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کمبود دستیاران طب اورژانس زنگ خطر جدی برای وزارت بهداشت
*1

سعید اسماعیلیان
 .1دانشجوی ارشد سیاست گذاری سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران

 پذیرش مقاله97/9/26 :

 دریافت مقاله97/7/4 :

رشته تخصصی طب اورژانس یکی از رشته های نوظهور

تاکید و نیازهای کشوری مطالعات و تجارب نشان میدهد

در سطح جهان در دهه های اخیر می باشد ( )1این رشته چند

روند پذیرش و تربیت متخصصین طب اورژانس در آزمونهای

سالی است در ایران در بین رشته های دانشگاهی جا باز کرده

دستیاری بسیار نگران کننده و جدی می باشد به طوری که

و روز به روز به اهمیت آن در جامعه افزوده میشود(.)2

انتخاب این رشته در اولیت های کامالً پایین داوطلبان دستیاری

خدمات اورژانس نقشی کلیدی در ارائه خدمات سالمت ایفا

می باشد ( )6و این رشته یکی از بیشترین میزان انصراف را در

می کند و در سال های اخیر نقش متخصصین طب اورژانس با

بین دستیاران دارا می باشد .بسیاری از دستیاران رشته طب

توجه به نوپا بودن آن و برخی مخالفت هایی که در ابتدای

اورژانس دارای سن باالی  35می باشند و یا با انگیزه و انرژی

ایجاد این رشته در ایران وجود داشت توسط مطالعات کمی و

کمتری این رشته را انتخاب میکنند در حالی که ذات این

کیفی مورد مطالعه گرفت .امروزه کامالً اثبات شده است که در

رشته نیاز به پزشکان جوان تر ،با انگیزه و با توان بدنی باالتر

اورژانس های ایران با حضور متخصصین طب اورژانس در

دارد.

سیستم درمان ،خدمت رسانی به بیماران در وضعیت بهتری

یافته های مطالعات نشان می دهد رشته های مثل طب

واقع شده است و زمان انتظار به طور قابل توجهی برای

اورژانس و رشته های جراحی به دلیل استرس و فشار کاری

دسترسی به خدمات کاهش یافته است .با کاهش زمان انتظار

بیشتر و برهم خوردن سبک زندگی و ساعات کاری خاص این

بیماران ،تعیین تکلیف بیمار و تعیین مقصد وی در بیمارستان،

رشته ها کمتر در اولویت انتخاب قرار میگیرند البته این دالیل

باعث خالی نگه داشتن تختهای اورژانس جهت پذیرشهای

خاص کشور ایران نمی باشد و در کشورهای دیگر منطقه و

احتمالی دیگر و حفظ آمادگی اورژانس برای پذیرشهای آینده

جهان وضعیت مشابهی دارند( )6 ,7نکته ای که باعث نگرانی

صورت گیرد ( )3عالوه بر آن صرفه جویی اقتصادی و سایر

شدید در این مقطع زمانی شده است انتشار آمار نگران کننده از

مزیت های آن کامالً اثبات شده است( )4مسئولین و معاونین

طرف مسئولین نظام پزشکی مبنی بر اینکه بیش از 11هزار

وزارت بهداشت همواره در مصاحبه ها و فرم های نیاز سنجی

فارغالتحصیل پزشکی در سالهای اخیر برای دریافت شماره

خود به لزوم اهمیت جذب و تربیت بیشتر متخصصین طب

نظام پزشکی مراجعه نکردهاند به نوعی یا امر طبابت را کنار

اورژانس با توجه به نیاز های کشور داشته اند( .)5علیرغم این

گذاشته اند یا مهاجرت داشته اند به عالوه  15هزار پزشک

اسماعیلیان

کمبود دستیاران طب اورژانس زنگ خطر...

دارای شماره نظام پزشکی در مشاغل دیگر فعالیت میکنند و از

رشته ها به بخصوص رشته طب اورژانس نداشته باشند .از

سال  93تا کنون مهاجرت پزشکان با تخصص های متخلف 38

آنجایی که رشد جمعیت ،افتتاح بیمارستان ها و مراکز اورژانس

برابر شده است( .)8در کنار آن آمارتکان دهنده منتشر شده

جدید ،تغییرات سبک زندگی جامعه ایران ،وقوع فاجعه های

توسط وزارت بهداشت پس از نتایج آزمونی دستیاری نشان داد

اخیر زیست محیطی و بعضاً تروریستی در ایران و فرسودگی

 305شهر-رشته از جمله رشته طب اورژانس خالی مانده است

شغلی زودرس و سن بازنشستگی عملی پایینتر این رشته

و از بیش از  6هزار نفر افراد مجاز به انتخاب رشته در آزمون

نسبت به رشته های دیگر مثل رادیولوژی و رشته های غیر

دستیاری اردیبهشت  ،97تعداد زیادی ترجیح به ماندن پشت

جراحی ،باعث شده نیاز کشور به پزشکان جوان با انگیزه،

آزمون دستیاری یا مهاجرت یا ادامه وضعیت پزشکی عمومی

تربیت شده مسلط به شرایط اورژانس و آشنا به مدیریت بحران

خود داشته اند ( .)9عالوه بر آن مشاهدات ما نشان میدهد

و اورژانس های شلوغ چند برابر شود.

تعداد زیادی از افراد رشته های قبول شده یا جهت ثبت نام

در شرایط فعلی حاکم بر سیستم بهداشتی کشور که

مراجعه ننموده اند و یا در شروع کار انصراف خود را اعالم

بخشهای مختلف نظام سالمت را درگیر نموده است ،وزارت

کرده اند به طوری که در بعضی از دانشگاه ها تنها دو یا سه

بهداشت در کنار همه ی این مشکالت که برای رفع آن

نفر دستیار طب اورژانس پذیرش شده اند که از ظرفیت های

زیرساخت های بنیادین زیادی باید ایجاد گردد نیاز به

اسمی و واقعی دانشگاه ها کمتر می باشد که اگر این روند در

استراتژی کوتاه مدت و بلند مدت جدی و عملی برای بر

تکمیل ظرفیت یا آزمون اسفند ماه  97تکرار شود که چندان هم

طرف کردن نیاز های کشور به متخصصین طب اورژانس دارد،

دور از انتظار نیست ،عمالً بخش های اورژانس بسیاری از

به عنوان فردی که در ارتباط با بسیاری از دستیاران ،پزشکان

دانشگاه ها از حالت آموزشی خارج می گردد.

عمومی و دانشچویان پزشکی می باشد برای ایجاد انگیزه جهت

شاید نزدیک بودن آزمون دستیاری اسفند  97را بتوان یکی

افزایش جذب دستیاران به رشته طب اورژانس در کوتاه مدت

از عوامل اصلی عدم ثبت نام دستیاران دانست ولی باید بدانیم

در کنار تمامی اقدامات بنیادین که باید برای بهبود این رشته و

سایر علل اصلی که شامل "کمک هزینه های بسیار پایین

سایر رشته های دستیاری انجام داد ،پیشنهاد میگردد "افزایش

دستیاران و نا متناسب بودن آن با هزینه های جاری دستیاران

دو برابر کمک هزینه دستیاری در رشته طب اورژانس ،بازنگری

(که اکثرا متاهل و دارای فرزند می باشند در شرایطی که طبق

در تعرفه های طب اورژانس یا تحقق تعرفه های مقیمی برای

تعهدات محضری دستیاران حق کار کردن در مراکزی بجز

متخصص طب اورژانس (جهت تضمین آینده شغلی) ،داشتن

مراکز تعیین شده توسط وزارت بهداشت ندارند) ،پذیرش و

زمان مرخصی بیشتر دستیارن طب اورژانس در مقایسه با سایر

مراجعات زیاد بیمارستان های آموزشی ،امکانات و تسهیالت

دستیاران ،تعطیالت کوتاه مدت دو یا چند روزه ماهانه جهت

رفاهی بسیار کم و با کیفیت نا مطلوب برای دستیاران در اکثر

کاهش فشار کاری به شرط افزایش پذیرش دستیاران تا حد

دانشگاه ها ،کم شدن کیفیت آموزشی به دلیل حجم باالی

مطلوب ،اجازه کار در ساعات غیر تحصیل در بخش های

بیماران ،ظرفیت های کامالً نا متناسب و نا متعادل با نیازهای

خصوصی برای دستیاران طب اورژانس ،داشتن پوشش و

واقعی جامعه در بعضی از رشته ها و در نهایت آینده شغلی

پرستیژ منظم و متحدالشکل تمامی دستیاران طب اورژانس در

مبهم با پرداختی های معوق طوالنی"در کنار سایر علل موجود

سراسر کشور به منظور افزایش مقبولیت شغلی ،داشتن امتیاز و

دست در دست هم داده اند که بسیاری از پزشکان یا به سمت

الویت باالتر برای انتخاب محل های طرح نیروی انسانی بعد از

آزمون دستیاری نیایند و یا اینکه تمایلی به تحصیل در این

فارغ التحصیلی و همچنین موافقت با کم کردن ظرفیت پذیرش
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

 باید توجه.اورژانس را نیز مد نظر مدیران و سیاستگذاران باشد

 پوست و،رشته های به اصطالح لوکس همچون رادیولوژی

داشت هزینه هایی که برای دستیاران می شود تا جذب این

غیره به منظور ترغیب دانشجویان با رتبه های باالتر برای

رشته شوند در مقایسه با هزینه های جذب پزشکان درمانی

تحصیل در این رشته "در برنامه ریزی سیاست های وزارت

بسیار ناچیز می باشد در نهایت تاکید می شود این راهکارهای

 به عالوه باید دانست آگاهی دانشجویان.بهداشت قرار گیرد

کوتاه مدت نباید مانع برنامه ریزی های میان مدت و بلندمدت

پزشکی در دوره های کارورزی و پیش از آن در بسیاری از

.برای اصالح سیستم دستیاری باشد

دانشگاهها در حد کم و بسیار ناچیز می باشد که بایستی
آموزش و آگاه سازی دانشجویان پزشکی در مورد رشته طب
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