ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﮫ
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ
 ۲۰آﮔﻮﺳﺖ ۲۰۱۸
ﺑﮫ ﻗﻠﻢ :دﮐﺘﺮ ﻓﺮزان ﻧﺤﻮی.
ﻣﻦ ﯾﮏ دﮐﺘﺮ ھﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪارم.
ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪن از داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎل  ،۲۰۱۳ﻧﺰدﯾﮏ  ۱۸۰٫۰۰۰دﻻر وام ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﺷﺘﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻨﮭﺎ
 ۱۰٫۰۰۰دﻻر ﺑﯿﺶ از وام ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮑﺪه ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .در دوران ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدم)ﺑﺎ ﻣﺨﺎرج ﺣﺪاﻗﻞ(در
اﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﺤﻠﮫ ی ﭼﯿﻨﯽ ھﺎی ﻧﯿﻮﯾﻮرک و ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﮫ ﺳﺮﮐﺎر ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ و ﮔﺎه ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮﯾﺾ ھﺎ را ﻣﯿﺨﻮردم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ اﻗﺴﺎط  ۷۰۰دﻻری وام
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ام را ﺑﭙﺮدازم .ﺑﺎ اﯾﻨﮭﻤﮫ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺣﯿﺮت ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﻢ ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ  ۱۸۸٫۰۰۰دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻞ ﮐﻮﺷﺸﮭﺎی ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
ﺟﺒﺮان ﺑﮭﺮه اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه روی وام ھﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ھﻨﮕﺎم ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ آرزوی ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮع ﮐﺎرﮔﺮی در ﻓﮑﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺷﺪن اﻓﺘﺎدم .واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ از ﻣﮭﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ از ﻣﻨﺎطﻘﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ آن ﮐﺸﻮرﻧﺪ و ﮐﻮﺷﺶ ھﺮﭼﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻐﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ وﻋﺪه ی آﯾﻨﺪه ی ﺑﮭﺘﺮی در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺪاد  .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن  ۵ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ از داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻨﻮز آن آﯾﻨﺪه
ﻓﺎﺻﻠﮫ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣﻦ دارد .ﻣﻦ ھﻨﻮز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺪارم ،ھﻨﻮز ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﮫ ﺳﺮﮐﺎر ﻣﯿﺮوم و ھﻨﻮز ﮔﺎه ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﯾﺎ دو وﻋﺪه ﻏﺬا ﻧﻤﯿﺨﻮرم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ اﻗﺴﺎط ۳۰۰۰
دﻻری وام ﺧﻮد را ﺑﭙﺮدازم.
و ﻣﻦ ھﻢ اﺻﻼ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺪرﺳﯿﻦ دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ از ﻣﻦ ﻣﺴﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺳﺎﻟﯽ  ۲۰۰٫۰۰۰دﻻر ﺣﻘﻮق ﻣﯿﮕﯿﺮد  ،ﯾﮑﺒﺎر ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط وام ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اش را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﮑﺎر دﯾﮕﺮم ﺑﺪﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ وام ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ازدواﺟﺶ رد ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺟﻮد دارد.
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺟﻮان از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ طﺮف ﺗﺨﺼﺺ ھﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن و روان ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارد.
در ﻋﻮض ﺑﮫ طﺮف ﺗﺨﺼﺺ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ھﺠﻮم ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎر آن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﭘﺰﺷﮑﺎن ھﻢ اﺛﺮ
ﻣﯿﮕﺬارد .ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ در ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﮐﮫ اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺮاوان ھﺴﺖ ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﮫ ﺿﺮر ﺷﮭﺮھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﮭﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ  ۴۵۰۰۰دﮐﺘﺮ ﮐﻤﺒﻮد دارد و از ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل  ۷۰ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﮔﺮ وام ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮑﺎن )ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﮭﺎﯾﯽ( ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺎران ،آﻣﻮزﮔﺎران و دﯾﮕﺮ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻧﯽ ﮐﮫ درآﻣﺪﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ
ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ اوﺿﺎع ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺗﻤﺎم ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﮭﺮه ﺳﻨﮕﯿﻦ وام ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در دوره ھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪا زﯾﺮ ﻓﺸﺎرﻧﺪ .دوﺳﺖ دارم ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ
ﻓﺸﺎر ﺑﺎر ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارد ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﯿﻔﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﮑﺎف طﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮫ .ﺑﺮای اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻦ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد دارد .ﺑﻌﻀﯽ ﮔﺮوه ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در ھﻤﺪردی ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺑﮫ
دوﻟﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آورﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ وﺟﻮد آورﻧﺪ .آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ رای دھﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه از ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎﻻ  ،و
از ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﺑﯿﻤﮫ ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه دﻓﺎع ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﮫ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺮﻓﺘﮫ ھﺎ دﻓﺎع ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

