از اطالع رساني به نهادهای دیگر کوتاهي ننموده و برای حل مشکل در این راستا این انجمن  -ز

 . طلبیدیم

قدرت از حقوق مه سالمت برگزار و با از ظرفیت نمایندگان مجلس استفاده نموده و جلسه ای با نماینده پارلماني بی

 نان را ملزم به بازنگری سامانه رز نمودیم .آنابود شده شنوایي شناسان توسط بیمه سالمت شکایت و

 ای بین جلسه و .در خواست جلسه نمود زاتیاداره کل تجه،اقدام انجمن  ودر پي فشار سازمان های مذکور  .ح

تمام  توان  با مستندات با ، قاطعانه و دیاداره مذکور برگزار گرد یدیکار شناسان کل هیبا کلانجمن  این  نمایندگان

 حقوق عییو مانع از تض میمواضع نمود رییاز حقوق همکاران  دفاع نموده و انان را متقاعد به تغ  يو قانون يعلم

که مدیرکل محترم )جناب  میو انجام امر غیرکارشناسي درسامانه رز را تفهیم نمود  میشناسان شد یيمسلم شنوا

دکتر شاهمرادی( ضمن پذیرش و تأیید نقش شنوایي شناس به کارشناس مربوطه دستوربازنگری در سامانه 

imed        دگان که نماین را صادر نمودند یيواشن یها یسمعک و فن آور يتخصص تهیکم لیتشک زیسامانه رزو نو

مایندگان این انجمن در جلسه مذکور شرکت  و ندانشگاه های علوم پزشکي ایران ، تهران و شهید بهشتي و نیز 

 .  ضمن تکرار مواضع خواستار سامان دهي به وضع  نا بسامان سمعک شدند  

وارد کننده  یاز این انجمن برای ادای توضیح در مورد دلیل در خواست عدم همکاری شرکت ها این ایام در  .ی

سازمان های کلیه  سازمان های اطالعاتي و امنیتي و در ستاد مبارزه با قاجاق کاال وارز دعوت شد در این جلسه که

،اداره کل تجهیزات ، سازمان حمایت از مصرف ( )و دفاع جانانه ایشان از مواضع ما بیمه گر ، سازمان نظام پزشکي

تي  و..........حضورداشتند و به منظور بر خورد سازمان یافته با این انجمن تشکیل کننده ، سازمان تعزیرات حکوم



 

 

نه تنها حق به این انجمن داده شد بلکه از بر نامه ،با حضور شجاعانه نمایندگان انجمن شنوایي شناسان .شده بود 

حقوق  مانع از  پایمال شدن و خواسته شد کلیه در خواست های این انجمن مورد توجه قرار گرفته رز  ریزان سامانه

 است واجرای سامانه رز که یک سامانه ملیوند و از این انجمن  و کلیه شنوایي شناسان برای شما همکاران ش

در خواست همکاری  رو نمایي مي شود  يپزشک زاتیاقالم تجه هیکلبرای بزودی با حضور ریاست محترم جمهوری 

و این انجمن همکاری خود و شنوایي شناسان را منوط به پاسداشت حقوق حقه شما همکاران فرهیخته گردید 

 گردیده است ()صورتجلسه جلسه مذکور قبال منتشر نمود . 

ساز مان بیمه سالمت تجدید نظر در سامانه رز را عملیاتي نموده و با مشورت با نمایندگان جلسه  در پي این. ک

ک و معن در حد مقدورات وامکانات اصالحات حداکثری ممکن را درسامانه ایجاد نموده و حق ارائه ساین انجم

دارد .قدر داني  بسي وظ نمو دند که جایحامضای شنوایي شناس و نیز قیمت خام سمعک را مل  

استعالم از شورایعالي  در خواست  بیمه سالمت  سازمانبیمه ای معاونت دونامه به  طي  در پي این تالش ها -ل

 24/10/99)یک روز پس از جلسه حضوری( و 15/10/99های بیمه سالمت و کسب تکلیف ازآن شورا، در تاریخ

باپیوست اسناد باالدستي)آئین نامه و شناسنامه استاندارد خدمات سمعک(دردبیرخانه سازمان بیمه سالمت از 

 ید.جانب این انجمن،ثبت گرد

ات مقدماتي اصالح پایلوت سامانه رزو طرح  این موضوع جلسات کار شناسي با بیمه سالمت برگزار ادامه در. م

و انشاهلل در حد  در حال پیگیری است همچنان تبات الزم انجام و ابرای اکمال حقوق شنوایي شناسان مک و انجام 

 مقدورات نواقص آن بزودی بر طرف خواهد شد .

 و  يزمینه های تشخیص دراین انجمن ل پیگیری حاموضوعات در تعرفه خدمات شنوایي شناسي از مهمترین ن .

هزینه های راه  و خدمات انجمن  راستا کمیته تعرفهدر این .از جمله خدمات سمعک است  شنوایي  توانبخشي

، نموده وبه مراجع مختلف از جمله نهاد ریاست جمهوری برآورد قا دقی مختلف  طوحاندازی دفاتر ارزیابي را در س

 جلساتارسال داشته است  ونظر ومنطقي دید وزیر برای تجو مشاور توانبخشي  داشت معاونت درمان وزارت به

از جمله پکیج طراحي شده  خدمات سمعک پکیج های مختلف  ي از طرفکرده است را با آنان برگزار مقدماتي 

و امیدوار است با مذاکرات فشرده  ودر دستور کار خود قرار داده است  همکاران استان خراساني رضوی را بررسي

 .ینمورد هم موفقیت الزم حاصل شود ي در ادر سال آت

آنچه ذکر شد دستاوردی مهم و قابل توجه برای اصالح    شنوايي شناسهمكاران دلسوز و بزرگ منش      

مسیر منحرف شده بوده و راه درازی تا تامین نظر شما یزرگواران باقي است و این در حالي است که این انجمن نه 

چه نهر آ ، شرایط منحوس کرونایي در ونه  کار مندی برای پیگیری امور و نه .....، دفتری برای بر گزاری جلسات 



 

 

بازرسین و مشاورین عالي انجمن بوده  ،اعضای هیئت مدیره واعتبار  روآبشده است فقط از وقت و جان و مال و 

 است .

در این شرایط حق  تجویز ، ارائه ، فیتینگ و....   و مهر وامضای شنوایي شناس احیا شده ونهاد های         

ین نتیجه رسیده اند که شما بزرگواران خدمتگزاران و نمایندگان حاکمیتي ، بیمه ها و ساز مان های نظارتي به ا

های از آن  نمونه  و  اهند کردوحاضر هستند واز هیچ خدمتي فرو گذار نخ ها پا به رکابي دارید که در تمام صحنه

ون با و اکنرا در صحنه های برو کراتیک و اکادمیک  مانند نشست خبری بمناسبت روز جهاني شنوایي دیده اند . 

خدمات  خودتان  دفاتر ارزیابي شنوایي، تعادل و سمعکد در یافتخار  وسربلندی و بدون تعارض منافع مي توان

و مستندات  دیافراشته به تخصص خود ببال يد و با گردنیشنوایي شناسي از جمله ارائه )عرضه ( سمعک را انجام ده

 مندی از سهم بیمه ای خود مهر و امضا نمایید .ه  الزم را به مددجویان برای بهر

کم اهمیت  گرچه ممکن است هنوز در گوشه وکنار کساني باشند که به هردلیلي تالش کنند این دستاورد مهم را

 یل دوستان  قل ناست . وآدرپیش  درازیآنچه که حق شما عزیزان است راه تلقي نمایند . که صد البته هنوز تا 

در  نه بیشتر ارب  فقط یک،که هرگاه توانستند هفت نفر هیئت مدیره خود را  بعمل کار برآیدباید بدانند که منتقد 

و توصیه اکید یم اآن  زمان برای هر جلسه مشترک ، مناظره و هر آنچه آنان بخواهند آماده  ،کنار هم داشته باشند

 .   د نیستقدری انصاف بداریم که 

 ي شناسي ایرانهیئت مدیره  انجمن علمي شنوای و توانمند یقو فراوان داریم که با شکل گیری ودر نهایت امید  

الش ها توسعه تاین  در سال آتي  و بهره گیری از تجربه پیشکسوتان و جوانان افتخار آفرین رشته شنوایي شناسي 

 چراکه .حدود و مرز های شنوایي شناسي باشیمنگهبان  عرصه هاقدرت و عزمي راسختر در تمام با  یافته و 

 . همه ماشنوايي شناسیم و شنوايي شناسي را دوست داريم

 انجمن شنوايي شناسان ايران

 21/12/1399 


