
 ادامه از صفحه 14 
علیرضا اسپید، نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی 
کشور از جمله همین افراد است که اعتقاد دارد لغو 
آزمون گواهینامه دستیاری در شرایط فعلی، به هیچ 

وجه منطقی و علمی نیست. 
او در گفتگو با سپید تاکید می کند: »برگزاری آزمون 
گواهینامه دستیاری به دالیل مختلف الزم است، زیرا 
به هر حال جمع بندی علمی در سال آخر تحصیل 
دستیاران اتفاق می افتد. البته شکی نیست که در دوران 
کرونا، آزمون دادن و فعالیت همزمان در مراکز درمانی 
برای برخی دستیاران تخصصی با قدری دشواری 
همراه است، ولی باید در نظر داشت که این آزمون 
روی رشد علمی خود رزیدنت ها بسیار اثرگذار است.«

او یادآور می شود: »به هر حال هر پزشکی که به عنوان 
متخصص وارد حیطه درمانی می شود، الزم است که 
یک حداقل های علمی را گذرانده باشد. بنابراین حتی 
اگر آزمون گواهینامه دستیاری هم برداشته شود، باید 
فکر راه حل استاندارد دیگری برای سنجش علمی 
دستیاران باشیم. یعنی در آن صورت باید روش های 
جایگزینی وجود داشته باشد. به هر حال دانشجویی 
که دوره دستیاری تخصصی را می گذارند، باید یک 

ارزشیابی درستی از سطح علمی او وجود داشته باشد 
تا بتواند وارد بازار کار شود. باید مشخص شود آن 
دستیار، مهارت های علمی الزم را کسب کرده است 
یا خیر. در نتیجه تا وقتی که این روش جایگزین 
مورد بررسی علمی قرار نگیرد، حذف کردن آزمون 

گواهینامه دستیاری، آسیب زننده است.«
اسپید با اشاره به اینکه باید روش جایگزین آزمون 
گواهینامه دستیاری هم استاندارد باشد، خاطرنشان 
می کند: »اگر هم قرار بر حذف آزمون گواهینامه دوره 
دستیاری باشد، باید در ابتدا استانداردهای علمی یک 
روش جایگزین، تعریف شود. تازه در آن شرایط باید 
بررسی کرد که آیا اگر آزمون گواهینامه دستیاری را 
برداریم به مصلحت نظام سالمت است یا اینکه از آن 
روش جایگزین استفاده کنیم. بنابراین تا زمانی که آن 
روش جایگزین مستدل، منطقی و امتحان پس داده 
وجود نداشته باشد، حذف آزمون گواهینامه دستیاری 
نمی تواند به نفع مردم، جامعه پزشکی و نظام سالمت 
باشد.« او خاطرنشان می کند: »البته شاید بتوان زمان 
برگزاری این آزمون را به تاخیر انداخت یا آزمون را با 
شیوه دیگری برگزار کرد، اما حذف آزمون گواهینامه 
دستیاری به هیچ وجه منطقی و علمی نیست. ضمن 
اینکه باید در نظر داشت که همه دستیاران رشته های 

تخصصی نیز درگیر درمان بیماری کرونا نیستند و 
این نکته فنی باید در تصمیم گیری ها لحاظ شود.«

نباید از کیفیت آموزش پزشکی، کوتاه آمد
در شرایطی که برخی از دستیاران تخصصی خواستار 
حذف آزمون گواهینامه دستیاری هستند، برخی از 
کارشناسان نظام سالمت تاکید دارند که حذف این 
آزمون، ضربه سنگینی به کیفیت آموزش پزشکی 
وارد می کند. آنها می گویند آزمونی که از دستیاران 
سال آخر در ایران گرفته می شود، بسیار ساده تر از 
آزمون مشابهی است که از دستیاران سال آخر در 

کشورهای توسعه یافته گرفته می شود.
یک عضو هیات بورد آموزش پزشکی وزارت بهداشت 
که مایل نیست نامش در گزارش ذکر شود، به سپید 
توضیح می دهد: »اینگونه درخواست ها خطرناک است 
و نباید از کیفیت آموزش پزشکی کوتاه آمد. البته باید 

آزمون های پزشکی با شرایط کرونا تطبیق داده شود، 
اما نمی توان بدون هیچ آزمونی که صالحیت آنها را 

تایید کند، متخصص تحویل جامعه دهیم.«
او یادآور می شود: »کشورهای دیگر هم آزمون بورد 
و ارتقا دارند. اتفاقا شرایط این آزمون ها در کشورهای 
توسعه یافته، بسیار سخت تر از شرایط ماست. مثال 
انجمن نوروسرجری )جراحی مغز و اعصاب( در 
آمریکا می گوید یک دستیار تازه فارغ التحصیل شده، 
ابتدا باید در طی پنج سال، ۱50 بیمار را جراحی کرده 

باشد. سپس اعضای هیات بورد، آن جراحی ها را آنالیز 
می کنند و بعد از ارزیابی به این نتیجه می رسند که 
آیا پزشک به این توانایی رسیده است که خودش به 

طور مستقل کار کند یا خیر.«
او تاکید می کند: »آزمون گواهینامه دستیاری در ایران 
یک آزمون نظری و دانشی به حساب می آید و آزمونی 
بر پایه دانش عملی نیست. در بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته از دستیار تخصصی می خواهند که عالوه 
بر دانش، عملکردش را هم اثبات کند. یعنی آزمون 
آنها همزمان به شکل تئوری و عملی است و قطعا از 
آزمون ما سخت تر است. با توجه به تمام این موارد، 
نباید تحت هیچ شرایطی آزمون گواهینامه دستیاری 

در ایران، حذف شود.«

جزئیات آزمون گواهینامه دستیاری تخصصی
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، آزمون دانشنامه 
بالینی پزشکی در  )بورد( و گواهینامه تخصصی 
روزهای 26، 2۷ و 2۸ شهریورماه ۹۹ به صورت 
الکترونیک و همزمان برگزار می شود. همچنین آزمون 
دانشنامه )بورد( فوق تخصصی بالینی پزشکی در 2۹ 
شهریورماه ۹۹ به شیوه الکترونیک برگزار خواهد شد. 
آزمون دانشنامه )بورد( تخصصی بالینی دندانپزشکی 

نیز در 2۱ مهرماه ۹۹ برگزار می شود.
شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی داوطلبان منوط 
به کسب حداقل نمره ارزیابی درون بخشی جهت 
معرفی به آزمون گواهینامه است. تمامی دستیارانی 
که در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت می کنند، 

باید دفاعیه پایان نامه خود را قبل از معرفی به آزمون 
گواهینامه تخصصی انجام داده باشند.

به  الکترونیک  ترجیحا  و  مستند  لوگ بوک  ارائه 
عنوان شرط معرفی به آزمون گواهینامه در تمامی 
رشته های تخصصی بالینی الزامی است. همچنین تمامی 
دستیارانی که به صورت مشروط در آزمون گواهینامه 
تخصصی شرکت می کنند، باید باقیمانده دوره تحصیلی 
خود را در مراکز آموزش مربوطه بگذرانند و گواهی 
الزم مبنی بر اتمام دوره تحصیلی خود را ارائه کنند.
آزمون کتبی سالیانه ارتقا - گواهینامه تخصصی در 
کلیه رشته های تخصصی دارای یک دفترچه واحد 
با ۱50 سوال است. نمره آزمون کتبی ارتقا سالیانه 
دستیاران در کلیه رشته های تخصصی باید بر مبنای 
۹0 نمره محاسبه شود. با منظور کردن نمرات کسب 
شده دستیاران در آزمون های کتبی دوره ای )بر مبنای 
60 نمره( در نهایت باید نمره آزمون کتبی بر مبنای 

۱50 نمره اعالم شود.
دستیاران  تخصصی  گواهینامه  کتبی  آزمون  نمره 
رشته های تخصصی بر مبنای ۱50 نمره محاسبه 
می شود. دستیاران دوره چهار ساله رشته تخصصی 
پرتودرمانی، در صورت تمایل پس از طی دوره های 
تکمیلی یکساله داخلی و قبولی در امتحان ارتقا ۱ 
به 2 رشته تخصصی بیماری های داخلی به عنوان 
دانش آموخته رشته تخصصی رادیوآنکولوژی شناخته 
می شوند. با توجه به تصمیم کمیسیون هفت نفره 
منتخب شورای آموزش پزشکی و تخصصی در تاریخ ۹ 
آذر ۱3۸۱ زمان آزمون جهت دستیاران جانباز رشته های 
تخصصی بالینی پزشکی، با توجه به وضعیت جسمانی 
و بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، حداکثر 
تا 25 درصد مدت زمان معمول قابل افزایش است.
کلید آزمون ارتقا - گواهینامه تخصصی بالفاصله 
برنامه  به  توجه  با  و  آزمون  برگزاری  از  پس 
زمان بندی مراحل مختلف اجرای آزمون به نحو 
مقتضی در اختیار دستیاران قرار گیرد. رسیدگی 
به اعتراضات و نمرات اعالم شده در مهلت مقرر 

به عهده دانشگاه های مربوطه است.
با توجه به مخالفت وزارت بهداشت و نمایندگان 
جامعه پزشکی، بسیار بعید است که خواسته دستیاران 
برای حذف آزمون گواهینامه دوره دستیاری محقق 
شود. با این وجود شاید چندان غیرمنطقی نباشد 
که برای آن گروه از دانشجویان دوره دستیاری که 
درگیر درمان کرونا هستند، تسهیالت ویژه ای قائل 
شد تا این گروه از دستیاران بتوانند در یک بازه 
زمانی مناسب و با فراغ خاطر در آزمون گواهینامه 

دوره دستیاری شرکت کنند.

کشورهای دیگر هم آزمون 
بورد و ارتقا دارند. اتفاقا 

شرایط این آزمون ها در 
کشورهای توسعه یافته، بسیار 
سخت تر از شرایط ماست. مثال 

انجمن جراحی مغز و اعصاب در 
آمریکا می گوید یک دستیار تازه 
فارغ التحصیل شده، ابتدا باید 

در طی پنج سال، 150 بیمار 
را جراحی کرده باشد. سپس 

اعضای هیات بورد، آن جراحی ها 
را آنالیز می کنند و بعد از 

ارزیابی به این نتیجه می رسند 
که آیا پزشک به این توانایی 

رسیده است که خودش به طور 
مستقل کار کند یا خیر

با توجه به مخالفت وزارت 
بهداشت و نمایندگان جامعه 

پزشکی، بسیار بعید است 
که خواسته دستیاران برای 

حذف آزمون گواهینامه دوره 
دستیاری محقق شود. با این 

وجود شاید چندان غیرمنطقی 
نباشد که برای آن گروه از 

دانشجویان دوره دستیاری که 
درگیر درمان کرونا هستند، 

تسهیالت ویژه ای قائل شد تا 
این گروه از دستیاران بتوانند 
در یک بازه زمانی مناسب و با 

فراغ خاطر در آزمون گواهینامه 
دوره دستیاری شرکت کنند

اسپید: هر پزشکی که به 
عنوان متخصص وارد حیطه 
درمانی می شود، الزم است 
که یک حداقل های علمی را 

گذرانده باشد. دانشجویی که 
دوره دستیاری تخصصی را 

می گذارند، باید یک ارزشیابی 
درستی از سطح علمی او وجود 

داشته باشد تا بتواند وارد 
بازار کار شود. باید مشخص 
شود آن دستیار، مهارت های 

علمی الزم را کسب کرده است 
یا خیر. بنابراین حذف کردن 
آزمون گواهینامه دستیاری، 

آسیب زننده است
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