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دکتر عباس افراه
بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

جناب آقای وزیر با اشاره به چالش های حوزه 
آموزش پزشکی فرمودند: برخی از سنگ های 
این حوزه را باید از پیش پای خود برداریم و من 
حاضرم جاده صاف کن این مسائل باشم. یکی 
است.  ها  رشته  همپوشانی  موضوعات  این  از 
واقعا زیبنده جامعه پزشکی نیست که هنوز هم 
رشته های پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی، مامایی 
و زنان، ارتوپدی و فیزیوتراپی و غیره باهم درگیری 
داشته باشند. این مشکالت باید با جلسات حوزه 

برنامه ریزی آموزشی مرتفع شود. 
هایی  رشته  این  گفت:  باید  باره  دراین   
در همه  ازل  روز  از  برده،  نام  وزیر  که جناب 
بوده  خود  وِیژه  کاری  ی  برنامه  دارای  جهان 
است. اگر هم درگیری هایی هست، برای بهم 
ریختگی مدیریت راهبردی در آموزش پزشکی 
کشور ما است. برای نمونه در کشورهای بزرگ 
دکترای اوپتومتری نیز هست، ولی آیا یک دکتر 
اوپتومتری کار یک چشم پزشک را می کند یا 
دکترای پرستاری، می تواند به کار درمان بپردازد. 

در  پوشانی  هم  ترین  بزرگ  امروزه 
است.  آموزش  و  درمان  ی  هزینه  ی  زمینه 
از جهان هزینه ی  آیا در جایی  دانم که  نمی 
پزشکی  آموزش  خرج  گر  بیمه  های  سازمان 
می شود؟ بی گمان جناب وزیر آگاه هستند که 
آزمایشگاه ها و بسیاری از پزشکان، نزدیک به 
نه ماه است که از سازمان های بیمه، مطالبات 

خود را دریافت نکرده اند. 
باره ی هم پوشانی، سرور گرامی خود  در 
جز  به  پزشکی  های  رشته  که  داند  می  بهتر 
و  کارشناس  کاردان،  های  رده  به  نیاز  دکترا، 
کوریکولوم  گرچه  دارند.  نیز  ارشد  کارشناس 
آموزشی و وظیفه کاری برای هر کدام جدا و 
روشن است، بی گمان هم پوشانی هایی هم نیز 
در میان است. همچنان یک نقشه کش ساختمان 

با یک آرشیتکت هم با هم، همپوشانی دارند. 
باید  باره،  این  چالش بزرگ کشور ما را در 
در نا هماهنگی درآمدهای رده های گونه گون 
پزشکی جستجو کرد و نه هم پوشانی رشته ها. 

 

                       سرآغاز

 هم پوشانی در همه ی رشته ها است 


