
گزارش سپید درباره بحران حل نشده مهاجرت نخبگان از کشور

سـازمان نظـام پزشـکی، بـرآورد می کنـد کـه 
سـاالنه حـدود سـه هـزار پزشـک از کشـور 
مهاجـرت می کننـد. بسـیاری از کارشناسـان 
سـامت تاکید دارند که اگر شـرایط شـغلی و 
رفاهـی مطلوبـی بـرای پزشـکان فراهـم شـود، 
بسـیاری از این پزشـکان برای ماندگاری در 
کشـور ترغیب خواهند شـد. با توجه به بحث 
نامتناسـب بـودن تعرفه هـا و تعریـف نشـدن 
جایـگاه پزشـک عمومـی، میـل بـه مهاجـرت 
در بیـن جامعـه پزشـکی در حـال افزایـش 
اسـت. بـا ایـن وجـود، تـاش بـرای ماندگاری 
پزشـکان و برنامه ریـزی بـرای توزیـع منطقـی 
پزشـکان می تواند مشـکل کمبود پزشـک در 

مناطـق محـروم را هـم حـل کنـد. 
محمدعلـی محسـنی بندپـی، عضـو کمیسـیون 
بـا اشـاره  نیـز  بهداشـت و درمـان مجلـس 
بـه کمبـود پزشـک در مناطـق محـروم گفـت: 
»طـرح و برنامـه ای در راسـتای ممانعـت از 
خـروج پزشـکان و مانـدگاری آنهـا در مناطـق 
محـروم وجـود نـدارد تـا بـه صـورت اساسـی 

بـه ایـن مسـاله ورود جـدی داشـته باشـیم.«
افزایـش تعـداد پزشـکان در  وی در مـورد 
مناطـق محـروم نیـز گفـت: »در نشسـت دبیـر 
شـورای عالی انقاب فرهنگی، توافق شـد با 
افزایش ساالنه ۲۰ درصدی جذب دانشجوی 

جدید پزشـکی طی چهار سـال متوالی بتوانیم 
کمبود پزشک را جبران کنیم و از طرفی باید 
افزایـش کارانـه آنهـا را هـم در نظـر بگیریـم.«

عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس 
ادامـه داد: »بایـد انگیـزه کافـی بـرای ماندگاری 
پزشـکان در مناطـق محـروم ایجـاد کنیـم، در 
غیـر ایـن صـورت افزایـش تعـداد پزشـکان 
هیـچ کمکـی بـه افزایـش پزشـک در مناطـق 
محـروم نخواهـد داشـت. در حـال حاضـر 
تمـام پزشـکان در مقاطـع مختلـف بـا هزینـه 
شـاهد  امـا  کرده انـد،  تحصیـل  بیت المـال 
خـروج آنهـا بـه دالیـل و بهانه هـای مختلـف 
به سـمت کشـورهای توسـعه یافته و همسـایه 
هسـتیم. راهکارهـای ارائـه شـده بـه تنهایـی 
موجـب جـذب پزشـک در مناطـق محـروم 
نمی شـود و کمبود پزشـک را جبران نخواهد 
کـرد. بایـد موانـع حضـور پزشـکان در مناطـق 
محـروم شناسـایی شـود و مشـکات آنهـا را 
بشـنویم تـا بتوانیـم بـرای حفـظ و نگهـداری 

آنهـا در کشـور تـاش کنیـم.«
دغدغه هـای  تنهـا  »اگرچـه  افـزود:  وی 
اقتصـادی منجـر بـه خـروج پزشـکان نیسـت، 
امـا در ایـن شـرایط مسـائل اصلـی همچـون 
مـادی  غیـر  حمایت هـای  مالیـات،  تعدیـل 
بـرای تسـهیل شـرایط زندگـی آنهـا و ایجـاد 

شـرایط مناسـب برای خانواده آنها در کاهش 
خـروج پزشـکان از کشـور، مهـم اسـت. بـه 
فـرض مثـال اگـر پزشـکی در مناطـق محـروم 
حضـور دارد بایـد شـرایط زندگـی بـرای آنهـا 
و خانواده هایشـان مهیـا شـود. بنابرایـن بایـد 
مجموعـه ای از امکانـات رفاهـی بـرای آنهـا 
فراهم شود و از طرفی سختی کار پزشکان و 
شـیفت های طوالنـی آنهـا را در نظـر بگیریـم. 
شـاید بتـوان مشـکات را بـرای مـدت کوتـاه 
مـد نظـر قـرار داد، امـا بایـد مجموعـه ای از 
ضعف هـا را در نظـر گرفـت کـه مانـع از ورود 
و مانـدگاری پزشـکان در مناطـق محـروم و 

ادامـه خدمـت در کشـور می شـود.«
محسـنی بندپـی گفـت: »سـاالنه حـدود 11 
هـزار نفـر پزشـک عمومـی، دندانپزشـک و 
داروسـاز بـه جامعـه پزشـکی کشـور اضافـه 
می شـود. البتـه حـدود دو تـا سـه هـزار نفـر 
هـم فارغ التحصیـان دانشـگاه های خـارج از 
کشـور هسـتند کـه بایـد در آمـار نهایـی مـورد 
توجـه قـرار بگیـرد. بـا ایـن تفاسـیر ایـن کمبود 
ظرفیـت پزشـک در مناطـق محـروم بـا آمـار 

منتشـر شـده جای سـوال دارد.«
عضـو  دیگـر  ابراهیمـی،  یحیـی  همچنیـن 
کمیسـیون بهداشـت مجلس شـورای اسـامی 
هـم گفـت: »میـزان پرداختـی  به پزشـکان واقع 

بینانـه نیسـت. واقعـا یکـی از دالیـل اصلـی 
مهاجـرت پزشـکان بـه کشـورهای اطـراف، 
پزشـکی  تعرفه هـای  نبـودن  واقعـی  مسـاله 
اسـت. متاسـفانه خیلـی از پزشـکانی کـه در 
 ۳۵ مالیـات  دارنـد،  فعالیـت  مراکـز دولتـی 
درصـدی بـرای آنهـا حسـاب می شـود، ایـن 
در حالـی اسـت کـه بـرای پزشـکانی کـه در 
مراکـز خصوصـی فعالیـت دارنـد فقـط 1۰ 

مهاجرت مهاجرت ۳۳ هزار پزشک در سال هزار پزشک در سال
کانادا، انگلستان، آلمان، استرالیا، نیوزیلند، دانمارک، سوئد، نروژ 

و کشورهای حاشیه خلیج فارس، پرطرفدارترین کشورها برای مهاجرت پزشکان  است

برای  کافی  انگیزه  باید  بندپی:  محسنی 
ایجاد  محروم  مناطق  در  پزشکان  ماندگاری 
کنیم، در غیر این صورت افزایش تعداد پزشکان 
هیچ کمکی به افزایش پزشک در مناطق محروم 
نخواهد داشت. در حال حاضر تمام پزشکان 
در مقاطع مختلف با هزینه بیت المال تحصیل 
و  دالیل  به  آنها  خروج  شاهد  اما  کرده اند، 
کشورهای  سمت  به  مختلف  بهانه های 
راهکارهای  هستیم.  همسایه  و  یافته  توسعه 
پزشک  جذب  موجب  تنهایی  به  شده  ارائه 
در مناطق محروم نمی شود و کمبود پزشک 
حضور  موانع  باید  کرد.  نخواهد  جبران  را 
شود  شناسایی  محروم  مناطق  در  پزشکان 
برای  بتوانیم  تا  بشنویم  را  آنها  مشکالت  و 
حفظ و نگهداری آنها در کشور تالش کنیم
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