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ناهید خداکرمی

رئیس انجمن علمی مامایی ایران

بفرماييد رشته پزشکی!
براساس گفتههای نمایندگان مجلس و مسئوالن وزارت بهداشت ،تاکنون حدود  ۲۰۰مورد صندلیفروشی در
دانشگاههای علوم پزشکی کشور کشف شده است

جامعه مامايی
کشور نيازمند حمايت
گسترده است
در شــرایطی کــه جامعــه مامایی
کشــور ،درآمد باالیی بــرای نظام
ســامت تولید میکنــد ،اما خود
جامعــه مامایــی از ایــن درآمدها
کمنصیب است .بسیاری از ماماها در
شرایط سخت کاری با حداقل حقوق
مشغول خدمت هســتند .متولیان
نظام سالمت باید دغدغههای جامعه
مامایی کشور را ببیند و در مسیر رفع
این دغدغهها گام بردارد.
براســاس آمارهــا تاکنــون
 59هزار شــماره نظام پزشــكى به
دانشآموختگان رشته مامايى اعطا
شده و حدود هفت هزار و  500پروانه
مطب مامایی نیز صادر شده است .در
این بین 16 ،هزار ماما در روستاها،
همچنین در پایگاهها و مراکز جامعه
سالمت مشغول به کار هستند .سال
گذشته نیز حدود  56میلیون ویزیت
سرپایی در زمینه مراقبتهای دوران
بارداری و حدود  33میلیون ویزیت
ســامت بــاروری و بيمارىهاى
زنان از ســوی ماماها انجام شــده
اســت .همچنین حدود  75درصد
زایمانهای طبیعی در کشور نیز از
سوی ماماها انجام میشود.
ایــن آمارهای چشــمگیر نشــان
میدهد ،تا چه حــد حضور جامعه
مامایــی در نظام ســامت ایران،
ضروری و حیاتی است .از سوی دیگر،
اگر به «هزینه-اثربخشی» فعالیت
ماماها نــگاه کنیــم ،میبینیم که
خدمات جامعه مامایی بسیار بهصرفه
اســت .یعنی در حالی که خدمات
مامایی در ایــران در زمره خدمات
ارزان و باکیفیت حســاب میشود
و هزینههای القایــی و غیرضروری
در حوزه خدمــات مامایی بهندرت
دیده میشــود ،امــا جامعه مامایی
در ایران نتوانســته است متناسب
با نقش مهمی که در نظام ســامت
دارد ،درآمــد و معیشــت مطلوبی
داشته باشــد که البته این وضعیت،
هم در بخــش دولتی و هم در بخش
خصوصی وجود دارد.
یکی دیگــر از چالشهــای حرفه
مامایی این اســت که همه خدمات
مامایــی تحتپوشــش بیمههای
درمانی قرار نــدارد .در نظر بگیرید
که اگر پزشــک متخصــص همان
خدمات مامایی را به اضافه خدمات
پاراکلینیکی گرانقیمت تجویز کند،
بیمههای درمانی ایــن هزینهها را
پوشش میدهند ،اما برای بسیاری از
خدماتی که ماماها تجویز میکنند،
شامل پوشش بیمهای نمیشوند.
بــه همین دالیــل انتظــار میرود
بیمههــای درمانی بــرای مدیریت
هزینههای نظام ســامت در بخش
مراقبت از مادران بــاردار ،خدمات
مامایی را در ســطح گســتردهتری
پوشش دهند.

[ عکس :مرضیه براری]

همین چند هفته قبل بود که
گـــزارش خبر تحصیل یک دانشجوی
قالبــی در دانشــگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،حسابی سروصدا
کرد .او بهطور مستمر در کالسهای درس
دندانپزشکی این دانشگاه حضور داشت
و حتی در یکی از برنامههای صداوسیما
نیز بهعنوان نخبه و کارشــناس آموزشی
شرکت کرد .حتی این دانشجوی قالبی،
ادعا دارد که با مدرک و ســند میتواند
اثبات کند که هم شــهریه پرداخته و هم
ســر کالس از او حضــور و غیاب بهعمل
آمده است.
اگرچه با پیگیریهای قانونی ،این پرونده
تخلف مختومه شــد ،اما چنــد روز قبل
خبر آمد که داســتان صندلیفروشی در
دانشگاههای علوم پزشکی فقط محدود
به این پرونده نیست .یک عضو کمیسیون
آمــوزش و تحقیقات مجلس ،از کشــف
حداقل  ۲۰۰مورد صندلیفروشــی در
دانشگاههای علوم پزشکی خبر میدهد
و میگویــد« :حتــی ردپــای برخی از
موسسات کنکور که در سیمای جمهوری
اســامی هم برنامههای تبلیغاتی روی
آنتــن میبرند نیز در ایــن پرونده دیده
شده است».
محمود صادقی درباره جزئیات این پرونده
تخلف در دانشــگاههای علوم پزشــکی
توضیح میدهد« :در پــی گزارشهای
مردمی ،ایــن پرونده از یک ســال قبل
پیگیری و این اطالعات به معاون پارلمانی
و حراست وزارت بهداشت ارائه شد .منشأ
اصلی این فساد در دانشــگاههای علوم
پزشکی تغییرات نرخ ارز و بازگشت تعداد
زیادی از دانشــجویان خارج از کشور به
داخل بهویژه در رشــتههای پزشکی بود
که این دانشجویان با هزینه شخصی در
خارج از کشور تحصیل میکردند و پس
از بازگشت به کشور بهدنبال تحصیل در
دانشگاههای برتر کشــور بودند .درواقع
بازگشــت تعداد باالیی از دانشــجویان
خارج از کشور زمینهساز این تخلف شد
و البته فروش صندلی در دانشگاهها فقط
محدود به این افراد نمیشود ،بلکه موارد
دیگری بدون اینکه در خارج از کشــور
تحصیل کرده باشند نیز در دانشگاههای
برتر مشغول به تحصیل شدهاند».
به گفته این نماینده مجلس ،ظرف یک ماه
ن باره در داخل
گذشته پیگیریها در ای 
وزارت بهداشت به نتیجه رسید و شخص
وزیر بهداشت و رئیس کمیسیون بهداشت

مجلس پیگیر موضوع شدند و مواردی را
بهصورت رسمی به مراجع قضایی معرفی
کردند .امروز این اطمینان ایجاد شــده
که مســئوالن وزارت بهداشــت در کنار
کمیسیونهای بهداشت و آموزش مجلس
نسبت به این مســئله حساسیت دارند و
پیگیریهای الزم را در این زمینه انجام
میدهند تا دانشــگاهها از وجود چنین
پدیدهای پاک شوند.
همچنیــن علیرضــا ســلیمی ،دبیــر
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس
با تایید خبر صندلیفروشــی در برخی
دانشگاههای علوم پزشکی ،خاطرنشان
میکند« :برای نشستن روی تعدادی از
صندلیهای دانشگاهها پول ردوبدل شده
است .نکته مهم ،تایید مراجع ذیربط از
جمله وزیر علوم و وزیر بهداشــت است.
ش صندلی ۲۱۱ ،مورد اعالم
ابتدا آمار فرو 
شده بود ،اما اکنون به  ۲۳۳مورد افزایش
پیدا کرده است .وجود چنین معضلی به
هر شکل و از هر طریقی میتواند به دغدغه
داوطلبان کنکور تبدیل شــود .درواقع
سوال اینجاســت که چرا باید عدهای که
دارای توانایی مالی هستند ،به هر دلیلی
تعــدادی از صندلیهای دانشــگاهها را
تصاحــب کنند .چنین روندی شــک و
شبهه در اذهان عمومی ایجاد میکند».
سلیمی با تاکید بر اینکه این موضوع در
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس
پیگیری میشــود ،تاکید دارد« :افرادی
که از این طریق به دانشــگاه وارد شدند،
حق دیگــران را تضییع کردنــد و باید با
آنها برخورد شود .سوال اینجاست که اگر
دانشگاه مزبور دارای صندلی اضافه بوده،
چرا از طرق متعارف ،دانشجو جذب نکرده
اســت ،اما اگر صندلی اضافهای نداشته،
چگونه این افراد متخلف به ســر کالس
آمدهانــد .اینکه این افراد چند ماه ســر
کالس رفتند و بعدا تخلف آنها مشخص
شده ،مسئلهای بهتآور است .در هر حال،
تخلف بهوجود آمده به چهره علمی کشور
آسیب میزند و باعث بدبینشدن جوانان
به مجامع علمی میشود .فروش صندلی
دانشگاه ،فساد محسوب میشود و ما آن
را کمتر از فساد اقتصادی نمیدانیم».

وزارت علوم :پرونده تخلفها
به ما ربطی ندارد

بــا اعــام خبــر صندلیفروشــی در
دانشگاههای کشور ،بالفاصله وزیر علوم
واکنش نشان داد و بهصراحت اعالم کرد:

«در دانشگاههای دولتی زیر نظر وزارت
علوم حتــی یک مورد صندلیفروشــی
هم رخ نــداده و این موضوع باید از جانب
مســئوالن وزارت بهداشــت پاسخ داده
شود».
منصــور غالمی تاکیــد کــرد« :به این
دلیل کــه موضوع صندلیفروشــی در
دانشگاههای علوم پزشــکی بوده ،بهتر
است مسئوالن وزارت بهداشت در اینباره
پاسخگو باشــند ،زیرا براساس اظهارات
مســئول روابطعمومی وزارت بهداشت،
آنچــه رخ داده به این دلیــل بوده که در
مسیر انتقال دانشجویان از خارج به داخل،
آییننامه مربوطه بــرای تعدادی از افراد
بهدرستی رعایت نشده است».
بــه گفتــه غالمــی ،حتی یــک مورد
صندلیفروشی هم در دانشگاههای دولتی
زیرمجموعه وزارت علوم رخ نداده است،
چراکه ظرفیت دانشگاههای زیرمجموعه
وزارت علوم ،بسیار بیشــتر از داوطلبان
اســت .به این ترتیب اکثر دانشــجویان
در رشــتههایی که عالقهمند هســتند،
تحصیل میکنند و رقابت فقط در برخی
از رشــتهها آن هم در  ۱۰تا  ۱۵دانشگاه
برتر کشور اســت ،بنابراین این رقابت با
اولویــت تحصیل برخی از دانشــجویان
در محل زندگــی خــود و اولویتهای
دیگر توزیع میشــود ،بــه همین دلیل
صندلیفروشــی در دانشگاههای دولتی
زیر نظر وزارت علوم وجود ندارد .البته با
وجود آنکه این مقام مسئول از نبود حتی
یک پرونده صندلیفروشی در وزارت علوم
سخن گفته است ،اما سوابق این وزارتخانه
نشان میدهد که بروز چنین تخلفاتی در
این وزارتخانه چنــدان هم بعید و دور از
انتظار نیست .بهطور مثال ،هنوز پرونده

محدودیت پذیرش پزشکی ،بستر بروز تخلف

بورســیههای غیرقانونی وزارت علوم در
دولت دهم باز است .در این پرونده تخلف
که در ســال  1393افشا شد ،تعدادی از
دانشــجویان مقطع دکترا با استفاده از
روابط خاص ،موفق به اخذ بورسیه خارج
شــدند و سپس به دانشــگاههای داخل
کشــور ،انتقالی گرفتند و درواقع با این
شیوه ،کنکور دکترا را دور زدند.

وزارت بهداشت :با
پروندههای تخلف برخورد
میکنیم

موضع وزارت بهداشت در پرونده تخلف
صندلیفروشی در دانشــگاههای علوم
پزشــکی ،موضع تکذیب و انکار نیست،
بلکه مسئوالن این وزارتخانه بهصراحت
این تخلفها را پذیرفتهاند و در عین حال
اعالم کردهاند که با تخلف صندلیفروشی
در دانشــگاههای علوم پزشــکی کشور،
برخورد میکنند.
چنــدی قبــل ســعید نمکــی ،وزیر
بهداشــت نیز در صفحه شخصی خود،
از عزم این وزارتخانه برای مقابله با پدیده
صندلیفروشی در دانشــگاههای علوم
پزشکی گفت و یادآور شد« :سه ماه قبل،
پس از مقابله با اخاللگران در حوزه دارو،
دســتور برخورد با جریانهای فساد در
کنکور پزشکی و فروش صندلی دانشگاه
را هم صادر کــردم .تاکنون نتایج مهمی
حاصل شــده و بهزودی بــه قوهقضائیه
ارسال خواهد شد .عوامل قدرت و فساد
در هر سطح و جایگاه بدانند ما تا آخر این
راه خواهیم رفت».
کیانــوش جهانپــور ،رئیــس مرکــز
اطالعرسانی وزارت بهداشت هم درباره
جزئیات صندلیفروشــی در رشتههای

پزشــکی ،توضیح میدهد« :در بازبینی
اولیــه از مــدارک برخی دانشــجویان
مشــخص شــد که افرادی برای تبدیل
وضعیت تحصیلیشان از خارج به داخل،
مرتکب بیش از  ۲۳۰مورد تخلف از سال
 ۱۳۹۷تاکنون شدهاند .این تخلفات با ارائه
مدرک دیپلم یا پیشدانشــگاهی جعلی
یا اســتفاده از مهــر ورود و خروج جعلی
به کشــور صورت گرفته است .این افراد
شناسایی شدند و عالوه بر آنها سه نفر از
کارکنان وزارت بهداشت و پنج دالل نیز
شناسایی شدند که تخلفات را برای این
افراد تسهیل میکردند».
او با اشــاره به اینکه  ۳۸دانشــجو نیز به
واســطهگری و داللی بــرای انجام این
تخلفــات اقدام کــرده بودنــد ،یادآور
میشود« :پنج مدرسه نیز بهدلیل صدور
مدارک جعلی و یک موسســه مسافرتی
بــرای جعــل مــدارک ورود و خروج به
کشور نیز متخلف شــناخته شدند .این
موارد شناسایی شده ،اما کماکان پرونده
مفتوح اســت و تا زمانی که همه افرادی
کــه متقاضی انتقــال به داخــل بودند
موردبازبینی قرار بگیرند ،تحقیقات ادامه
خواهد داشت».
جهانپور تصریــح میکند« :مبالغ زیادی
برای ورود به دانشــگاه توســط این افراد
پرداخته شده بود .این افراد برای نشستن
بر صندلی دانشگاهها مبالغی را پرداخت
کردند و صندلی خریدند که اگر شاغل به
تحصیل شده یا در حال اخذ پذیرش باشند
یا پروندهشــان در کمیســیون و معاونت
آموزشی قرار داشته باشــد ،از اشتغال به
تحصیل منع میشوند و پروندهشان بسته
خواهد شد و مدارکشــان تحویل مقام
قضایی میشود».

امین جاللوند
روزنامهنگار

موضع وزارت
بهداشتدر
پروندهتخلف
صندلیفروشی
دردانشگاههای
علومپزشکی،
موضعتکذیب
وانکارنیست،
بلکهمسئوالن
اینوزارتخانه
بهصراحتوقوع
اینتخلفها
راپذیرفتهاند
و در عین حال
اعالم کردهاند
کهباتخلف
صندلیفروشی
دردانشگاههای
علومپزشکی
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میکنند

برخی کارشناسان آموزشی معتقدند که یکی از دالیل بروز تخلف صندلیفروشی در دانشگاههای علوم پزشکی ،ظرفیت محدود پذیرش رشتههای پزشکی در دانشگاههاست که برخی داوطلبان کنکور را به این سمت
سوق میدهد که هر طور شده در رشته پزشکی درس بخوانند .در پرونده صندلیفروشی اخیر که تاکنون تخلف حداقل  200دانشجوی قالبی اثبات شده ،گفته میشود مبالغ هنگفتی بین  500میلیون تومان تا چند
میلیارد تومان از این داوطلبان کنکور دریافت شده است.
دکتر کامران اصفهانی ،کارشناس مدیریت آموزشی نیز به تبعات محدودیت پذیرش پزشکی اشاره میکند و میگوید« :اگر کل ظرفیت پذیرش رشتههای پزشکی در دانشگاههای دولتی و غیردولتی را در نظر
بگیریم ،در بهترین حالت فقط حدود  9هزار نفر در بین حدود  600هزار داوطلب کنکور گروه تجربی میتوانند در رشتههای پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی درس بخوانند».
وی خاطرنشان میکند« :همین شرایط پذیرش محدود در رشتههای پزشکی به عاملی تبدیل شده که برخی داوطلبان با چند ترم تحصیل پزشکی در خارج از کشور ،تالش میکنند به دانشگاههای داخل کشور
انتقالی بگیرند و برای این کار هم برخی از آنها حاضر هستند مبالغ قابلتوجهی پرداخت کنند».
به گفته اصفهانی ،هرقدر پذیرش در رشتههای پزشکی سختتر باشد ،موسسات کنکور هم بهتر میتوانند جوالن دهند و پول دربیاورند ،اما اگر پذیرش در رشتههای پزشکی معقولتر باشد ،خودبهخود مافیا و تخلف
صندلیفروشی در این حوزه نیز کاهش پیدا میکند.
طبق استانداردهای جهانی نیز باید برای هر هزار نفر ،حدود سه و نیم پزشک در کشور وجود داشته باشد ،اما در ایران این نسبت حدود  1/6تخمین زده میشود .با این حساب نیاز داریم حداقل  ۲۳۰هزار پزشک و
دندانپزشک دیگر تربیت کنیم تا بتوانیم عالوه بر حل مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم ،میزان فساد و تخلف در ورود به رشتههای پزشکی را نیز کاهش دهیم.

