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فشار مضاعف کار و آموزش
بر همکاران نظام سالمت
یادداشت
ایرنا

آمــوزش تخصصــی و فــوق تخصصــی یکــی از
دورههــای آموزشــی مهــم در وزارت بهداشــت،
درمان و آموزش پزشــکی است و باتوجه به اینکه
دســتیاران دورههای تخصصــی و فوق تخصصی
دکتر علی اکبر
بخشی از امور درمانی در بیمارستانهای دولتی را
حقدوست
به عهده دارند ،در کنار مســائل آموزشی ،بهعنوان
معاون آموزشی وزارت
همکاران نظام ســامت ،سایر مســائل ایشان نیز
بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی
موردتوجهسیاستگذاراناست.
اخیراًشاهداتفاقاتیبودیمکهبرخیدستیاراندراثرفشارکارزیاددربیمارستان
دچار آســیب شدهاند .رخداد چنین وقایعی برای جامعه علوم پزشکی کشور
بســیار دردناک و تأمل برانگیز اســت و قاعدتاً باید به نحوی برنامهریزی شــود
که دیگر شــاهد چنین اتفاقاتی در بین جامعه فرهیخته کشــور نباشیم .دوران
دســتیاری بهدلیل نوع آموزشــی که ارائه میشــود ،دورهای طاقت فرسا است؛
چرا که دانشــجویان در کنار فشــار کار درمانی باید آموزش تئوری و عملی را نیز
طی کنند و چنین فشار کاری و درسی در هیچ مقطع و رشته دیگری وجود ندارد.
البته میزان فشار و استرس وارده به دانشجو در رشتهها و دانشگاههای مختلف
یکسان نیست .بهعنوان مثال عموماً رشتههایی مثل ارتوپدی ،جراحی مغز و
اعصــاب و جراحی فشــار زیــادی را متقبل میشــوند .در این بین نحوه تعامل
اســتادان با دانشــجویان و فضای روانی ایجاد شده در دانشــگاه نیز در رخ دادن
چنین اتفاقاتی مؤثر اســت .متأسفانه گاهی تعامل خشک و خشن دستیاران
ســال باال خود عاملی برای مضاعف کردن فشــاری اســت که به دانشــجویان
دســتیاری وارد میشــود .بحث تعامل استاد و دانشــجو ،ایجاد فضای روانی و
معنوی مناســب در بین دانشجویان از جمله مباحثی است که ضروری است
در حوزه اخالق پزشکی به آن توجه شود .همچنین ایجاد تسهیالتی برای ارائه
خدماتمشاورهمناسببهدانشجویانواعتمادسازیبرایطرحمسائلایشان
میتواند در پیشگیری از چنین اتفاقاتی و تحمل پذیر کردن فشارهای دورههای
تحصیلی دشــوار نظیر دوره دستیاری کمککننده باشــد .این امر نیازمند یک
همت جمعی در نظام سالمت بوده و الزم است زیرساختهای مناسبی برای
آسانترکردنفضایکاریدستیارانفراهمشود.
با تمام این اوصاف ،نباید تنها به نکات منفی دوران دستیاری اشاره شود ،چرا
که همین جوسازیهای منفی گاه در رخ دادن اتفاقات ناگواری همچون آنچه
ذکرشد،بیتأثیرنیست.
در کنار تمام اســترسهایی که ممکن است به آنها وارد شود ،نیمه مثبت این
فشار سنگین هم آماده شدن دستیاران پزشکی برای ورود به فضای کاری و به
اصطالح آبدیده شدن آنهاست .جالب است بدانیم برخی کشورهای توسعه
یافته بشــدت عالقهمند هستند که دستیارانشــان چنین آموزشهای عملی
ببیننــد و حتــی مبالغی پرداخت میکننــد تا دســتیاران به مدت چنــد ماه در
کشورهایکمترتوسعهیافتهکارورزیانجامدهند.
همانطور که عرض شد تسهیل شرایط تحصیلی ،کاری و معیشتی دستیاران
علوم پزشکی یکی از مسائل مورد توجه در نظام سالمت است و تمام تالش بر
این است که فشار کار برای این همکاران منطقی شود .براین اساس در آخرین
نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مصوب شد که تعداد کشیکهای
دســتیاران از عدد نوشــته شده در برنامههای آموزشــی مصوب ،که معموالً12
کشیک در ماه است ،فراتر نرود.
همچنین دستیاران علوم پزشکی در کنار این فشار سنگین کاری بهدلیل درآمد
بســیار انــدک ،امکانات زندگی حداقلــی را نیز ندارنــد و برای گــذران زندگی یا
از اندوخته گذشــته و حمایت خانواده اســتفاده میکنند یا حتی متأســفانه در
کنــار درس و کار عملــی در جاهــای مختلف بهعنوان پزشــک نیز کار میکنند.
لذا ضروری اســت تا تمهیدات مناســبی برای ساماندهی زندگی رزیدنتهای
پزشــکی اندیشیده شــود ،که این امر نیازمند همکاری تمامی حوزههای نظام
ســامت و حتــی حمایتهــای مالی نهادهای باالدســتی اســت .بــا این حال
معاونت آموزشــی و دانشــجویی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی
در صدد اســت تا به منظور کاهش فشارهای معیشتی ،با راهاندازی صندوقی
شرایطاعطایتسهیالتبالعوضیابدونبهرهرابهدستیارانفراهمکند.
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بــــــرش

ëëچهگروههاییشاملنظامرتبهبندینمیشوند؟
رتبهبنــدی ســال  94و رتبهبنــدی ســال  98فقــط شــامل نیروهای رســمی و
پیمانی مشــمول طرح طبقهبندی معلمان است شــامل حق التدریسها،
سرباز معلمان و بازنشستهها نمیشود.
ëëمعلمانمناطقمحرومچطور؟
معلمــان مناطــق محــروم اگــر رســمی و پیمانــی باشــند شــامل ایــن
طــرح میشــوند عــاوه بــر امتیازاتی کــه در ایــن رتبهبنــدی میگیرند آن
فوقالعادههــای مناطق محروم و مناطق مرزی هم دریافت میکنند .در
این طرح معلمان مناطق محروم هم هر چهار سال یک رتبه میگیرند و
در حقیقــت افزایشهای مربوط بــه آن منطقه مرزی در حقوقش اعمال
میشــود و رتبههــای مربــوط بــه ایــن رتبهبنــدی حرفــهای هم براســاس
آییننامه دولت در جای خودش تعیین میشود.
ëëآیااینقانوننیازبهبازنگریهرسالهدارد؟
ما به یک تجمیع در ارتباط به نظام رتبهبندی رسیدهایم و فکر نمیکنم هر
ســال بازنگری شود.گروه های افراد را منطبق با آیین نامه کردهایم و از سال
آینده هم بحث ارتقای این افراد مطرح میشود.
ëëافزایشرتبهمعلمانچگونهمحاسبهمیشود؟
اگر معلمی بخواهد گروه بگیرد میزان ســابقه کار او مهم اســت مثالً در رتبه
یک به دو هر چهار ســال ،از رتبه دو به ســه هر  6سال ،از رتبه سه به چهار هر
هشت سال و از رتبه چهار به پنج هر  12سال است .برای رتبه یک حداقل دو
ســال تجربه الزم است؛ در رتبه دو حداقل  6سال تجربه الزم است به عالوه
 4سال توقف در رتبه یک .ما میخواهیم آن ویژگیهای حرفهای را تبدیل به
رفتار حرفهای کنیم .برای رتبه ســه حداقل  12ســال تجربه و سه سال توقف
در رتبه دو مورد تأکید اســت در رتبه چهار  18ســال تجربه و ســه سال توقف
در رتبه ســه و برای رتبه  5هم  24ســال تجربه و سه سال توقف در رتبه چهار
الزم است.
ëëکفوسقفدریافتیاینرتبههاچگونهاست؟
برای رتبه یک حدود  240هزار تومان برای رتبه  5بیشــتر از  800هزار تومان
است.
ëëنظامرتبهبندیبرایچهتعدادمعلماجراییمیشود؟
کل پرســنل آمــوزش و پرورش  850هزار نفر اســت که حــدود  600هزار نفر
مشمول طرح رتبهبندی میشود .مابقی نیروهای خدماتی یا اداری هستند
که مشمول طرح نمیشوند.
ëëآیااینبودجهکافیاست؟
بله برای  6ماهه امسال  2هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است این عدد
در ســال  99که هم افزایش ســاالنه دارد؛ حدود  5هزار و  200میلیارد تومان
اســت .با این حال قبول داریم که وضعیت معیشت معلمان سخت است
و ایــن ارقام کافی نیســت اما باید قبول کنیم جهش یکبــاره در این حوزه رخ
نمیدهد ما باید تدریجی به سمت همان قانون خاصی که برای آموزش و
پرورش است حرکت کنیم.

با توجه به مشکالت
حوزه دستیاری،
هیچ چشماندازی
برای بهبود شرایط
دستیاران وجود
ندارد .ساعات کاری
طوالنی که گاهی تا
 ۶۰۰ساعت در ماه
بهطول میکشد،
دریافتی ناچیز،
نداشتن بیمه
تأمین اجتماعی،
بهرهگیری از
دستیاران در
حوزههای
غیرآموزشی،
پذیرش بدون
چارچوب دستیار
و مشکالت آزمون
دستیاری از جمله
مسائلی هستند
که سالها مورد
اعتراض بوده ولی
مسئوالن برای حل
آنها کاری نمیکنند

 360تا  540ساعت کار در یک ماه با حداقل
حقــوق پایــه کارگــران .ایــن شــرایط کاری
بیشتر رزیدنتها در بیمارستانهای دولتی
اســت .افــرادی کــه بــرای آموزش و کســب
تجربه میآیند ولــی در بخش درمان بهکار
گرفته میشــوند .خیلی از آنها به اتاقهای
جراحی میروند بدون اینکه استاد یا جراح
متخصص حضور داشته باشد .رزیدنتها
از این شــرایط راضی نیستند ،چراکه حجم
کار و شیفتهای مداومی که مجبورند قبول
کنند آنهــا را از آموزش بر بالین بیمار ،تهیه
مقالههــای معتبــر و پژوهشهــای علمی
یدارد.
بازم 
حجم کاری رزیدنتها در بیمارســتانهای
دولتــی آنقــدر زیــاد اســت کــه برخــی از
آنهــا تحمــل این شــرایط را بســیار ســخت
میداننــد .اخبــار مربــوط به «ایســت قلبی
یکیازرزیدنتهایارتوپدیدانشگاهتهران
بهخاطر فشار کاری» که چندی پیش منتشر
شــد و موجی از واکنشها را نسبت به فشار
کار جســمی و تحمل شــیفتهای بیوقفه
و شــبانه از ســوی دســتیاران پزشــکی بر سر
زبانهــا انداخــت ،بــه این نگرانیهــا دامن
زد .رزیدنتهــا در شــبکههای اجتماعی در
اظهارنظرهایــی دربــاره فــوت دکتر رســول
قائدی نوشتند؛  72ساعت کشیک اجباری
آنهــم در فضــای بیمارســتانهای دولتی
بــا آن ازدحــام و صــف طوالنی بیمــاران بر
استرسرزیدنتهایپزشکیمیافزاید.
ëëنارضایتیازفشارطاقتفرسایکار
رزیدنتها مدعیاند با بیشــترین ســاعات
کاری کمترین دستمزد را در دوره دستیاری
پزشــکی دریافــت میکننــد .ســاعات کاری
زیــادی که گاهی اوقــات در طــول هفته 72
ســاعت کاری بــدون اســتراحت همــراه بــا
خســتگی مفــرط را پشــت ســر میگذارند.
بهگفتــه برخی از آنها ماهانــه چیزی حدود
 360تــا  540ســاعت در مــاه کار میکننــد
و معتقدنــد دســتیاری پزشــکی شــغلی با
کمتریــن دســتمزد اســت یعنــی ســاعتی
حدود  3هزار تومان .با این همه فشاری که
وجود دارد انصراف از پزشکی و مهاجرت از
گزینههای مورد نظر آنهاست .این در حالی
است که گفته میشود درخیلی از کشورهای
خارجی دســتیاران تخصصی حقوق نسبتاً
باالیــی میگیرنــد .علتــش هــم مشــخص
است چرا که به سختی کار کرده و مسئولیت
ســنگینی هــم بــه دوش میکشــند و حتی
عمده درآمد دانشگاههای علوم پزشکی را
همتأمینمیکنند.
یکیازرزیدنتهایارتوپدیدربیمارستانی
دولتــی که میخواهد نامی از او برده نشــود
درباره فعالیتها و شیفتهای بیمارستان
میگویــد« :این توجیه مســئوالن اســت که
عنوان میکنند دســتیاران پزشکی دانشجو
هســتند و باید حداقل دســتمزد را بگیرند،
اگر بنا به دانشجو بودن است باید همه چیز
جنبه آموزشی داشته باشد نه اینکه بیگاری
بکشند و کار متخصص را انجام دهند».
وی میافزاید :ما چه دانشجویی هستیم که
بابت خدمات درمانی مســئولیت حقوقی
داریــم و در صــورت خطــا بایــد بــه دادگاه
معرفی شــویم .چه دانشجویی هستیم که
باید ماهانه  500ســاعت در بیمارستان کار
کنیم .میدانید کشــیک  40ســاعت مداوم
یعنی چــه؟ همــه جــای دنیــا پرداختی به

رزیدنــت معــادل متوســط درآمــد جامعه
اســت و کالً بــا دانشــجوی دکتــری و پــی اچ
دی متفاوت اســت .البته ایــن را هم بگویم
کارانهای که به ما میدهند یکصدم کارکرد
واقعــیاش هــم نیســت .حداکثــر کارانــه
دریافتــی رزیدنتهــا که البته بــا تأخیر یک
ســاله همراه اســت بــه یک میلیــون تومان
هم نمیرســد .کشــیکهای طاقتفرسای
انترنهــا و رزیدنتهــا بــدون اســتراحت
بــا حقــوق پایــه کارگــری موجــب شــده
رزیدنتهــای متأهــل از پــس زندگیشــان
برنیایند».
رزیدنت دیگری که ســال چهارم بیهوشــی
است گفتههای همکارش را اینگونه تکمیل
میکند« :کار پزشکی با کسی که مدرک فوق
لیسانس و پیاچدی دکتری میگیرد و همه
وقت و زمانش را صرف پژوهش و نوشــتن
مقالهوپایاننامهمیکندفرقدارد.استرس
و شــب بیداریهــا و مســئولیت حفظ جان
بیماران و جایگزین شــدن درمــان ب ه جای
آموزش ،نوشتن مقاله و پایاننامه را برای ما
سخت کرده است ما پایاننامه مینویسیم
تا صرفاًرفع تکلیف کرده باشیم».
دکتــر میثــم رضایــی کــه رزیدنــت طــب
ورزشــی اســت درباره مشــکالت ایــن افراد
میگویــد« :بــا توجــه بــه مشــکالت حــوزه
دســتیاری ،هیچ چشــماندازی برای بهبود
شــرایط دســتیاران وجــود نــدارد .ســاعات
کاری طوالنــی کــه گاهــی تــا  ۶۰۰ســاعت
در مــاه بهطول میکشــد ،دریافتــی ناچیز،
نداشتن بیمه تأمین اجتماعی ،بهرهگیری
از دســتیاران در حوزههــای غیرآموزشــی،
پذیرش بدون چارچوب دستیار و مشکالت
آزمون دســتیاری از جمله مسائلی هستند
که سالها مورد اعتراض بوده ولی مسئوالن
برای حل آنها کاری نمیکنند».
او کــه مســئول دفتــر دســتیاری ســازمان
نظــام پزشــکی هــم هســت ،میافزایــد:
«درکشــورهای مترقی ساعات کاری مداوم
یک رزیدنت مشخص و عموماًبین ۱۲تا۱۸
ســاعت است اما در ایران میانگین ساعات
حضور  ۳۳ســاعت اســت که این موضوع
عــاوه بر آســیبهای جســمی و روحی به
دســتیار میتوانــد وی را در تصمیمگیــری
صحیح و بموقع بــرای بیمار دچار اختالل
کند و سالمت جامعه را به خطر اندازد.
بنــا بر شــرایط ،دســتیاران گاهی دانشــجو،
گاهــی پزشــک و گاهــی هــم کارگرنــد و
تعهــد غیرمنصفانهای که در ابتــدای دوره
دستیاری از این پزشکان اخذ میشود ،آنها
را از هرگونــه حقی بینصیــب میکند .این
پزشکان از هر نوع فعالیت درآمدزا خارج از
بیمارستان محرومند و ناچار باید به کمک
هزینــه حدود یــک میلیون تومانــی وزارت
بهداشــت برای گذران معیشــت و اســکان
خانوادهخوداکتفاکنند».
دکترعبدالرضــا دیانی ،رزیدنت بیهوشــی
نیز همچــون رزیدنتهای دیگر از شــرایط
ناراضــی اســت و میگویــد« :معضالتــی
همچــون دریافتــی پاییــن دســتیاران،
وضعیتنامناسبخوابگاههاوپاویونهای
دستیاری،تحتالشعاعقرارگرفتنآموزش
دســتیاران بهدلیــل مشــغله کاری و فشــار
کار درمانی ،کشــیکهای سخت و طوالنی
خصوصاً در رشتههای جراحی همه و همه
چالشهاییاند که رزیدنتها با آنها دست
بــ ه گریبانند البته اضافه کنم که مشــکالت
رزیدنتهــا در ســه حــوزه اصلــی اســت؛
مشــکل اول در رابطه بــا بحثهای رفاهی

و معیشتی ،مشــکل دوم در حوزه آموزش
است و مشکل آخر در زمینه پژوهش است.
این  3مشکل برای رزیدنتها بسیار تأسف
انگیز اســت و هر چقدر اعتــراض میکنیم
کسی نیست که صدایمان را بشنود».
ëëگالیــهبیمارانازویزیتنشــدنازســوی
پزشکانمتخصص
بهگفته یکی از رزیدنتها در حوزه آموزش
پزشــکی تکلیف آنها مشــخص نیست که
آیــا جــزو کادر درمان هســتند یــا آموزش؟
رزیدنتهــا نمیداننــد کــه بایــد آمــوزش
ببیننــد یــا مریضهــا را درمــان کننــد .آنها
میگویند بحث آموزش بر بالین بیمار اجرا
نمیشود .این مسأله مهمی است که البته
مطالبه و گالیه بسیاری از بیمارانی است که
بهبیمارستانهایدولتیمراجعهمیکنند.
بررســی مــا و پــرس و جــو از چند بیمــار در
بیمارســتانهای دولتــی نشــان میدهــد؛
آنها به اســم پزشــک متخصــص پذیرش
میشــوند امــا ازهمــان ابتــدای شــرح
حالگیری تا زمانی که پروســه درمانشــان
در مرکــز درمانــی طــی و از بیمارســتان
ترخیص شــوند یک بار هم چشمشــان به
چهره پزشــک متخصــص نمیافتــد .این
موضوع باعث شده حتی شائبههای زیادی
مبنــی بر نبود پزشــک متخصــص و جراح
ســر عملهــای جراحــی هم مطرح شــود
همین گمانه زنیها یکی از دالیلی است که
بیماران را به سیستم درمان دولتی بدبین
کرده است.
احمــد مــرادی  29ســاله یکــی از بیمارانی
اســت کــه از ویزیــت انترنهــا و رزیدنتها

در مراکــز درمانــی دولتــی ناراضــی اســت:
«واقعیتایناستکهاعتمادیبهپزشکان
بیمارستانهایدولتینیست.منبهعنوان
مریــض درهمان قدم اول حتی اگر ویزیت
رایگان هم باشــد ترجیح میدهم پزشک
متخصصویزیتمکندیاحداقلپزشکیکه
تجربه دارد نه رزیدنتی که در حال یادگیری
دروس عملی است».
فاطمــه حمیــدی بیمــار دیگری اســت که
تجربــه حضــور مــاه گذشــتهاش در مرکــز
آموزشــی و درمانــی دولتــی را برایمــان
تعریف میکند« :کمــرم گرفته بود و حتی
نمیتوانســتم راه بروم .چند پزشک جوان
مرا از این اتاق به آن اتاق بردند .با وضعیت
درد کمرم مجبور بودم فیشهای پرداختی
را چند جا ببرم .در حالی که نمیتوانســتم
راه بــروم میگفتنــد بایــد فــان دکتــر هم
ویزیت کند .نصف شب هم بود یک مشت
جوان که همش کمرم را معاینه میکردند.
خودم برگشــتم گفتم ممکن است آمپول
بزنید تا آرام شــوم .هر وقت مسکن زدید و
آرام شــدم درباره مشــکل من با هم بحث
کنید.روندرسیدگیشانبسیارکندبودچون
همش بین دستیاران این دست و آن دست
میشــدم ،حتی میترســیدم که آمپولم را
آنها بزنند خود دکتر خطایش باال است چه
برسد که رزیدنت باالی سرت بیاید».
خانــم مجیــدی هــم از اینکه پزشــکهای
متخصــص همــه امــور درمــان را بــه
دستیارانشــان واگــذار میکننــد گالیــه
میکند«:دکترخواهرمبعدازعملجراحی
خواهــرم را رهــا کرد و رفت و او را به دســت

رزیدنتها سپرد .هزینه هنگفت جراحی
به جیــب دکتر رفت که البته نصف ســال
را در خارج ســپری میکند و دستورات را از
راه دور بــه رزیدنتهایش گوشــزد میکند
البتــه رزیدنتهــای بیتجربــهای کــه کار
متخصــص را انجــام میدهنــد و به جای
آموزش ،مریضها را درمان میکنند».
ëëمهاجــرت رزیدنتهــا بــه کشــورهای
همسایه
بررســیها نشــان میدهــد وقتــی بیمــار
وارد بیمارســتان میشــود ابتــدا توســط
ل گیری
رزیدنتهای ســال پایین شرح حا 
میشــود و نهایتــاً بیمــار را رزیدنت ســال
باالیی ویزیت میکند .رزیدنت سال باال با
نظر و مشــورت پزشــک متخصص مقیم
تصمیم به برنامه درمانی بیمار میگیرد
در مــورد جراحــی نیــز در مراکــز درمــان
دولتــی ،عمــل جراحــی تحــت نظــارت
رزیدنــت ســال بــاال و آنها نیــز تحت نظر
اســتاد عمــل را انجــام میدهنــد در واقع
برنامه جراحی زیر نظر اســتاد اســت مگر
اینکه شرایط خاص باشد و رزیدنت بتواند
بهتنهاییتصمیمبگیرد.
دکتر رضایی رزیدنت طب ورزشی با اشاره
به مشــکل پذیرش دســتیاران رشــتههای
پزشــکی میگویــد« :هــر ســاله بهطــور
غیراصولــی و بــدون توجــه بــه نیاز کشــور
بیش از سه هزار دستیار پذیرش میشوند
که پس از اتمام دوره دســتیاری موظف به
گذرانــدن دوره طرح ضریب کا در مناطق
محروم هستند .درحال حاضر با موجی از
متخصصینی روبهرو هســتیم که بهدنبال
نبــود فرصــت شــغلی مناســب در پــی
مهاجــرت به کشــورهای خارجی از جمله
همســایگانی ماننــد عمــان ،آذربایجان و
کردســتان عراق هستند .به عبارتی وزارت
بهداشــت بســرعت در جهــت صــادرات
پزشکانمتخصصگامبرمیدارد».
او عــدم حضــور پزشــک هیــأت علمــی
را در مراکــز درمــان دولتــی نمیپذیــرد و
میافزاید«:مریضهامیگوینددرمراجعه
به مراکز دولتی فقط رزیدنت حضور دارد
خیلــی واقعیت ندارد ،همیشــه اســتادان
دانشگاهها بهصورت کشیک حضور دارند
اما فقط بیمارانی را میبینند که به خاطر
عــدم توانایــی علمــی رزیدنتهای ســال
یــک تا چهار مجبور شــوند .بقیــه بیماران
فقــط شــرح حالشــان به اســتاد گــزارش
میشــود .البته همه بیماران توقع دارند با
همان هزینه  ۳هزار تومنی فوق تخصص
آن رشــته خیلی ســریع و بــدون معطلی
ویزیتشــان کنــد کــه البتــه توقــع بجایی
نیست و باید در باب فرهنگسازی هنگام
حضــور در مراکــز درمانــی کلــی مطلــب
نوشت».
ایــن مســئول دفتــر دســتیاری ســازمان
نظــام پزشــکی در پاســخ به اینکه چــرا در
مراکــز آموزش و درمانــی دولتی ،آموزش
جایگزین درمان شــده و رزیدنتها اغلب
کارهــای اســتاد را به دوش میکشــند ،می
گوید« :تقســیم وظایف در بیمارســتانها
بهصورت درست انجام میشود و اگر هم
قصور و اشتباهی رخ میدهد ناشی از عدم
دانش کافی دستیاران نیست بلکه ناشی از
تحمیل کار زیاد است».

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی در پاسخ
به اینکه چرا در مراکز آموزشی و درمانی دولتی ،رزیدنتها
بیشــتر از آنکــه آمــوزش ببیننــد در حــوزه درمــان بیماران
فعالیتمیکنند،میافزاید:ریشهتماممشکالتایناست
که دانشگاههای علوم پزشکی کار درمانی انجام میدهند.
در واقع از حدود 35سال پیش که آموزش پزشکی از وزارت
علوم جدا شد ما این ضربه را خوردیم .در حالی که بهترین
دانشگاههایعلومپزشکیدنیاکهرزیدنتتربیتمیکنند،
رزیدنت وظیفه کار درمانی بر دوشش نیست .این مشکلی
کــه بــدان اشــاره کردید معضلی اســت که گریبان مــردم و
دانشگاه را گرفته است .در کشورهای دیگر خدمات درمانی
از خدمــات دانشــگاهی مجزاســت .یعنی دانشــگاه علوم
پزشکی موظف نیســت همه نوع خدمات درمانی را کامل
پوششدهدومردمبهدلخواهشانمیتوانندازخدماتیکه
دردانشگاههایعلومپزشکیارائهمیشود،بهرهمندشوند.
دکترعلیرضاسلیمی در ادامه میافزاید :در ایران بار درمانی
کشــور بر دوش دانشــگاههای علوم پزشکی است و همین
دانشگاههای «مادر» باید پاسخگوی درمان بیماران باشند.
با جداسازی آموزش از درمان عالوه بر اینکه بحث آموزش
رزیدنتها جدا میشود همچنین کارهای درمانی بسیاری
از بیماران آنطور که تمایل دارند انجام میشود .همه این
مشکالت میطلبد که در شــیوه آموزش دستیاری پزشکی
بازنگریهاییصورتبگیردوکاردرمانیازخدمتووظیفه
دانشگاهیجداشود.
او بــا تأکید بر اینکه بار خدمات درمانی در بیمارســتانهای
دولتــی بــر دوش رزیدنتهــا اســت ،میگویــد :هــم اینک
وزارت بهداشــت عــاوه بــر اینکه عهــده دار درمــان مردم
استوظیفهآموزشدانشجویاندستیاریپزشکیراهمبر
عهده دارد .همین عامل خودش به نظام آموزش پزشکی
ضربــه میزنــد .بهگفته دکتر ســلیمی ،با توجه به شــرایط
فعلی ،دستیاران مظلومترین قشر جامعه پزشکیاند چرا
که مشخص نیست حقوقشان مشمول قانون کار است یا
اینکه جزو مأموریت آموزشی محسوب میشوند .به توجه

به پذیرش مســئولیت از سوی دســتیاران پزشکی که اتفاقاً
پزشــک هم هســتند و به همین دلیل نیــز چنانچه خطای
پزشــکی در هنــگام کار درمانــی اتفاق بیفتد باید پاســخگو
باشند .با وجود این زمان پرداخت حقوق ،مرخصی و سایر
مزایابرایشاناجرانمیشود.
معاون آموزشــی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی با تأیید
پایین بودن حقوق دستیاران پزشکی و عدم کفاف دستمزد
برایگذرانزندگیمجردیدستیارانعنوانمیکند:ریزش
دســتیاران ،انصــراف از ادامــه دوره دســتیاری و همچنیــن
مهاجرت رزیدنتها طی سالهای اخیر رشد داشته عالوه
بر این اختالف درآمد رشتههای پزشکی و نبود عدالت بین
رشــتهای روی ترکیب انتخاب رشــته دســتیاری اثر گذاشته
است بهطوری که در دراز مدت افراد نخبه و توانمند کمتر به
رشتههایداخلی،اطفالوبیهوشیرویمیآورند.
دکتــر ســلیمی در ادامــه حرفهایــش از برخــی تعهداتی
که دســتیاران پزشــکی را از انجام فعالیتهای درآمد زا در
خــارج از بیمارســتان منع میکنــد گالیه کــرده و میافزاید:
رزیدنتهادرطولدورهدستیاریاجازهانجامکاردرساعات
فراغتشان را هم ندارند عالوه بر این مجبورند بعد از پایان
طرح ،تعهدات سنگینی را در مناطق محروم انجام دهند.
در حالی که پزشک متخصص یکبار در طول دوره پزشکی
عمومی تعهدش را در خارج از مرکز انجام داده است.
او ضمن اشاره به فشار کاری زیاد از سوی رزیدنتها عنوان
میکند :دانشــگاههای علوم پزشکی مختلف بیش از توان
رزیدنتهــا از آنهــا انتظــار دارنــد .در حالی کــه افزایش بار
کاری خطــر افــت کیفیت خدمــات درمانــی ،افت کیفیت
آموزش پزشــکی و خطای انسانی را بههمراه دارد .با وجود
این با درخواســت دفتر دســتیاری ســازمان نظام پزشکی،
وزیر بهداشت در جهت برطرف کردن مشکالت دستیاران
آییننامه و دســتورالعملی را برای ساعات کاری دستیاران
پزشــکی در وزارتخانه تدوین کردند تا سقف کار رزیدنتها
مشخص شود بهطوری که نه آموزش پزشکی لطمه ببیند
و نه کیفیت ارائه خدمات دچار آسیب شود.

