
 

   
 

 

 

பத்திரிகைச் செய்தி                                                                                                              5.1.2020                                                                                                                                                                  

மருத்துவத் துகையில் இளம் மருத்துவர்ைளுக்கு நிைழும் 

சதொந்தரவுைகளயும் சைொடுகமைகளயும் விகரவில் ைகளவீர்! 

 

மருத்துவர்ைளில் 70 விழுக்ைொட்டினர் தொங்ைள் சபொதுத் துகையில் பணி புரியும்சபொழுது 

சைொடுகமைளுக்கு இலக்ைொனதொைவும் 17 விழுக்ைொட்டினர் தற்சைொகலக்கு முயன்ைதொைவும் ஒரு 
ஆய்வில் கிகைக்ைப்சபற்றுள்ள தைவல் மிகுந்த அதிர்ச்சிகய அளிப்பதொைப் பினொங்கு பயனீட்ைொளர் 

ெங்ைத் தகலவர் முகைதீன் அப்துல் ைொதீர் கூறினொர். 

இது மிகுந்த வவதகனகயத் தரும் செய்தியொகும்.  சைொடுகமக் ைலொச்ெொரம் எவ்வளவு வவைமொைப் 

பரவி வருகிைது மற்றும் எவ்வளவு ைடுகமயொை இருக்கிைது என்பதற்கு இது தக்ை ெொன்று.   

மருத்துவர்ைள் செய்திமைல் வொரிய அகமப்பு வமற்சைொண்ை ஒரு ஆய்வில் மருத்துவர்ைளுக்குத் 

தங்ைளுகைய சதொழில் மீது ஆர்வம் குன்றிப்வபொய் விட்ைதொைவும், இன்னும் 80 விழுக்ைொட்டினர் 

மனக்ைலக்ைத்திற்கு ஆளொனவர்ைளொைவும் இருக்கின்ைனர் என்றும் அறியப்பட்டுள்ளது. 

ெமீபத்தில் சில மருத்துவர்ைள் சைொடுகமக்கு ஆளொனதொன ஊைைங்ைளுக்கு அறிவித்துள்ளனர்.  

“வெொர்வு மற்றும் மன அதிர்ச்சி” ைொரணமொைத்தொன் தொங்ைள் மருத்துவத் சதொழிகல 

விட்டுவிடுவதொைவும், மருத்துவத் துகையில் ஆர்வம் இழந்ததொல் அல்ல என்றும் சில மருத்துவர்ைள் 

குறிப்பிட்டுள்ளனர். 

மருத்துவர்ைளின் இந்த கூற்றுைள் அதிர்ச்சிகய அளிப்பவதொடு மருத்துவ உலைத்தில் மருத்துவர்ைவள 

பலிைைொவொை இருக்கும் வைொரப் பக்ைத்கத நமக்குப் பைம் பிடித்துக் ைொட்டுகிைது.   

மவலசியொவின் சுைொதொர அகமச்சு, மவலசிய மருத்துவ ெங்ைம், மவலசிய மருத்துவக் ைழைம் மற்றும் 

இதர மருத்துவம் ெொர்ந்த அகமப்புைள், சில தெொப்தங்ைளொை நீடித்துக் சைொண்டிருக்கும் இந்தப் 
பிரச்ெகனகய விகரவில் இனங்ைொண வவண்டும் என்று பினொங்கு பயனீட்ைொளர் ெங்ைம் வைட்டுக் 

சைொள்கிைது. 

இளநிகல மருத்துவர்ைள் 24 மணி வநர ஆதரவுப்புள்ளி (helpline)  செல்ப்வைொக் (Helpdoc) 
உதவிவயொடு தங்ைளுக்கு இகழக்ைப்படும் சைொடுகமைகள புைொர் செய்யக் 

வைட்டுக்சைொள்ளப்படுகிைொர்ைள். மருத்துவர்ைளுக்கு உதவும் வநொக்ைத்தில் ைைந்த வருைத்தில் 
ஆரம்பிக்ைப்பட்ை செல்ப்வைொக்குக்கு இது வகரக்கும் வபொதிய வரவவற்பு கிகைக்ைவில்கல என்று 



 

   
 

மவலசிய மருத்துவ ெங்ைத்தின் தகலவர் முைமட் நமொசி இப்ரொஹிம் கூறினொர். ஆனொல் 

வமற்சைொள்ளப்பட்ை ஆய்வுைளின் முடிவுைவளொ கிட்ைத்தட்ை 80 விழுக்ைொடு மருத்துவர்ைள் 

சைொடுகமக்கு இலக்ைொகியுள்ளதொைக் கூறுகிைது.   

ஆய்வுைளின் முடிவுக்கும், செல்ப்வைொக்குக்குக் கிகைக்கும் வரவவற்புக்கும் உள்ள முரண்பொடுைள் 

ைலக்ைத்கத அளிப்பதொை உள்ளது.  சதொல்கலைளுக்கு உள்ளொகும் மருத்துவர்ைள் தங்ைள் மூத்த 

மருத்துவர்ைள் பற்றி புைொர் செய்யத் தயங்குகின்ைனர் என்பதகனவய இது ைொட்டுகிைது. 

புைொர் அளிப்பவர்ைளின் விபரங்ைள் இரைசியமொை கவத்துக்சைொள்ளப்படும் என்றும் அவர்ைளுகைய 
மனக்குகைைள் பயிற்சி மருத்துவமகனைளில் உள்ள பிரதிநிதிைளொல் கையொளப்படும் என்று என்று 
முைமட் நமொசி அறிவித்திருந்தும் இந்நிகல நீடிப்பதொல் இதற்ைொன அடிப்பகைக் ைொரணங்ைகள 

ஆரொய வவண்டியது அவசியமொகும். 

மருத்துவர்ைள், தொதியர்ைள் ஆகிவயொருக்கு மருத்துவத் துகையின் மீதுள்ள  மனக்குமுைல்ைகளயும் 

புைொர்ைகளயும் ஆய்வு செய்வதற்ைொன ஒரு அகமப்கப அரெொங்ைம் சைொண்டு வர வவண்டும்.  
ஏசனனில் மருத்துவத் துகையில் உள்ள தொதியர்ைளும் சைொடுகமைளுக்கு இலக்ைொகிைொர்ைள் என்று 

சதரிய வந்துள்ளது.  இந்தப் பிரச்ெகன, குறிப்பொைப் சபொது மருத்துவமகனைளில் மிைவும் 
பரவலொைவும் ைடுகமயொைவும் இருப்பதொல் விகரவொன நைவடிக்கை அவசியமொகும் என்று பினொங்கு 

பயனீட்ைொளர் ெங்ைத் தகலவர் முகைதீன் அப்துல் ைொதீர் கூறினொர். 

 

முகைதீன் அப்துல் ைொதீர் 

தகலவர் 

பினொங்கு பயனீட்ைொளர் ெங்ைம் 

 


