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  م ؟ينام يا عمومي بميتخصص بگير
  

جامعه ، افراد داليل مختلفي براي ادامه تحصيل  آناي ، بسته به شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي هر جامعه در
  مثل : دسري داليل خاص براي ادامه تحصيل و رفتن به دانشگاه دارن كايران هم ، مردم ي در؛  ددارن

 شغل پر درآمد و امنيت مالي كرسيدن به ي  
 رسيدن به جايگاه اجتماعي و احترام عمومي باالتر  
 زندگي درهاي بهتر دسترسي به فرصت  
  گراييارزشهاي جامعه مثل مدرك باهمسو شدن  
 باشيماينكه ازشون عقب نها و ايرقابت با دوستان و هم دوره  
  فشارهاي شديد خانواده و اصرار به ادامه تحصيل  
 رشته دانشگاهي خاص كعالقه شخصي افراد به ي  
  دانشگاه خوش باشيم درعقب انداختن سربازي و اينكه فعال چند سال  

ذيري ، مسئوليت پشايد نداشتن اطالعات كافي ، نداشتن دركي از آينده شغلي ، نداشتن قدرت تصميم گيري و 
ساله براي ادامه تحصيل و  18-19ن ااز يك جو ودبش ار رتحت سلطه خانواده بودن و چند دليل غيرموجه ديگ
ساله كه به يك موقعيت  25نپزشك حداقل ادند كرسيم به يانتخاب يك رشته تحصيلي قبول كرد ولي وقتي مي

، چشم بسته و بدون  رسيده است مي كشن اها حسرتش رشغلي ، اجتماعي و درآمدي كه خيلي از افراد و خانواده 
دو راهي  ك. وقتي مي رسيم به ي دتوجيهي ندار رو گرفتن تخصص ، ديگ منطق تصميم گرفتن براي ادامه تحصيل

  يم :هبايد جواب بد انيم يا تخصص بگيريم ، اين دو سوال ساده و اساسي رانپزشك عمومي بماكه دند

 چرا بايد تخصص بگيريم ؟ .1

 انتخاب كنيم ؟ ارشته ر دامك .2

  يم سراغ چرايي داستان :واول بر

كنيم و به صورت مختصر ، صحت و با هم مرور مي ار آنهاكه  دوجود داردر مورد تخصص سري فرضيه  كي
  كنيم :بررسي مي اسقمش ر
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نپزشك عمومي فرق ميادند كخيلي خيلي با ي ما تخصص بگيريم درآمد ركه اگ است فرضيه اول اين -1
 ؛  ودو تصاعدي باال مير دكن

چند سال قبل و موقعي كه ورودي دوره هاي تخصصي خيلي كمتر از امروز بود ، شايد اين فرضيه درست 
بود ولي االن ديگه اختالف به اون اندازه فاحش نيست . داليل اصلي ايجاد اين فرضيه ممكنه اين موضوع 

 دركنيم با درآمد يك متخصص شاخص مقايسه مي ادندانپزشك عمومي معمولي ر كدرآمد ي د كه ماباش
ترين و پردرآمد ترين رشته كه خوب مقايسه درستي نيست . اينكه دستمزد يك متخصص به ازاي  تاپ

نپزشك عمومي باالتره كه حرفي نيست موضوع سر ادند كخدمت مشخص و در يك ساعت كاري ، از ي
مقدار ساعت كاري بيشتر ، تنوعي كه در  كبا ي دنانپزشك عمومي هم مي توادند ككه ي است اين

. ضمن اينكه براي  دتا حد زيادي جبران كن ااين اختالف ر دو تعداد بيماري كه مي بين دش داريدرمانها
هايي مثل داشتن درآمد باال و جذب بيمار فقط مدرك يا حتي كار خوب كافي نيست و نقش مهارت

مالي و قدرت خريد و استفاده از تكنولوژي سوادو كارا ، داشتن برقراري ارتباط با بيمار ، بازاريابي فعال 
 .  دها در انحصار متخصصين قرار ندارو اين مهارت است هاي جديد خيلي پررنگ

 ينپزشك عموماكه جايگاه اجتماعي و پرستيژ علمي متخصص خيلي باالتر از دند است فرضيه دوم اين -2
 ؛ است

نم كسي مخالف اين فرضيه كلي باشه ولي اينكه جايگاه و او بعيد مي د است كليت حرف كه درست
ك نپزشادند كپرستيژ متخصص خيلي باالتره ، اين موضوع لزوما درست نيست . از نظر اجتماعي ، ي

ص متخص كخيلي با حسرت به ي دو مورد احترام هست كه مجبور نباش دجايگاه بااليي دار آنقدرعمومي ، 
سال  7 – 8نده و در قبالش اسال بيشتر درس خو 3 – 4 حداقلمتخصص . از نظر علمي هم ،  دنگاه كن

اين معامله ، از نظر هر كس كفه ترازو به  دراز بازار كار دلخواهش دور بوده ( كنكور ، تحصيل و طرح ) . 
 . دم طرف سنگيني مي كناكد

گرفتن تخصص وجود نپزشك عمومي اشباع شده و راهي غير از اكه بازار كار دند است فرضيه سوم اين -3
 ؛  دندار

خيلي بيشتر شده  آنهاهاي عمومي در سال هاي اخير زياد شده و رقابت بين نپزشكادرسته كه تعداد دند
سطح بهداشت جامعه هم باالتر  آن ولي هنوز خيلي زوده در مورد اشباع بازار حرف بزنيم چون در مقابل

جديد هم به درمان هاي مدرن ايجاد شده . از طرف رفته نيازهاي درماني هم بيشتر شده ، يه سري نياز 
چند سال اخير ، تعداد متخصص ها هم به صورت تصاعدي باالتر رفته و تعداد ارجاع هم در حال  درديگه 

 ي. ارائه يك سري درمان ها هم وابسته به تكنولوژي هست كه متخصص ها انحصاري رو است كمتر شدن
 . دبا اين اهرم از متخصص ها جلو بزنن دنناتو و عمومي ها به راحتي مي دندارن آن
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 يد كه به راحتيسري جزئيات و ريزه كاري ياد مي گير كدوره تخصص ي دركه  است فرضيه بعدي اين -4
 نپزشك عمومي نيست :ادر دسترس دند

نپزشك همه كاره و همه فن حريف تقريبا تموم شده و اكثر ادوره دند رو ديگ است اين حرف كامال درست
 و حرفه اي انجام داد و بهتر perfectبه صورت  اهمه درمان ها ر ودعمومي ها هم قبول دارن كه نمي ش

هاي كه دوره است و به خاطر همين دتمركز كنن آنها يو رو دانتخاب كنن اچند درمان محدود ر است
  . دي اينقدر طرفدار دارنلمآموزشي ع

 ؛ دگذراز دوره تخصص مي كه راه تدريس در دانشگاه اين استفرضيه بعدي  -5
هاي عمومي كه به نپزشكانيست و تعداد دند ي آنو هيچ بحثي رو است اين فرضيه هم كامال مورد قبول

 پس؛  هستند دانشگاه مشغول تدريس هستند انگشت شمار درعنوان هيات علمي رسمي يا پاره وقت 
ن اهم به ج احتما بايد دردسرهاي تخصص گرفتن ر دهمكاري كه آرزوي تدريس و كارهاي پژوهشي دار

   دبخر
تخصص ميذاريم و يه نگاهي هم ميندازيم به دردسرهاي قبل و بعد از كنارهم  اوقتي اين فرضيه ها ر

  دليل پيدا مي كنم براي تخصص گرفتن :  كنم ولي من فقط يانمي د راگرفتن ، شما 
  دوست داشته باشي و عاشقش باشي  بايد از ته دل ااونم اين كه اون رشته تخصصي ر
  انتخاب كنيم ؟ اكه چه رشته اي ر است يم اينهحاال سوال دومي كه بايد جواب بد

م از رشته هاي تخصصي صحبت كرد و فقط به مختصات اراجع به جزئيات هر كد وداين اپيزود نمي ش در
فصل دو و مصاحبه با  برايذاريم مي ايم و جزئيات رونگاه گذرا ميندازيم و رد مي ش كاصلي رشته ها ، ي

  متخصصان رشته هاي مختلف
  دنياي كامال متفاوت هستن مثال  كياوقات نپزشكي ، بعضي ادند درتخصص هاي مختلف 

ول تشخيص سل ،ميكروسكوپ  ،نمونه  ،دنياي الم  در ودتجسم كنيد كه مير امتخصص پاتولوژي ر كي
نمونه ها ، به نظر شما  بر رويبدخيمي و خوش خيمي و گذاشتن تشخيص قطعي  ،نرمال و غيرنرمال 

  م بياريد ؟ادواين رشته  درنيد ااگه عاشق اين كار نباشيد مي تو
 ار نپزشكي ؛ كلي مطلبابين پزشكي و دند دتجسم كنيد كه بايد پلي باش اهاي دهان رمتخصص بيماري

ايد ب ا. كلي سندرم نادر ر دم هيچ وقت به دردش نمي خورنكه بعضي هاشون ه دو ياد بگير دنابايد بخو
. بگذريم از ليكن پالن هايي كه  دنديدن اكه خودش و استاداش سر هم يه بار مريضش ر دياد بگير

. چه توجيهي غير از  دانجام دادن ار يشانبعد از اينكه همه درمان ها  هندارجاع ميد او ها بهنپزشكادند
  ؟ دداشته باش دناعاشق بودن مي تو

 ودكنار و مير د، هر چي سطح و بالينه ميذار Xتجسم كنيد كه به كمك اين اشعه  امتخصص راديولوژي ر
 . درسته كه جديدا درامد دتي ، دنبال ماهيت ضايعات بگردسياپو او سنسيعمق و گرافي و بايد تو لو در
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م ااين رشته دو در ودشانتخاب اين رشته خيلي تاثيرگذار بوده ولي بدون عاشقي ، چقدر مي درراحت 
  آورد ؟

با  دو اينكه نكن يشانهاتجسم كنيد كه چقدر بايد عاشق بچه ها باشد و نگران ترس امتخصص اطفال ر
 و اينكه چقدر بايد حواسش دنانپزشكي بترساجلسه درماني مديريت نشده ، بچه رو تا آخر عمر از دند كي

  بقيه رشته ها ، شايد اصال موضوع مهمي نباشد  درچيزي كه  دجمع مامان  باباها ( همراه بيمار ) باش
ك نپزشااتاق عمل و جو بيمارستان كه بقيه دند در ودصبح بايد بر 6تجسم كنيد كه  اجراح فك و صورت ر
دختر  كريد كه به خاطر يه آملوبالستوم ، فك پايين يجلو چشم بيا ا؛ لحظه اي ر دها الفتي باهاش ندارن

كه زندگي در جريانه ، بايد چند  دميندازه دور و حاال بايد به دختره روحيه بده دن رو كال مي براجو
  ؟ داتاق عمل و چه قدرت بدني بايد داشته باش در ودساعت سر پا و تو شرايط كامال پر استرس ، بر

سراغ بافت نرم و حواسش كامال به هارموني  ودن و جنتلمن براچقدر بايد مهربتجسم كنيد كه  اجراح لثه ر
 نه بايد به فكر ساختارهاي پشتيبانان به دندا؛ بر عكس بقيه كه همه حواسش بايد باشد استخوان و لثه

سم جا تصدا بردار و پشت صحنه ر ،مي بينن ، او بايد فيلمبردار  ار و مجري باشه و وقتي كه همه خواننده
  ؟ د. چقدر بايد آدم دقيقي باش كند

چقدر كلنجار ميره و هر قدر هم زحمت بكشه ، بعد از  0,5mmتجسم كنيد كه سر  امتخصص اندو ر
اتمام كار مريض چيزي نمي بينه كه بابتش ذوق بكنه و هورا بكشه هر چند بابت هر دندون معموال يه بار 

  بيشتر مريض رو نمي بينه .
تجسم كنيد كه چقدر بايد حواسش به رنگ باشه و تيره روشنيش ، زوايا رو ببينه و متخصص ترميمي رو 

انحناها رو ، تناسب ها رو بفهمه و هارموني ها رو . آرزوهاي بيمار رو درك كنه و با معجزه خودش منتظر 
  لحظه ذوق كردن بيمارش باشه وقتي كه اولين بار دندوناشو تو آينه مي بينه .

تجسم كنيد با اون طيف وسيع درمانهاش ، دنياي سراميك و كامپوزيتش و دقتي كه متخصص پروتز رو 
بگرده تو مريضي كه هر بار يه ساز ميزنه تو بستن دهنش و  CRبايد داشته باشه سر جزئيات ، بايد دنبال 

موقعي كه ريز تو دلش قند آب ميشه ، وقتي خانومي كه همسن مادرشه بعد از گذاشتن دست دندونش 
  يگه خدا مادرتو برات نگه داره ، م

متخصص ارتودنسي رو تجسم كنيد كه دو سال تموم ، ريز ريز دندونا رو از جاشون تكون مي ده و مي بره 
و مريض مي خواد تا مريض با خيال راحت بخنده بدون اينكه دستشو جلوي دهنش بگيره جايي كه بايد 

  بابت بي نظمي دندوناش 
  تي در انتظار دندونپزشكايي هست كه ميخوان برن تخصص بگيرن ؟ديديد چقدر دنياهاي متفاو

همه اين رشته ها هم ، حاال يه كم باالتر يا يه كم پايين تر ، به اندازه كافي درآمد براتون به همراه داره . 
  پس اول خودتونو بشناسيد و ببينيد كدوم يك از اينا حالتونو خوب مي كنه ؟
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ح رو صيقل ميده ولي آدماي حرفه اي ، معموال عاشق يه ساز ميشن و همه سازها قشنگن و صداشون رو
  اونو با هيچ ساز ديگه اي عوض نمي كنن 

  .لطفا سازتون رو درست انتخاب كنيد تا هميشه كوك بمونيد 


