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 امین جاللوند
دیدن هر روزه اجساد و کالبدشکافی آنان، تصور 
غالبی است که از فعالیت متخصصان پزشکی قانونی 
در ذهن داریم، اما دامنه فعالیت آنها بسیار گسترده تر 
است. بسیاری از متخصصان این رشته معتقدند که 
سر و کار داشتن با اجساد و فعالیت در حوزه کشف 
جرم و جنایت، باعث شده است که کار آنها از نظر 

جسمی و روانی، بسیار فرسایشی باشد.
 اظهارنظر پزشکی و حقوقی در دادگاه ها، کارشناسی 
و تحقیق در امور پزشکی، تدریس در دانشگاه ها، 
کارشناسی  بالینی، فعالیت در حوزه تشخیصی و 
آزمایشگاهی، تشخیص هویت، بررسی پزشکی در 
حوزه نزاع، شکنجه و قتل و همچنین کالبدشکافی 
اجساد به منظور ریشه یابی علت مرگ از جمله 
مهم ترین وظایف متخصصان فعال در حوزه پزشکی 
قانونی است. بسیاری از این پزشکان تاکید دارند 
که درآمد آنها با سختی کارشان متناسب نیست و 
نیازمند حمایت مالی بیشتری هستند. این گروه 
از جامعه پزشکی که فعالیت در حوزه قضایی را 
انتخاب کرده اند، از کمبود نیرو در بخش های مختلف 
پزشکی قانونی نیز گالیه دارند. این گروه از جامعه 
پزشکی به دلیل ماهیت کارشان مجبور هستند که 
شبانه روز در حوزه ریشه یابی قتل و خشونت، کار 
کنند و به دلیل ارتباط مداوم با الیه خشن تر جامعه، 
شغل آنها با اضطراب و فرسایش روانی بیشتری 
همراه است. در عین حال، حقوق و دستمزد این 
گروه از جامعه پزشکی در مقایسه با بسیاری از 
تخصص های پزشکی دیگر، بسیار پایین تر است. 

استقبال سرد پزشکان برای تحصیل در 
رشته پزشکی قانونی

فعاالن حوزه پزشکی قانونی می گویند که باید فعالیت 
حساس آنها بیشتر به چشم بیاید و حمایت بیشتری 
از آنها به عمل بیاید تا پزشکان جوان تر برای ورود به 
رشته های مرتبط با پزشکی قانونی، رغبت بیشتری 

داشته باشند. 
ابوالفضل امیری، متخصص پزشکی قانونی در گفتگو 
با سپید به گوشه ای از مشکالت معیشتی صنف 
پزشکان قانونی اشاره می کند و می گوید: »فعاالن 
صنف پزشکی قانونی از سازمان پزشکی قانونی، 
حقوق می گیرند. یعنی تعرفه کاری چندانی نداریم. 
متاسفانه با توجه به سختی کاری که داریم، حقوق 
و دستمزدی که در حکم کاری ما وجود دارد، مبلغ 
پایینی است. حدود شش تا هفت میلیون تومان در 
حکم کاری ما به عنوان دستمزد پایه قید شده است 
که به همین دلیل، خیلی از همکاران از این میزان 
پرداختی گالیه دارند. اگر به سایر تخصص های 
پزشکی نگاه کنید، می بینید که در کل، حقوق ما 
بسیار پایین است. البته ممکن است برخی اعضای 
هیات علمی در حوزه پزشکی قانونی، حقوقشان 
باالتر باشد، اما برای سایر پزشکان متخصص در 
حوزه پزشکی قانونی تقریبا همین سطح حقوق 
در حکم کاری شان قید شده است. البته در نظر 

بگیرید که پس از 30 سال کار کردن در سالن های 
تشریح اجساد و سایر بخش های سخت پزشکی 
قانونی، در زمان بازنشستگی نیز حقوقی کمتر از 
زمان فعالیت کاری به پزشک متخصص پزشکی 

قانونی پرداخت می شود.«
امیری خاطرنشان می کند: »با توجه به مشکالت 
متعددی که در این شغل وجود دارد، افراد بسیار کمی 
حاضر هستند که در دوره دستیاری پزشکی قانونی 
تحصیل کنند. استقبال پزشکان جوان برای تحصیل در 
این رشته، بسیار کم شده است. بسیاری از پزشکان 
دوره دستیاری در رشته پزشکی قانونی، پزشکان 
سالمند هستند که سال های سال به عنوان پزشک 
عمومی در حوزه های مختلف پزشکی قانونی کار 
کرده اند و حاال به دالیل مختلف، تصمیم گرفته اند که 
وارد این رشته تخصصی شوند. برخی از دانشجویان 
دوره دستیاری این رشته  هم پزشکان سالمندی 
هستند که در رشته دیگری در دوره دستیاری قبول 
نشده اند. حتی در حوزه ارائه آموزش به این پزشکان 

مسن تر، مشکالتی وجود دارد و گاهی انتقال مفاهیم 
آموزشی به آنها چندان راحت نیست.«

او در ادامه به مشکالت جامعه پزشکی نیز گریزی 
می زند و می گوید: »از جمله معدود اقشاری که با هنر 
و دانش خودشان، درآمدزایی دارند، گروه پزشکان 
هستند. خیلی از آنها به سیستم دولتی وصل نیستند 
و حتی این دولت است که با راه اندازی سیستم هایی 
مثل توریسم درمانی، تالش می کند از طریق پزشکان 
به درآمدزایی برسد. تعیین تعرفه های غیرمنطقی و 
افزایش مالیات جامعه پزشکی، فشار زیادی به این 
گروه مستقل وارد کرده است.« امیری با اشاره به 
اینکه بیش از هزار پزشک متخصص پزشکی قانونی 
در کشور، فعال هستند، تاکید می کند: »ساالنه کمتر از 
10 نفر در دوره دستیاری وارد رشته پزشکی قانونی 
می شوند. االن سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران 
و شهید بهشتی در رشته پزشکی قانونی، رزیدنت 

جذب می کنند، اما تعداد دانشجویان جذب شده 
در این رشته بسیار پایین آمده است. رشته پزشکی 
قانونی به دلیل برخورد مداوم با جرم و قتل، رشته ای 
است که براحتی این پتانسیل را دارد که پزشک را 
وارد افسردگی کند. مشوق های مالی چندانی هم 
در این رشته وجود ندارد و در عین حال، امکان 
فعالیت این متخصصان در بخش خصوصی نیز بسیار 
محدود است. البته متخصص پزشک قانونی می تواند 
در حد پزشک عمومی، مطب خصوصی داشته 
باشد. حتی در تقسیم پرونده ها برای ارائه مشاوره 
تخصصی پزشکی قانونی نیز عدالتی وجود ندارد و 
این پروند ه ها به برخی متخصصان اصال نمی رسد.«

او یادآور می شود: »برخی پزشکان عمومی با طی 
کردن دوره های سه تا چهار ماهه در سازمان پزشکی 
پزشکان  از  گروه  این  می شوند.  جذب  قانونی 
عمومی تحت عنوان قرارداد موقت یا استخدام در 
این سازمان، فعالیت می کنند. این گروه از پزشکان 
عمومی، دوره های ضمن خدمت را نیز می گذرانند. 
طول دوره دستیاری برای تربیت متخصص پزشکی 
قانونی نیز حدود سه سال است. درکل، معتقدم تعداد 
پزشکان متخصص فعال در حوزه پزشکی قانونی به 
نسبت جمعیت کشور، کافی نیست که البته سیاست 
کلی برای رفع این مشکل باید در سطوح باالی 

سازمان پزشکان قانونی اتخاذ شود.«

روایت متخصصانی که »پزشکی قانونی« را 
کنار می گذارند

رفع مشکالت معیشتی و کمبود نیرو در حوزه 
پزشکی قانونی، می تواند به افزایش رضایتمندی این 
گروه کمتر دیده شده در جامعه پزشکی منجر شود.
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امیری: با توجه به مشکالت 
متعددی که در حوزه پزشکی 

قانونی وجود دارد، افراد 
بسیار کمی حاضر هستند که 

در دوره دستیاری پزشکی 
قانونی تحصیل کنند. 

استقبال پزشکان جوان برای 
تحصیل در این رشته، بسیار 

کم شده است

صابری: حجم زیاد مراجعان، 
کمبود نیرو، مسئولیت زیاد 

و دستمزد پایین، عمده 
مشکالت روانپزشکان قانونی 

در ایران است. حتی برخی 
روانپزشکان قانونی به دلیل 
همین مشکالت، عطای کار را 

به لقایش بخشیده اند و پس 
از سال ها فعالیت در حوزه 

روانپزشکی قانونی، فعالیت 
در این حوزه را ترک کرده اند
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