
درصـد مالیـات گرفتـه می شـود. ایـن قوانیـن 
بـه آن  نقیـض اسـت کـه همـه مـا  ضـد و 

هسـتیم.« معتـرض 
مجلـس  بهداشـت  کمیسـیون  عضـو  ایـن 
»بایـد  کـرد:  اسـامی، خاطرنشـان  شـورای 
کـه  سـازیم  فراهـم  گونـه ای  بـه  را  محیـط 
خاطـر  رضایـت  درمـان  کادر  و  پزشـکان 
بـا وجـود سیسـتم  باشـند.  بیشـتری داشـته 
پلکانـی کـه در نظـر گرفتـه شـده پزشـکان از 
یـک مبلغـی بیشـتر نمی تواننـد درآمـد داشـته 
باشـند. ایـن سـبب شـده یـک پزشـک دیگـر 
 رغبـت و انگیـزه ای نداشـته باشـد کـه در ایـن 

سیسـتم کار کنـد.«
ابراهیمی با بیان اینکه میزان دسـتمزد پزشـک 
در ایـران را بـا کشـورهای همجـوار و سـایر 
کشـورهای دنیـا مقایسـه کنیـد، تصریـح کـرد: 
مـا  ملـی هسـتند.  افـراد سـرمایه های  »ایـن 
خـوب  پزشـک  و  می کنیـم  سـرمایه گذاری 
تربیـت می کنیـم، امـا هنـر جـذب کـردن آنها را 
نداریم. باید تعرفه کادر پزشـکی و پرسـتاری 
و کادر بهداشـت و درمـان واقع بینانـه دیـده 
شـود تـا پزشـکان بـا دلگرمـی بیشـتری بـه 

فعالیـت خـود ادامـه دهـد.«
عضـو کمیسـیون بهداشـت مجلـس شـورای 
اسـامی عنـوان کـرد: »میـزان پرداختـی  بـه 
پزشـکان واقـع بینانـه نیسـت و بهتـر اسـت 
کـه ایـن پرداخت هـا واقـع بینانـه دیـده شـود و 
بهترین امکانات و حقوق در اختیار پزشـکان 

قرار داده شـود، چرا که در خارج از کشـور 
بهتریـن امکانـات و حقـوق را در اختیـار آنهـا 
قرار می دهند. این سـبب شـده آنان با رغبت 
بیشـتری اقـدام بـه مهاجـرت کننـد. برخـی 
پزشـکان نیـز بـه دلیـل مالیـات سـنگینی کـه 
بـر دوش آنـان گذاشـته شـده اسـت، ترجیـح 

می دهنـد کـه مهاجـرت کننـد.«
رئیـس  مظفرپـور،  علـی  دیگـر،  سـوی  از 
دانشـگاه علـوم پزشـکی بابـل هـم هشـدار 
داد: »اگـر جایـگاه پزشـکی مـورد توجـه قـرار 
نگیـرد بایـد چندسـال آینـده شـاهد مهاجـرت 
پزشـکان باشـیم و بعیـد نیسـت بیمـاران نیـز 
بـا هزینـه هنگفـت بـرای معالجـه بـه خـارج 
کشـور مسـافرت کننـد تـا بـه دسـت همیـن 

پزشـکان ایرانـی معالجـه شـوند.«
پزشـکی  »خدمـات  کـرد:  تصریـح  مظفـری 
از ضروریـات جامعـه بـوده کـه بـا زندگـی 
تکریـم  و  توجـه  دارد.  سـروکار  انسـان ها 
پزشـکان، ارزش نهـادن بـه سـامت و امنیـت 
جـان مـردم اسـت. بی مهـری نیـز سـبب نـا 
امیـدی و پیامـد آن مهاجـرت پزشـکان بـه 

از کشـور می شـود.« خـارج 

پزشکان عمومی در صدر مهاجرت 
پزشکی گروه های 

هـزار  چهـار  بـه  نزدیـک   ١۴٠٠ سـال  در 
بـرای  گوداسـتندینگ  درخواسـت  پزشـک 
کرده انـد.  کشـور ها  سـایر  بـه  مهاجـرت 
بیشـترین درخواسـت گوداسـتندینگ مربوط 
بـه شـهریور ١۴٠٠ و بیشـترین درخواسـت 
گواهـی بـرای مهاجـرت از سـوی پزشـکان 

عمومـی بـوده اسـت.
فرزاد فرقان، عضو سـابق شـورای عالی نظام 
پزشـکی کشـور هـم بـا اشـاره بـه مشـکات 
پزشـکان عمومـی کـه منجـر بـه افزایـش میـل 
مهاجرت در آنها شـده اسـت، به سـپید یادآور 
شـد: »بخـش زیـادی از پزشـکان عمومـی بـه 
کـه  حالـی  در  شـده اند،  رهـا  خـود  حـال 
سـرمایه های زیادی برای آموزش آنها صرف 
شـده اسـت. در حاضـر یـک نـوع بی انصافـی 
در حـق آنهـا دیـده می شـود و جایـگاه آنهـا 
چنـدان در نظـام سـامت دیـده نمی شـود. 
نیـز  تعریـف شـده ای  اسـتراتژی  سیسـتم و 

بـرای سـاماندهی و بهره بـرداری حداکثـری 
از تـوان علمـی پزشـکان عمومـی در کشـور 
وجـود نـدارد. خیلـی اوقـات آنهـا خودشـان 
دسـت به کار می شـوند و در شـاخه هایی مثل 
زیبایـی، درمـان اعتیـاد و یـا درمـان دیابـت، 

حضـور فعـال پیـدا می کننـد.«
همچنیـن بابـک شـکارچی، معـاون آمـوزش و 
پژوهش سـازمان نظام پزشـکی هم با اشـاره 
بـه مشـکل مهاجـرت پزشـکان، خاطرنشـان 
کـرد: »هزینـه زیـادی صـرف تربیـت یـک 
پزشـک در کشـور می شـود. بـا ایـن وجـود، 
مسـئوالنی که نگران قاچاق آرد و خروج آن 
از کشـور هسـتند، چگونـه دغدغـه مهاجـرت 
پزشـکان را که سـاالنه به تعداد آن ها افزوده 
می شـود، ندارنـد؟ آیـا ارزش یـک پزشـک از 

آرد کمتـر اسـت؟«
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه فاکتورهـای زیـادی 
بـرای مهاجـرت پزشـکان وجـود دارد؛ اظهـار 
کـرد: »تعرفه هـای درمانـی غیرواقعـی، فشـار 
کاری دوران رزیدنتی، تبعیض در حقوق های 
دریافتـی، نبـود امکانـات رفاهـی و درمانـی در 
مناطق دورافتاده برای گذراندن دوره طرح و 
… از جمله عوامل مهاجرت پزشکان است.«
شـکارچی افـزود: »اغلـب پزشـکان عمومـی 
کـه امـکان ادامـه تحصیـل و گرفتـن تخصـص 
را ندارنـد، تصمیـم بـه مهاجـرت می گیرنـد. 
بـا توجـه بـه ایـن کـه شـرایط اقتصـادی بـرای 

فعالیت پزشـک عمومی در کشـور مهیا نیسـت 
و نظام سامت نیز این گروه از پزشکان را در 
قالب طرح پزشـک خانواده و سیسـتم ارجاع 
به کار نگرفته اسـت، میزان مهاجرت در این 
قشـر بیش از سـایر گروه های پزشـکی اسـت.«

وی ادامه داد: »کشـورهای کانادا، انگلسـتان، 
آلمان، استرالیا و نیوزیلند، دانمارک، سوئد و 
نروژ در کنار کشـورهای حاشـیه خلیج فارس، 
از پرطرفدارتریـن کشـورها بـرای مهاجـرت 

پزشـکان  به شـمار می روند.«
شـکارچی بـا اشـاره بـه ایـن کـه سـاعت های 
طوالنی کشـیک، شـیفت های شـبانه سـنگین، 
نبـود تناسـب میـان درآمـد بـا میـزان تـاش 
پزشـکان و … از جملـه مـواردی اسـت کـه 
هیچ گاه به چشـم نمی آید؛ خاطرنشـان کرد: 
»معیـار قضـاوت مـردم از شـرایط معیشـتی 
رشـته پزشـکی تنهـا بـرای حـدود 5 درصـد 
از جامعـه پزشـکی اسـت، درحالـی  کـه 95 

درصـد از ایـن قاعـده مسـتثنی هسـتند.«
معـاون آمـوزش و پژوهـش سـازمان نظـام 
پزشـکی بـا بیـان ایـن کـه در مـورد علـت 
میـزان  مثـل  مباحثـی  پزشـکان  مهاجـرت 
افزایـش  بـه  توجـه  بـا  ناکافـی  درآمـد 
و  امکانـات  نبـود  بـاال،  تـورم  و  هزینه هـا 
تجهیـزات پزشـکی کافـی و درآمـد بسـیار 
خـوب در خـارج از کشـور، فراهـم بـودن 
تضمیـن کافـی بـرای تامیـن آینـده خانـواده و 
داشـتن یـک زندگـی باثبـات و غیـره مطـرح 
اسـت؛ اذعـان کـرد: »از دولـت و حاکمیـت 
انتظـار مـی رود بـا بررسـی همه جانبـه ابعـاد 
موضـوع و توجـه بـه مصلحـت عامـه مـردم، 
طـرح و برنامـه مناسـبی بـرای جلوگیـری از 
مهاجـرت نخبـگان بـه خصـوص پزشـکان 
ارائـه دهـد تـا شـاهد خـروج سـرمایه های 
ایـن  بلکـه  نباشـیم و  از کشـور  اجتماعـی 

مهاجرت هـا حالـت عکـس نیـز پیـدا کنـد.«

که  می کند  برآورد  پزشکی،  نظام  سازمان 
کشور  از  پزشک  هزار  سه  حدود  ساالنه 
کارشناسان  از  بسیاری  می کنند.  مهاجرت 
شغلی  شرایط  اگر  که  دارند  تاکید  سالمت 
و رفاهی مطلوبی برای پزشکان فراهم شود، 
در  ماندگاری  برای  پزشکان  این  از  بسیاری 
کشور ترغیب خواهند شد. با توجه به بحث 
نامتناسب بودن تعرفه ها و تعریف نشدن جایگاه 
پزشک عمومی، میل به مهاجرت در بین جامعه 
پزشکی در حال افزایش است. با این وجود، 
تالش برای ماندگاری پزشکان و برنامه ریزی 
برای توزیع منطقی پزشکان می تواند مشکل 
کمبود پزشک در مناطق محروم را هم حل کند

شکارچی: هزینه زیادی صرف تربیت یک 
وجود،  این  با  می شود.  کشور  در  پزشک 
مسئوالنی که نگران قاچاق آرد و خروج آن 
مهاجرت  دغدغه  چگونه  هستند،  کشور  از 
افزوده  تعداد آن ها  به  پزشکان را که ساالنه 
می شود، ندارند؟ آیا ارزش یک پزشک از آرد 
کمتر است؟ باید در نظر داشت که فاکتورهای 
دارد.  پزشکان وجود  مهاجرت  برای  زیادی 
کاری  فشار  غیرواقعی،  درمانی  تعرفه های 
حقوق های  در  تبعیض  رزیدنتی،  دوران 
امکانات رفاهی و درمانی در  نبود  دریافتی، 
مناطق دورافتاده برای گذراندن دوره طرح و 
… از جمله عوامل مهاجرت پزشکان است
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مورد  پزشکی  جایگاه  اگر  مظفرپور: 
آینده  چندسال  باید  نگیرد  قرار  توجه 
بعید  و  باشیم  پزشکان  مهاجرت  شاهد 
نیست بیماران نیز با هزینه هنگفت برای 
معالجه به خارج کشور مسافرت کنند تا به 
دست همین پزشکان ایرانی معالجه شوند. 
جامعه  ضروریات  از  پزشکی  خدمات 
بوده که با زندگی انسان ها سروکار دارد. 
توجه و تکریم پزشکان، ارزش نهادن به 
سالمت و امنیت جان مردم است. بی مهری 
نیز سبب نا امیدی و پیامد آن مهاجرت 
می شود کشور  از  خارج  به  پزشکان 

ملی  سرمایه های  پزشکان،  ابراهیمی: 
و  می کنیم  سرمایه گذاری  ما  هستند. 
هنر  اما  می کنیم،  تربیت  خوب  پزشک 
جذب کردن آنها را نداریم. میزان پرداختی  
به پزشکان واقع بینانه نیست و بهتر است 
که این پرداخت ها واقع بینانه دیده شود 
اختیار  امکانات و حقوق در  بهترین  و 
پزشکان قرار داده شود، چرا که در خارج 
از کشور بهترین امکانات و حقوق را در 
اختیار آنها قرار می دهند. این سبب شده 
آنان با رغبت بیشتری اقدام به مهاجرت 
کنند. برخی پزشکان نیز به دلیل مالیات 
سنگینی که بر دوش آنان گذاشته شده 
است، ترجیح می دهند که مهاجرت کنند


