
»تربيت پزشك متخصص و متعهد در رشته هاي مورد 
نياز كشور جهت كسب مهارت هاي نظري و عملي، 
آموزش پزشكي، تعميم و گسترش بهداشت در جامعه، 
امور درماني و انجام فعاليت هاي پژوهشي در راستاي 
پيشبرد دانش پزشكي.« این جمله سنگين و طوالنی 
آن چيزی است كه تحت عنوان هدف گذراندن دوره 
اما  عمل  در  است.  آمده  كاغذ  روی  بر  دستياری 
اتفاق دیگری می افتد. سال های سخت، كشيك های 
حمایت های  و  بيمه  سابقه  تعریف  عدم  طوالنی، 
بيمه ای و حقوق بخور و نمير كه چشم دستيار را 
تا پایان دوره به دست پدر و مادر و خاله و عمو 
مجبورند  كه  می گویند  دستياران  می زند. خود  گره 
كنند  خدمت  گفت،  بهداشت  وزارت  كه  هرجایی 
حين  اگر  حتی  ندارند.  اعتراضی  هيچ گونه  حق  و 
دنيا  از  و  افتاد  اتفاق  برایشان  سانحه ای  تحصيل 
رفتند، هيچ كس پاسخ گو نيست. حتی ممكن است از 
بازماندگان خسارت هم بگيرند كه چرا پزشك دوره 
آموزش را طی كرده اما ارائه خدمت نكرده است.

به گزارش سپيد به نقل از پایگاه خبری پزشكان و 
قانون )پالنا(، شهرام صادقی متخصص طب فيزیكی 
است كه مهمترین مشكل رزیدنت ها را كه از نظر او 
بين  رابطه  آنان می شود،  بعدی  سرمنشاء مشكالت 
یك رزیدنت و وزارت بهداشت می داند. »شكل این 
رابطه به درستی تعریف نشده و نمی توان گفت كه 
این طور  اگر  كمااینكه  است.  كارفرما-كارگر  رابطه 
بود، حقوق، عيدی و ساعت كار رزیدنت مشخص 
بچه ها  كه  باعث می شود  لذا همين  نيست.  كه  بود 
نامتناسب  كشيك  و  كار  ساعت  اول،  سا ل های  در 

و باالیی داشته باشند.«
برخی رزیدنت های جراحی می گوید  احوال  از  او 
پياپی كشيك هستند و  كه گاهی ۴۸ تا ۷۲ ساعت 

بسيار از این مساله ناراحت.

رزیدنتییابردهداری؟
عدم كفایت حقوق پرداختی به رزیدنت ها یكی از 
گالیه های مشترک تمام آنهاست. تا جایی كه برخی 
آن را تعبير به برده داری می كنند. صادقی معتقد است 
كه اصال عنوان این مبلغ پرداختی، حقوق نيست و 
پرداختی و  دارد. حتی فيش  نام  بلكه كمك هزینه 
عنوان پيامك بانك هم واژه كمك هزینه است. »این 
دست  می خورد،  كمك هزینه  برچسب  وقتی  مبلغ 
دانشگاه یا وزارت بهداشت باز می شود كه در همان 
مقدار كم پرداختی دست ببرد و زمان پرداخت آن 
شده  كه  نحوی  هر  به  یعنی  بيندازد.  تعویق  به  را 
حساب  در  و  نمی كنند  اعمال  را  ساالنه  افزایش 
دانشگاه نگه می دارند و ۶ ماه بعد از زمان قانونی 

آن را اعمال می كنند.«
وی ادامه می دهد: »كارانه ای كه به رزیدنت ها تعلق 
می گيرد، خيلی كم و در حد ۴۰۰ هزار تومان آن 
این در حالی است  با تاخير خيلی زیاد است.  هم 
كه رزیدنت ها معموال سن باالیی دارند، حداقل ۳۰ 
ساله هستند و ممكن است متاهل و بچه دار باشند.«
نيز  صنفی  فعال  و  داخلی  رزیدنت  نوری  فرید 
ميليون  یك  متوسط  به طور  دستيار  »یك  می گوید: 
و ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار تومان به عنوان حقوق و ۵۰۰ 
هزار تا یك ميليون تومان بسته به دانشگاه، رشته و 
بيمارستان محل كار به عنوان كارانه دریافت می كند.« 
به تعریف خط فقر می شود و  وی خواستار توجه 
خيلی  كه  هستند  افرادی  یا  »رزیدنت ها  می افزاید: 
دیر وارد تخصص شده اند و از اندوخته قبلی خود 
استفاده می كنند یا از پدر و مادر و اطرافيان كمك 

می گيرند.« مالی 
در این ميان معاون آموزشی سازمان نظام پزشكی همه 
این گفته ها را قبول دارد و معتقد است كه مشكالت 
همكاران دستيار و رزیدنت حد و حساب ندارد. او 
۲۰ سال است كه عضو هيات علمی است و از ۲ 
سال پيش مسئول دفتر دستياری نظام پزشكی شده 
است تا در جهت حل مشكالت رزیدنت ها بكوشد. 
همكاران  درآمد  »ميزان  می گوید:  سليمی  عليرضا 
داده می شود،  آنها  به  كه تحت عنوان كمك هزینه 
در ماه حدود یك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان است 
كه با توجه به سن و اینكه اكثر این عزیزان متاهل 
هستند، این عدد به هيچ وجه كفاف هزینه های گران 
ویژه  توجه  آن  به  باید  لذا  نمی دهد.  را  دوره  این 
شود. در مورد سایر امور رفاهی هم این همكاران 
بسيار محروم هستند. مثال خوابگاه شامل دستياران 

نمی شود.« فلوشيپ  یا همكاران 

اقدامیازسرناچاری
راهكار تازه ای كه برخی رزیدنت ها برای دستيابی 
به حق سابقه بيمه خود در پيش می گيرند، در نوع 
خود جالب است. آنها مجبور به شكایت می شوند. 
صادقی می گوید: »متاسفانه دوره رزیدنتی جزو سابقه 

ارگان  یا  دانشگاه  یعنی  نمی شود،  محسوب  بيمه 
ارائه نمی دهند  بيمه  این دوره سابقه  برای  مسئول، 
اقدام  این  كنند.  شكایت  هستند  مجبور  بچه ها  و 
درآمده  روال  یك  به صورت  اخير  سال  یك  طی 
می كنند  شكایت  عدالت  دیوان  به  رزیدنت ها  كه 
و می توانند این سابقه بيمه را از دانشگاه بگيرند.«

معاون آموزشی سازمان نظام پزشكی هم با شهرام 
نوعی سردرگمی  از وجود  و  است  موافق  صادقی 
در زمينه بيمه رزیدنت ها خبر می دهد و اینكه اصال 
كار  قانون  تحت  این همكاران  كه  نيست  مشخص 
آنها  بيمه  »ماهيت  می گوید:  وی  خير؟  یا  هستند 
نتيجه حساب  در  و  نشده  دقيق مشخص  به شكل 
اتفاقا  و  است  سوال  زیر  دوره  این  سنوات  كردن 
بحث  ماست.  دستياری  دفتر  مهم  مطالبات  جزو 
ساعت كار نيز مشخص نيست و به نوعی به شكل 
نداریم  انتظار  ما  می شود.  برخورد  آن  با  سليقه ای 
كه همه رشته ها و همه كشور در خصوص ساعت 
كاری یكسان باشند اما به هر حال باید از یك روال 
بعضی  در  كمااینكه  كنند.  پيروی  معقول  و  منطقی 
جاها ساعت كار واقعا خارج از عرف و توان یك 
انسان است و بد نيست كه چارچوبی برای آن در 

نظر گرفته شود.«

هدفیکهفراموششده
اما فلسفه حضور رزیدنت در مناطق محروم، بيشتر 
از آن كه مرتبط با درمان باشد، دنبال كردن اهداف 
از  بسياری  گفته  به  كه  فلسفه ای  است.  آموزشی 

منتقدان، به دست فراموشی سپرده شده است. 
از نظر صادقی، وظایف آموزشی با وظایفی كه یك 
رزیدنت به عنوان درمانگر دارد، عموما اشتباه گرفته 
می شود. »یك رزیدنت وقتی وارد بخشی می شود، 
مسئوليت هایی در ارتباط با بيمار بر عهده دارد كه 
ميان  این  در  اما  برمی گردد.  بيمار  درمان  به  عمال 
برخی مقاصد آموزشی هم وجود دارد كه این ۲ در 
كه  شكلی  به  می شوند.  تناقض  دچار  هم  با  جایی 
یا وظيفه آموزشی درست انجام نمی شود یا ممكن 
است فرایند درمان بيمار لطمه بخورد. از آنجا كه این 
مساله حد و مرزی ندارد، ممكن است هم رزیدنت، 

هم بيمارستان و هم خود بيمار متضرر شوند.«
فرید نوری معتقد است كه در بيمارستان ها آن قدر 
مباحث آموزشی و درمانی در هم تنيده شده كه در 
بسياری از شهرستان ها رزیدنت یا دستيار عمال یك 
نيروی درمانی است و بحث آموزشی به فراموشی 

سپرده شده است. 
از نظر او كوریكلوم ها بسيار ضعيف شده و آموزش 
داده نمی شوند. قسمت های زیادی از كوریكلوم ها در 
بخش های مختلف و گروه های متفاوت حذف می شود 
ما  كه  نيست  آن چيزی  نهایی  متاسفانه محصول  و 
تصور می كنيم و باید روی كاغذ باشد. »كوریكلوم ها 
بسيار متفات هستند. پزشك در رشته هایی مثل جراحی 
در كوریكلوم ها  بياموزد.  مهارت ها  باید یك سری 
برای بحث های تئوریك به راحتی كالس گذاشته و 
بحث می شود اما در زمينه مهارت مشكل داریم. نه 
فقط در پزشكی بلكه اساسا در آموزش مهارت به 
شاگرد خساست به خرج می دهيم و دانشكده های 

نيستند.« از این امر مستثنی  پزشكی هم 
كرده  ایجاد  موالنا  كه  می كند  اشاره  فرهنگی  به  او 
و از حدود ۶۰۰ سال پيش در مكتبخانه ها تدریس 
شاگرد  به  را  كوزه گری  فوت  همه  مبادا  كه  شده 
»متاسفانه  می شود.  ما  رقيب  بعدا  او  كه  بياموزیم 
به  است،  بلد  كه  را  آنچه  هر  استاد  پزشكی،  در 
در  علم  نتيجه  در  نمی دهد  یاد  صد در صد  شكل 
اینكه  جالب تر  می شود.  كمتر  روز به روز  ما  كشور 
متخصصان  می دهيم  را  عمومی  پزشك  كوریلكوم 
می نویسند و آنها طوری می نویسند كه یك پزشك 
عمومی هيچ وقت رقيب خود آنها نشود. از آن طرف 
كوریكلوم متخصص ها را فوق ها می نویسند. هر كس 
كوریكلوم پایين دستی خود را طوری طراحی می كند 

كه او نتواند رقيبش شود.«

ناعادالنه سهمیههای
شهرام صادقی به یكی از مشكالت جدید رزدینت ها 
اشاره می كند و می گوید: »مساله دیگری كه از سال 
افرادی  داستان  داده،  نشان  را  خود  خيلی  گذشته 
است كه با سهميه های مختلف وارد دوره رزیدنتی 
سهميه  درصد   ۵۰ زیر  االن  كه  جایی  تا  می شوند. 
رزیدنتی برای داوطلبان آزاد باقی می ماند. این رفتار 
باعث می شود ميزان نخبه گزینی در كار، كم شود.« 
فرید نوری هم بحث پذیرش دستياران را یكی از 
انواع  او  نظر  از  می كند.  معرفی  اساسی  مشكالت 
محروم  مناطق  سهميه  اسم  به  سهميه ها  اقسام  و 
هزار   ۲ مملكت  زمانی  »یك  است.  شده  ایجاد 
دستيار می پذیرفت اما االن شده ۵ هزار. برای این 
به  ندارد.  وجود  كار  بازار  فارغ التحصيل  هزار   ۵
خاطر همين وضعيت بسيار بدتر از آن چيزی است 
رشته ها  سایر  با  ما  اختالف  می بينيم.  ظاهر  در  كه 
در همينجاست. یك پزشك از زمان دانشجویی تا 
حمایت  تحت  می شود،  فارغ التحصيل  كه  لحظه ای 
پدر و مادر است و اگر كسی خرج او را ندهد، از 

مرد.« گرسنگی خواهد 
به گفته نوری یك فوق تخصص زمانی كه می خواهد 
وارد بازار كار شود، تقریبا ۳۵ ساله است و تا آن 
لحظه هزینه او را والدینش تقبل كرده اند و در این 
لحظه تازه می خواهد خانه و ماشين بخرد و ازدواج 
كند. »بزرگترین مشكل جامعه ما بحث ظرفيت هاست. 
ظرفيت ها را برمبنای یك ضریب جمعيتی و بر اساس 
طرح پزشك خانواده كه یك زمانی می خواستيم آن 
را اجرا كنيم، تعيين كردیم. زمانی كه نه بودجه آن 
مبنای  بر  را و حاال  آن  نه زیرساخت  و  داشتيم  را 

آن ظرفيت می گيریم.«
می گوید:  پزشكی  نظام  سازمان  آموزشی  معاون 
»رزیدنت ها تمام این مسائل و مشكالت را به جان 
می خرند كه آموزش ببيند، خدمتی به كشور كنند و 
زندگی شخصی آنها هم پيشرفت كند. اما همواره روی 
تعداد ظرفيت پذیرش دستياران بحث جدی وجود 
داشته است.« و »ایجاد رشته های جدید و تداخالت 
بين رشته ای روی دستياری سایه می اندازد. مثال در 
بعضی جاها برای امر یادگيری فضای آموزش بين 
و  است  مشترک  اینترن ها  و  فلوشيپ ها  دستياران، 
رشته ها به سرعت تغيير می كنند. انتظار ما این است 

رشته ها  ماهيت  در  تغييری  است  قرار  هم  اگر  كه 
ایجاد شود و رشته ای حذف یا اضافه شود، آن را 
مثال  كنند.  اطالع رسانی  منطقی  زمانی  بازه  یك  در 
بگویند ۵ سال دیگر یا حتی ۷ سال دیگر قرار است 
در  دستيار  یك  اینكه  نه  كنيم  را حذف  رشته  این 
سال چهارم بشنود كه رشته ای كه می خواند، كامال 
حذف شده است و باید در رشته ای دیگر تحصيل 
كند. به طور خالصه تغييرات روی بحث بورد بسيار 
سریع و ناگهانی است و همه اینها فشار و استرسی 

بر روی دستياران است.«

غیرمنطقی تعهد یک
گذشته از این مشكالت، به طور كلی ورود به دوره 
سنگين  نسبتا  تعهد  یك  ایجاد  معنای  به  رزیدنتی، 

برای پزشك است.  
صادقی این تعهدات را غيرمنطقی می داند و آن را 
مدت  به  باید  »پزشك  می كند.  برده داری  به  تعبير 
۲ سال و هرجایی كه وزارت بهداشت تعيين كرد، 
خدمت كند. او حق اعتراض ندارد و حتی اگر حين 
تحصيل اتفاقی برایش افتاد و از دنيا رفت، هيچ كس 
بازماندگان  از  است  ممكن  حتی  نيست.  پاسخگو 
بگيرند كه چرا پزشك دوره آموزش  خسارت هم 

را طی كرده اما ارائه خدمت نشده است.«

متولیحلمشکالتدستیارانکجاست؟
احساس  پزشكی  نظام  سازمان  آموزشی  معاون 
حل  برای  راهكار  بهترین  را  همگانی  مسئوليت 
دستياران  او  نظر  از  می داند.  دستياران  مشكالت 
سرمایه های كشور هستند كه شاید یكی از ویژه ترین 
مشكالت شان، نداشتن تریبون و جایگاه برای اعالم 
مشكالت خود بوده است. سليمی به مهمترین اقدامات 
سازمان نظام پزشكی برای حل مشكالت دستياران 
اشاره می كند و می گوید: »سازمان نظام پزشكی در 
این دوره، یكی از مطالبات قدیمی دستياران را جامه 
عمل پوشاند و توانست دفتری را برای پيگيری امور 
آنان تاسيس كند كه ذیل معاونت آموزشی است. ما 
از كليه  به دانشگاه های كشور،  ارسال فراخوانی  با 
را  روندی  تا  كردیم  مشاركت  به  دعوت  دستياران 
را  خود  مطالبات  از  بعضی  بتوانند  كه  كنيم  ایجاد 
از این مسير پيگيری كنند و اميدواریم فعاليت این 

دفتر پر رنگ تر شود.«
پزشكی  نظام  دستياری  دفتر  اینكه  تاكيدبر  با  وی 
آغاز  را  خود  فعاليت  كه  است  سال  یك  مدت  به 
اقدام  این  نتيجه  و  »بازتاب  می كند:  تصریح  كرده، 
روند  كه  اميدواریم  همچنان  و  بوده  رضایت بخش 
كاری ما سریع تر و موثرتر باشد. از آنجا كه این دفتر 
قرار است با نيروی خود دستياران به حركت درآید، 
ایجاد اعتماد برای آن كمی زمان بر است، با این حال 
كارهای مثبتی انجام گرفته است. برای مثال هزینه 
ثبت نام دستياران در طول دوره دستياری در سازمان 
مشكالت  حل  برای  و  شده  رایگان  پزشكی  نظام 

آموزشی، مكاتبات زیادی انجام گرفته است.«
سليمی در پایان می افزاید: »تا این لحظه مشكالت 
اما  كرده ایم  برطرف  انفرادی  به صورت  را  زیادی 

تالش می كنيم دامنه كارها را وسيع تر كنيم.«

رئیسانجمنعلمیماماییایران:

ارائهدهندگانخدماتسرپایی
پزشکیدرمعرضفقرقراردارند

رئيس انجمن علمی مامایی ایران با تأكيد بر اینكه در خصوص 
باید قيمت تمام شده خدمات  تعرفه گذاری خدمات پزشكی 
برای   9۸ سال  در  پزشكی  »تعرفه های  گفت:  شود،  لحاظ 
رشته های نسخه نویس و ارائه كننده خدمات سرپایی ناچيز بوده 

و آنها را به زیر خط فقر می برد.«
علمی  انجمن  رئيس  خداكرمی،  ناهيد  سپيد،  گزارش  به 
یك  كشور  در  موجود  تورم  اینكه  به  اشاره  با  ایران  مامایی 
واقعيت اجتناب ناپذیر است كه حوزه سالمت نيز از آن مستثنا 
رشته ها،  تمامی  خدمات  قيمت گذاری  »در  كرد:  بيان  نيست، 
اتحادیه های صنفی پایه اصلی قيمت گذاری خدمات هستند و 
مسائل  و  خدمات  محل،  اجاره بهای  ازجمله  تمام شده  قيمت 
حاشيه ای كه بر آن حرفه تأثيرگذار است را در قيمت گذاری 

مدنظر قرار می دهند.«
وی افزود: »متأسفانه این بخش در حوزه سالمت كه خدمات 
آن متأثر از تورم موجود در جامعه است، نادیده گرفته شده و 
ذی نفعان ازجمله ماماها، پزشكان عمومی، متخصصان داخلی 

و متخصصان اطفال را با سایر گروه ها یكسان دیده اند.«
خداكرمی ادامه داد: »در تعرفه گذاری خدمات، این گروه ها 
را برابر كسانی می بينند كه پروسيجرهای خاص مانند جراحی 
نام برده سرپایی  انجام می دهند درحالی كه خدمات گروه های 

بوده و متأثر از تبعات جانبی تورم موجود در جامعه است.«
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشكی با بيان اینكه گروه های 
زندگی  امورات  سرپایی  خدمات  ارائه دهنده  و  نسخه نویس 
خود را با توجه به تعداد مریضی كه در طول روز به آنها مراجعه 
می كند، می گذرانند، تصریح كرد: »به عنوان مثال اگر یك پزشك 
عمومی در طول روز 1۰ مریض ویزیت كند باید با روزی كمتر 
از ۳۰۰ هزار تومان امورات خود را اداره كنند و این در حالی 
است كه تمام روزهای یك ماه شيفت كاری نداشته و باید اجاره 

سرسام آور مطب هم پرداخت كنند.«
كه در حق گروه های  نظر می رسد  »به  كرد:  تأكيد  خداكرمی 
نارضایتی  ایجاد  باعث  امر  این  و  شده  اجحاف  نسخه نویس 
تعطيلی و  مانند كاهش كيفيت خدمات و  تبعاتی  می شود كه 
بيكاری را به دنبال خواهد داشت.« وی خاطرنشان كرد: »در 
خصوص ماماها نيز وضعيت به همين منوال است و با وجودی 
كه با همين تعرفه های اندک ماماها به ارائه خدمات به مادران و 
خانواده ها می پردازند اما ادامه این روند تعرفه گذاری، مطب 
ماماها را نيز به تعطيلی می كشاند كه به صالح سالمت عمومی 
مادران و خانواده ها نيست.« به گفته وی دولت و حاكميت باید 
اختيار تعرفه گذاری را به سازمان نظام پزشكی كه حافظ منافع 
مردم و نماینده گروه های مختلف پزشكی است، واگذار كند 
تعرفه های  خدمات،  واقعی  قيمت  محاسبه  با  سازمان  این  تا 

گروه های مختلف را تعيين و ابالغ كند.

رئيس انجمن علمی مامایی ایران ادامه داد: »نباید این تصور 
وجود داشته باشد كه سازمان نظام پزشكی یك نهاد صنفی بوده 
كه صرفًا به دنبال منافع جامعه پزشكی است بلكه این سازمان 
حافظ سالمت مردم بوده و همواره منافع جامعه را در دستور 

كار خود قرار داده است.«
بيمه گر  سازمان های  عملكرد ضعيف  در خصوص  خداكرمی 
اظهار كرد: »در دنيایی كه پزشكی یك كسب وكار و حرفه است 
باید قيمت تمام شده خدمات در تعرفه گذاری ها لحاظ شود تا 
هم دهنده خدمت راضی باشد و هم گيرنده، خدمات مطلوبی 
را دریافت كند؛ بنابراین اگر دولت و بيمه ها بودجه كافی ندارند 
می توانند منابع خود را صرفًا به بخش دولتی اختصاص دهند و 
بخش خصوصی ارتباط خود را با بيمه ها قطع كرده و كسانی كه 
تمایل به دریافت خدمات از بخش خصوصی دارند، هزینه های 

این بخش را بپردازند.«
محدودیت های  »با  گفت:  ایران  مامایی  علمی  انجمن  رئيس 
موجود در تعرفه گذاری ها، عماًل مطب ها به سمت ورشكستگی 
و تعطيلی می روند و با این اوضاع به جمع بيكاران گروه های 

مختلف پزشكی نيز افزوده می شود.«
وی افزود: »گروه های نسخه نویس با تعرفه های موجود دچار 
آسيب های زیادی می شوند كه از آن جمله می توان به زیر خط 
فقر رفتن آنها اشاره كرد زیرا امورات زندگی خود را با ارائه 

خدمات سرپایی كه به بيماران می دهند، اداره می كنند.«
اختيار  »باید  كرد:  بيان  ایران  مامایی  علمی  انجمن  رئيس 
هر  تعرفه  تا  بازگردد  پزشكی  نظام  سازمان  به  تعرفه گذاری 
و  شود  محاسبه  تمام شده  قيمت  با  متناسب  خدمت  و  رشته 
دهنده و گيرنده خدمت راضی باشند. همچنين دولت باید به 
سازمان نظام پزشكی اعتماد كرده و قيمت گذاری خدمات را به 
آن واگذار كند و تبعات مثبت آن را مشاهده كند زیرا خدمات 
پزشكی بنزین و نان نيست كه قيمت یكسان داشته باشد هرچند 

كه نان هم قيمت های متفاوت دارد.«

خبــر

شماره 1۴۴۳ ۲ خرداد 1۳9۸
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دستیاری یا پادویی؟


