
 ادامه از صفحه 12
مهدی صابری، روانپزشک قانونی نیز در گفتگو 
با سپید با اشاره به مشکالت پزشکان فعال در 
حوزه پزشکی قانونی، خاطرنشان می کند: »هم اکنون 
در برخی استان های کشور، فقط یک روانپزشک 
قانونی داریم. در حدود 12 استان کشور نیز اصال 
روانپزشک قانونی نداریم. در تهران حدود هشت 
روانپزشک قانونی، فعال هستند و در اصفهان و 
شیراز نیز هر کدام سه روانپزشک قانونی داریم. در 
بسیاری از استان های کشور نیز تعداد روانپزشکان 

قانونی، بسیار کم است.«
او با گالیه از میزان دستمزدها در حوزه پزشکی 
قانونی، یادآور می شود: »میزان حقوق و دریافتی 
روانپزشکان قانونی به نسبت حجم کار، حساسیت و 
مسئولیت باالیی که دارند، بسیار ناچیز است. خیلی 
از کارمندان دولتی با حداقل کار و حداقل مسئولیت 
هم می توانند دستمزدی معادل حقوق پزشکان فعال 
در حوزه روانپزشکی قانونی داشته باشند. این اتفاق 
یک معضل است. دستمزدهای پایین موجب شده 
است که فقط آن گروه از پزشکانی که به تحصیل و 
کار در حوزه پزشکی قانونی عالقه دارند، وارد این 
رشته شوند، اما از نظر مالی اصال وضعیت مطلوبی در 
این رشته وجود ندارد. روانپزشکان قانونی در بسیاری 
از نقاط جهان از آنجا که با دادگاه ها فعالیت دارند و 
پرونده های کیفری را بررسی می کنند، دستمزدهای 
باال دارند و حتی نرخ دستمزد را گاهی خودشان 
تعیین می کنند، اما در کشور ما چنین شرایطی وجود 
ندارد. حجم زیاد مراجعان، کمبود نیرو، مسئولیت 
زیاد و دستمزد پایین، عمده مشکالت روانپزشکان 

قانونی در ایران است.«
صابری در ادامه به گروهی از روانپزشکان قانونی اشاره 
می کند که به دلیل وجود مشکالت متعدد، کارشان 
را رها کرده اند. او توضیح می دهد: »روانپزشکی 
قانونی حدود 23 سال است که در سازمان پزشکی 
قانونی، جا افتاده است، ولی در سطح جامعه، آشنایی 
چندانی نسبت به این رشته وجود ندارد. حتی برخی 
متخصصان رشته های دیگر نیز نسبت به روانپزشکی 
قانونی، اطالعاتی ندارند. متاسفانه  برخی روانپزشکان 
قانونی با محدودیت های استخدامی روبرو هستند. 
همچنین نیاز است که درآمد متناسبی به این گروه 
از روانپزشکان پرداخت شود تا انگیزه آنها برای 
ادامه خدمت حفظ شود. 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. برخی از آنها ترجیح دادند که همان 
روانپزشک عمومی باشند و در مطب خود، بیماران 

را ویزیت کنند.«
او درباره فرآیند قانونی کار به عنوان روانپزشک قانونی 
نیز تشریح می کند: »بعد از گذراندن پزشکی عمومی، 
طی کردن دوره دستیاری در رشته روانپزشکی و اخذ 
تخصص، روانپزشک می تواند به سازمان پزشکی 
قانونی مراجعه کند و با گذراندن یک دوره سه 
ماهه کارآموزی در این سازمان، شروع به کار کند. 
البته در این مدت تحت نظارت یک روانپزشک 
قانونی با تجربه باالتر کار می کند. بعد از گذشت 
حدود دو سال از این مسیر، روانپزشکان قانونی 
اجازه حضور در کمیسیون های تخصصی را اخذ 
می کنند. بسیاری از روانپزشکان قانونی می توانند 
در صورتی که موانعی سد راهشان نباشد، یک 
مطب خصوصی داشته باشند، ولی روانپزشکانی 
که طرح نیروی انسانی را می گذرانند، یا افرادی که 
امتیاز دایر کردن مطب در یک شهر را دارا نیستند، 
ممکن است که فقط در همان رشته روانپزشکی 

قانونی، فعالیت داشته باشند.«
این روانپزشک قانونی از اینکه این شغل در زمره 
مشاغل سخت قرار ندارد نیز گالیه می کند و می گوید: 
»با وجود سختی باالی این شغل، روانپزشکان قانونی با 
طی کردن همان 30 سال خدمت، بازنشسته می شوند 
و قانون مشاغل سخت، شامل حال روانپزشکان 

قانونی نمی شود.«

کمبود نیرو و فشار کاری؛ مشکل حاد 
پزشکان قانون

یکی از عمده دغدغه های پزشکان فعال در حوزه 
پزشکی قانونی، کمبود نیرو است. آنها می گویند که 
گاهی به اندازه چند نیرو فعالیت می کنند و به همین 
دلیل نیاز است که برای کاهش فشار کاری به این 

پزشکان، نیروی بیشتری استخدام شود.
همین کمبود نیرو باعث شده است که گاهی با 
اطاله دادرسی هم مواجه باشیم که این موضوع 
هم گاهی موجب نارضایتی مردم می شود.سازمان 

پزشکی قانونی نیز موضوع کمبود نیرو در این سازمان 
را قبول دارد و بارها تاکید کرده است که نیازمند 
نیروهای بیشتری است تا بتواند هم سطح رضایتمندی 
مردم را افزایش دهد و هم اینکه فشار کار پزشکان 

فعال در حوزه پزشکی قانونی را کمتر کند.
عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز 
با اشاره به مشکل کمبود نیرو در پزشکی قانونی 
می گوید: »برای جبران مشکل کمبود نیرو پزشکی 
قانونی در مجلس و دولت در حال تالش و رایزنی 
هستیم، زیرا کمتر از 40 درصد پست های مصوب 
این سازمان، اشغال است و کمبود نیرو در همه 
مراکز استانی و شهرستانی وجود دارد. با وجود آنکه 
مجلس مجوز جذب ساالنه 200 نفر را برای جبرای 
این کمبود نیرو به پزشکی قانونی داده است، اما در 
سال 9۸ به دلیل کمبود اعتبارات موفق به انجام این 
کار نشدیم، امیدواریم در سال آینده امکان جذب 

200 نفر با تامین اعتبارات فراهم شود.«
او با اشاره به اینکه از 3۷۵ مرکز پزشکی قانونی کشور، 
بسیاری از این مراکز در شهرستان ها تک پزشک 
هستند، یادآور می شود: »ارائه خدمت در مراکز با 
یک پزشک موجب نارضایتی مردم و اطاله دادرسی 
می شود، در حالی که تعداد قابل توجهی از این مراکز 
حداقل به دو پزشک نیاز دارند. در حال حاضر 1۵0 
شهرستان کشور فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند 
و فاصله این شهرها تا نزدیکترین مرکز پزشکی 
قانونی حداقل ۸0 کیلومتر است.« ناشناخته بودن 
فعالیت های متخصصان حوزه پزشکی قانونی نیز از 
دیگر مسائل این گروه از جامعه پزشکی است که 
رئیس سازمان پزشکی قانونی هم به آن اشاره دارد.
مسجدی، تصریح می کند: »متاسفانه عموم مردم و 
در مواردی حتی مسئوالن از خدمات و فعالیت های 
سازمان پزشکی قانونی، شناخت درستی ندارند و 
فعالیت های پزشکی قانونی را صرفا با معاینه جسد 
برابر می دانند. در حالی که کمتر از ۵ درصد خدمات 
سازمان، معاینه اجساد است و بخش عمده ای از 
درخواست های ارجاعی به سازمان به حوزه معاینات 

بالینی، آزمایشگاه ها و کمیسیون مربوط می شود.«
این مقام مسئول به ریشه مشکل کمبود نیروی متخصص 
در حوزه پزشکی قانونی نیز اشاره می کند و می گوید: 
»یکی از کمبود های سازمان که بخش های مختلف آن 
را تحت تاثیر قرار می دهد، کمبود نیروی انسانی به ویژه 
در حوزه های تخصصی است. در حال حاضر حدود 
۷0 درصد پست های مصوب سازمان، بالتصدی است 
و موانع قانونی اجازه استخدام و یا تبدیل وضعیت 
نیروی های قراردادی را به این سازمان نمی دهد. به 
عبارت دیگر، قانون با نگاه به نوع دستگاه ها که از 
قدمت باال و امکانات و تعداد نیروی قابل توجه 
برخوردارند، بنا را بر کوچک سازی گذاشته که البته 
بنای صحیحی است، اما نکته قابل توجه این است 
که در این میان، سازمان پزشکی قانونی را هم که 
دستگاهی نسبتا نوپا و فاقد امکانات و نیرویی مشابه 
سایر دستگاه هاست، با همین نگاه از توسعه متناسب 
با ماموریت ها و حجم خدمات بازداشته است. هرچند 
همکاری خوبی از سوی دستگاه های تصمیم گیر در 
این خصوص صورت گرفته است، اما محدودیت های 
قانونی در بسیاری موارد مانع از رفع مشکل بوده، به 
طوری که در حال حاضر تنها کمی بیش از 30 درصد 
پست های مصوب سازمان، اشغال شده است. بسیاری 
از پست های سازمانی، خالی است و طبعا سازمان 
جهت پوشش این کاستی ها، ناگزیر از به کارگیری 
بسیاری از نیرو ها در چند مسئولیت مختلف شده است.«
متخصصان پزشکی قانونی مجبورند گاهی به جای 
چند نیرو نیز فعالیت کنند و فراتر از توانشان به 
میدان بیایند. مسجدی توضیح می دهد: »نیرو های 
فعلی سازمان پزشکی قانونی تالش می کنند تا با کار 
مضاعف، خدمات را به موقع و با دقت و صحت به 
مردم ارائه دهند. متاسفانه حجم کاری در پزشکی 
قانونی بسیار باالست و کمبود نیرو ممکن است در 
مواردی موجب اطاله دادرسی شود که امیدواریم 
با همکاری نهاد های ذیربط، مشکل کمبود نیرو در 

سازمان برطرف شود.« 
با توجه به اینکه ارتقای سطح کیفی پزشکی قانونی 
و رفع کمبودها در این حوزه به طور مستقیم با سطح 
رضایتمندی مردم در ارتباط است، انتظار می رود که 
رفع مشکالت متخصصان و فعاالن حوزه پزشکی 
قانونی در اولویت سازمان های مسئول باشد و برای 
رفع دغدغه های این گروه از جامعه پزشکی ، گام های 

موثرتری برداشته شود.

پزشکان قانونی به دلیل 
ماهیت کارشان مجبور 

هستند که شبانه روز در حوزه 
ریشه یابی قتل و خشونت، کار 
کنند. 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

مسجدی: یکی از کمبود های 
سازمان پزشکی قانونی که 

بخش های مختلف آن را تحت 
تاثیر قرار می دهد، کمبود 
نیروی انسانی به ویژه در 

حوزه های تخصصی است. در 
حال حاضر حدود ۷۰ درصد 

پست های مصوب سازمان، 
بالتصدی است و موانع 

قانونی، اجازه استخدام و یا 
تبدیل وضعیت نیروی های 

قراردادی را به این سازمان 
نمی دهد
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