
این روزها بحث مهاجرت پزشکان 
ایرانی به سایر کشورها مطرح و 
آمارهایی نیز در این ارتباط منتشر 
از  یکی  مساله  این  است،  شده 
توجه  مورد  و  مهم  موضوعات 
کشور  سالمت  نظام  مسئوالن 
است و هر کشوری تمایل دارد 
را  خود  پزشکان  بهترین  تنها  نه 
حفظ کرده بلکه پزشکان با تجربه 
سایر کشورها را به خدمت دعوت 

کند.
طبق آمارهای سازمان نظام پزشکی 
کشور، بیش از ۱۰۰ هزار پزشک 
و  متخصص  عمومی،  از  اعم 
فوق تخصص در کشور فعالیت 
به جمعیت  توجه  با  که  می کنند 
سرانه  معادل  ایران،  میلیونی   ۸۰
پزشک به ازای هر هزار نفر ۱.۴ 
نفر خواهد شد. بر اساس آمارهای 
جهانی متوسط سرانه پزشک در 
هر کشور باید ۵/۳ پزشک به ازای 
این  اما  باشد.  نفر جمعیت  هزار 
آمار متأسفانه در کشورمان، بسیار 

موضوع  این  که  است  جهانی  آمارهای  از  پایین تر 
عالوه بر کاهش کیفیت خدمات پزشکی، باعث عدم 
دسترسی مردم به پزشکان به ویژه پزشکان متخصص 

در مناطق محروم شده است.
 ،۲۰۱۸ سال  در  بین المللی  رسمی  آمارهای  بر  بنا 
کشورمان از بین ۲۴ کشور آسیای غربی در جایگاه 
۱۸ و بعد از کشورهایی مانند قطر، عربستان سعودی، 

عمان، کویت و فلسطین قرار گرفته است.
عمومی،  پزشک  تعداد  شاخص  حاضر  حال  در 
متخصص و دندانپزشک در کشور ۱.۶ به ازای هر 
هزار نفر است در حالی که کف مورد نیاز پزشک در 
این زمینه ۲.۵ نفر به ازای هر هزار نفر بوده و حتی 
بسیاری از کشورهای دنیا در این زمینه شاخصی بین 

۳.۵ تا ۵ نفر به ازای هر هزار نفر جمعیت دارند.
هفته گذشته محمد جهانگیری معاون نظارت و برنامه 
سازمان نظام پزشکی کشور گفت: »پزشکان برای کار 
در کشور انگیزه الزم را ندارند و در کشورهای دیگر 
اروپایی، خدمات  آمریکا و کشورهای  کانادا،  مانند 

ارائه می دهند.«
مانند  اطراف  به تازگی کشورهای  »حتی  افزود:  وی 
ترکیه نیز در حال جذب پزشکان ایرانی هستند. ما 
برای این پزشکان چه انگیزه ای ایجاد کرده ایم؟ وقتی 
دیگر  کشورهای  در  هم  نیاز  و  نکنیم  ایجاد  انگیزه 

وجود داشته باشد، آنها از کشور خارج می شوند و 
در حقیقت ما پزشکان را برای ارائه خدمات به سایر 
دریافت  زمان  تا  ۱۲ سال  کرده ایم.  تربیت  کشورها 
دیپلم و ۱۲ سال برای دریافت تخصص یعنی دولت 
۲۴ سال برای تربیت این پزشکان دولت هزینه می کند 

اما انگیزه ای برای حفظ آنها ایجاد نمی کند.«

۴۰ هزار پزشک پروانه طبابت نگرفتند
ایرج خسرونیا رئیس انجمن متخصصان داخلی در 
این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: »اکنون ۱۵۰ هزار 
نفر پزشک در کشور داریم که از این تعداد حدود 

۴۰ هزار نفر پروانه نگرفتند.«
وی ادامه داد: »یک چهارم پزشکان از دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور فارغ التحصیل شده و به کشورهای 
آمریکا و اروپا به دلیل مسائل اقتصادی مهاجرت کرده 

و در آنجا مشغول به طبابت هستند.«
خسرونیا اضافه کرد: »جامعه پزشکی تافته جدا بافته 
از اقشارهای دیگر جامعه نیستند، آنان متأسفانه احترام 
کافی در میان آحاد جامعه ندارند، بسیاری از افراد تصور 
می کنند که پزشکان همواره پول زیادی در می آورند در 
حالی که این طور نیست و شرایط اقتصادی بر زندگی 
آنها نیز مانند سایر افراد جامعه سایه افکنده است.«

فکر  »باید  گفت:  داخلی  متخصصان  انجمن  رئیس 

اساسی برای جلوگیری از مهاجرت پزشکان ایرانی 
به کشورهای مختلف کرده، به عنوان مثال اکنون ۶۰ 
هزار پزشک عمومی داریم که از این تعداد ۲۰ هزار 

نفر کار درستی ندارند.«
خسرونیا ادامه داد: »برخی از بیمارستان ها به مدت 
کار  آنجا  در  که  پزشکانی  پول  که  است  سال  یک 
می کنند را پرداخت نمی کنند و در عین حال سازمان 

های بیمه ای نیز بدهی خود را به آنها نمی دهند.«
وزارت  و  پزشکی  علوم  »دانشگاه های  افزود:  وی 
بهداشت نیز پول پزشکان را ۲ ماه با تأخیر پرداخت 
می کنند با این شرایط پزشک چگونه باید کار کند؟«
با  می زنند  مطب  که  »پزشکانی  می افزاید:  خسرونیا 
توجه به تعرفه های غیرواقعی موجود، به سختی باید 
هزینه هایی مانند اجاره مطب، برق، آب را پرداخت 
کنند، که ترجیح می دهند به کشورهای دیگر مهاجرت 

کنند و به طبابت مشغول شوند.«
رئیس انجمن متخصصان داخلی خاطرنشان می کند: 
معضل  یک  کشور  از  خارج  به  پزشکان  »مهاجرت 
آن عبور کرد،  از  به سادگی  نباید  که  است  اساسی 
این موضوع نیاز به بررسی، نگاه کارشناسانه و ارائه 
راه حل مناسب از سوی مسؤوالن کشور دارد، اگر 
روند مهاجرت همچنان افزایش یابد، به کمبود جدی 

پزشک مواجه خواهیم بود.«

کمبود پزشک در آینده 
نزدیک

عمومی  جراح  یک  قادری  عباس 
»مهاجرت  گفت:  زمینه  این  در  نیز 
پزشکان ایرانی از سال های گذشته 
تاکنون وجود داشت و بیشتر پزشکان 
عمومی و متخصصان رشته هایی غیر 
از جراحی پالستیک و زیبایی اقدام به 

این کار می کنند.«
وی ادامه داد: »هر ساله افراد زیادی 
دانش  پزشکی  دانشکده های  از 
آموخته می شوند و توقع دارند که در 
موقعیت های مکانی و شغلی مناسب 
در سیستم بهداشت و درمان کشور به 
کار گرفته شوند و گاهی اوقات این 
شرایط باب میل شأن نیست و ترجیح 
می دهند مهاجرت کنند.« قادری اضافه 
کرد: »عده ای دیگر از پزشکان به دلیل 
ادامه تحصیل و گذراندن آموزش های 
تخصصی به خارج از کشور می روند 
و بر این باور هستند که موفقیت و 
پیشرفت بیشتری در آن سوی مرزها در 
انتظار آنها است.« وی افزود: »این علل 
مهاجرت پزشکان به کشورهای مختلف که این روزها 
به کشورهای آسیایی از جمله ترکیه نیز زیاد شده است، 
باعث کمبود شدید پزشک در آینده ای نزدیک می شود.«

آمار دقیقی از مهاجرت پزشکان وجود ندارد
بشیر خالقی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی گفت: »آمار دقیقی از پزشکانی که به 
کشورهای خارجی مهاجرت می کنند، وجود ندارد و باید 
در این زمینه بررسی دقیق انجام شود.« وی افزود: »برخی 
پزشکان برای ارتقای سطح دانش، علم و تخصص به 
کشورهای مختلف می روند که نباید آن را جزو پزشکان 
مهاجرت کننده قلمداد کرد.« عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: »همچنین برای 
اینکه از مهاجرت پزشکان برای زندگی در کشورهای 
مختلف جلوگیری شود باید راه های ماندگاری و تشویق 
را برای آنها در جامعه در نظر گرفت تا آنها با جان و 
دل به کشور خدمت کنند.« خالقی افزود: »اکنون یکی 
انجام شده، سهمیه ۳۰  زمینه  این  در  که  اقداماتی  از 
درصدی به پزشکانی است که در دوره های تخصصی 
آموزش ببیند و تعهد بدهند که در مناطق محروم کار 
کنند.« وی ادامه داد: »این اقدام در حال اجراست و از 
مهاجرت بسیاری از پزشکان که عمدتاً عمومی هسستند، 

جلوگیری می شود.«

معاون درمان وزارت بهداشت:

ناظران دانشگاه های علوم 
پزشکی سرزده از اورژانس های 

بیمارستانی بازدید می کنند

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
دانشگاه های علوم  بر درمان  نظارت  اداره های  نظارتی  »تیم های 
پزشکی ملزم شدند که به صورت ادواری و مستمر، بازدیدهای 

سرزده و شبانه از اورژانس های بیمارستانی انجام دهند.«
قاسم جان بابایی درباره اورژانس های بیمارستانی افزود: »معاونت 
درمان با تاکید بر انجام بازدیدهای میدانی و مدیریتی توسط رؤسا و 
معاونان درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور سعی در نظارت بر 
فرایندهای درمانی جهت تطابق روند درمان موجود با استانداردهای 
تا  دارد  بیماران  به حقوق  رسیدگی  و  بهداشت  وزارت  ابالغی 
ضمن ارزشیابی فرایندهای درمانی جاری در مراکز، از نزدیک در 
جریان مسائل و مشکالت قرار بگیریم.« ی ادامه داد: »اورژانس 
بیمارستان ها به دلیل بار مراجعه زیاد و به عنوان محل پاسخگویی 
به نیازهای حیاتی و شرایط و مشکالت حاد بیماران و نیز محل 
هدایت مناسب بیماران در مسیر درمان صحیح، یکی از حساس ترین 
و پر اهمیت ترین بخش های موجود در مراکز درمانی است.« معاون 
وزیر بهداشت بیان کرد: »نظارت مستمر و دقیق جهت حفظ و 
ارتقای کیفیت خدمات درمانی ارائه شده از سوی بیمارستان ها و 
مراکز درمانی همواره مورد تاکید معاونت درمان وزارت بهداشت 
قرار دارد.« جان بابایی درباره راه ارتباطی بیماران و همراهان آنها 
برای انعکاس مشکالت موجود در بیمارستان ها و اورژانس های 
بیمارستانی اظهار داشت: »سامانه ۱۹۰ گوش شنوای مردم و بیماران 
در عرصه سالمت است. مرکز تماس ۱۹۰ به صورت ۲۴ ساعته و 
شبانه روزی در تمام ایام هفته به طور یک پارچه و متمرکز برای 
دریافت و پاسخ به هر گونه سوال، شکایت، اعالنات، انتقادات 
و پیشنهادات در رابطه با خدمات حوزه سالمت آماده بوده و با 
دریافت هر یک از درخواست ها از طریق این سامانه به آن رسیدگی 
قابل  »شکایات  بهداشت گفت:  وزارت  درمان  معاون  می شود.« 
بررسی و پیگیری به دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه ارجاع 
داده می شود و آنها موظف هستند طبق آئین نامه و پروتکل های 
ابالغی، در مدت معینی به موضوع رسیدگی و نتیجه را به معاونت 

درمان وزارت بهداشت گزارش کنند.«

معاون آموزشی وزارت بهداشت خبر داد

پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی 
حقوق دستیاران تخصصی

 دردست بررسی

افزایش حقوق ۲۵  پیشنهاد  از  بهداشت  معاون آموزشی وزارت 
درصدی برای دستیاران تخصصی خبر داد.

به گزارش سپید، باقر الریجانی در خصوص این موضوع که گفته 
می شود برای حفظ سالمت جامعه و پزشکان، قوانین مربوط به 
دستیاران و اینترن ها تجدیدنظر شود، توضیح داد: »دستیاران تخصصی 
بار زیادی از ارائه خدمات در بیمارستان ها را برعهده دارند و این 

افراد از لحاظ زندگی شرایط آسانی را ندارند.«
معاون آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: »کمیته ای در دبیرخانه 
تخصصی برای بررسی مشکالت تشکیل شده است و به زودی 
در هیأت امنای دانشگاه های علوم پزشکی پیشنهادی برای ارتقای 
حقوق این افراد مطرح خواهد شد.« وی افزود: »امیدواریم بتوانیم 
مصوبه ای را به صورت مشترک در هیأت امنای دانشگاه ها تصویب 
کنیم، همچنین ساعات کار و سایر مشکالت این افراد در این کمیته 
بررسی خواهد شد. البته کشور محدودیت های خاص خود را دارد 
و ما تالش خود را برای ادامه تحصیل بدون دغدغه این افراد به 
افزایش ۲۵  پیشنهاد  از  پایان  کار خواهیم گرفت.« الریجانی در 
درصدی حقوق برای این قشر خبر داد و گفت: »امیدواریم این 

رقم به تصویب برسد.«
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پزشکان انگیزه کافی برای کار در کشور ندارند

وزیر بهداشت گفت: »بازنگری در برنامه دوره دستیاری تخصصی و فراهم 
کردن حداقل های معیشتی برای دستیاران پزشکی در دستور کار است.«
به گزارش سپید، وزیر بهداشت در گفت وگو با فارس، برنامه سنگین 
کاری و فراهم نبودن حداقل های معیشتی برای دستیاران علوم پزشکی را 
از جمله آسیب های موجود دانست و گفت: »در دوره دستیاری همان گونه 
که حداقل های الزم تعیین می شود، سقف ساعات و حجم کاری استاندارد 
نیز باید تعریف و رعایت شود، رزیدنت یا دستیار عمال به عنوان یک 
پزشک درگیر فرآیند درمان است و این مهم قطعا هم بر کیفیت کار درمانی 
و کاهش خطا، هم کیفیت آموزش و سالمت جسم و روان دستیاران 
از معاونت آموزشی و معاونت درمان  این خصوص  موثر است و در 
خواسته ایم ضمن بازنگری، استانداردهای الزم با همکاری انجمن ها و 
گروه های آموزشی تعریف و در همه بخش ها و مراکز آموزشی، رعایت 

و اجرای آن نظارت شود.«
سعید نمکی افزود: »دوره دستیاری صرفا یک دوره آموزشی نیست و 
دستیار هم فقط دانشجو نیست، دستیار یا رزیدنت رده ای از سلسله مراتب 
خدمات درمانی محسوب می شود و نمی توان و نباید با این دوره رفتاری 

دوگانه داشت.«  وی تصریح کرد: »وزارت بهداشت عالوه بر اقداماتی که 
قاعدتًا در حوزه اختیارات دانشگاه ها و هیأت امنای دانشگاه ها و حتی 
بیمارستان ها و گروه های آموزشی است و همین امروز هم می توانند تدابیر 
اصالحی برای ارتقای ابعاد مختلف زندگی تحصیلی دستیاران علوم پزشکی 
داشته باشند، اقداماتی را باید در این خصوص صورت دهد و موضوع 
از طریق کمیته مشترکی که بین معاونت درمان و معاونت آموزشی در 
وزارت بهداشت به دستور وزیر شکل خواهد گرفت و پیگیری می شود.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »اگر در دوره اینترنی و به ویژه دستیاری حداقل های 
کارکرد آموزشی افراد را به نوعی تعریف می کنیم، حتما باید برای آن 
سقف هم تعریف کنیم، این استانداردها با همکاری مراکز توسعه آموزش 
پزشکی و هیأت بورد باید باز تعریف شود و بسته به هر رشته، هم به 
لحاظ حجم کاری هم به لحاظ ساعات کاری مورد بازنگری قرار بگیرد 
و مالحظات سالمت شغلی و مالحظات پرهیز از ایجاد فرسودگی شغلی 

و فرسودگی آموزشی مدنظر قرار گیرد.«
نمکی با بیان اینکه در این راستا عالوه بر تعاریف مشخص از تناسب 
کار و آموزش، تأمین حداقل های معیشتی دستیاران به طور اخص مد 

نظر است، گفت: »متاسفانه وقتی صحبت از حق الزحمه و کمک هزینه 
دستیاران می شود، آنها با نگاه دانشجوی صرف دیده می شوند، وقتی 
صحبت از مسئولیت است آنها را به عنوان پزشک و جزیی از سلسله 

مراتب درمان، این دوگانگی نیازمند اصالح است.«
وزیر بهداشت گفت: »به هر حال وقتی از دستیار امروز و پزشک فردا 
انتظار همدلی با جامعه و همدلی با مردم و نظام سالمت را داریم، امروز 
هم دستیار ما حداقل همدلی را از ناحیه نظام سالمت و نظام آموزشی 

باید حس کند.«
وی تاکید کرد: »در خصوص تأمین حداقل های معیشتی علی رغم همه 
مشکالت مالی موجود، موضوع سهم کارانه دستیاران و موضوع ارتقاء 
سطح رفاهی آنها و تعریف حداکثر کار کرد در دستور کار وزارت بهداشت 
است و معاونت درمان و معاونت آموزشی را همزمان مامور بررسی و 
ارایه راهکار کرده ایم، سعی می کنیم تحوالتی در این حوزه به تدریج 
از مهرماه داشته باشیم، البته بودجه سال ۹۸ به نوعی بسته شده است، 
امیدواریم راهکارهایی اتخاذ شود و در سال ۹۹ در بودجه هم پیش بینی 

برای ارتقاء نسبی وضعیت دستیاران علوم پزشکی داشته باشیم.«

  برنامه دوره دستیاران پزشکی بازنگری می شود 

آگهی اجاره مطب

شماره تماس خانم منصوری: 09124392184 

80 متر مطب، واقع در ساختمان پزشکان سحر، 
خیابان مالصدرا، روبروی بیمارستان بقیه اهلل. دارای 
پارکینگ و آسانسور و سرایدار مقیم. مناسب برای 

تمامی تخصص های پزشکی.

85 متر، بلوار کشاورز، جنب بیمارستان 
ساسان، ساختمان پزشکان 99. دارای پارکینگ 

و سرایدار مقیم. نیمه مبله. مناسب برای 
تمامی تخصص های پزشکی.


