
  امین جاللوند
از  پرستاری  نیروهای  اگر  که  نیست  شکی 
خودگذشتگی نمی کردند و با عشق به خدمت 
به میدان نمی آمدند، قطعا آمار مرگ و میر بر اثر 

کرونا افزایش پیدا می کرد.
این روزها اغلب جامعه پرستاری در خط مقدم 
مبارزه با کرونا قرار دارند و در شیفت های طوالنی 
مدت به بیماران مبتال به کرونا خدمت می کنند. 
برخی از آنها نیز در همین مسیر خدمت، شهید 
شده اند و طیف زیادی از پرستاران نیز پس از 
ابتال به کرونا، بهبود یافته اند. بر اساس آمارهای 
رسمی، حدود دو سوم توان نیروهای پرستاری 
کشور صرف مقابله با کرونا شده است. خیلی از 
این پرستاران، جانشان را کف دستشان گذاشته اند 
و با علم به اینکه احتمال دارد به کرونا مبتال شوند، 

خدمت به بیماران را متوقف نکرده اند.
در عین حال نمایندگان جامعه پرستاری تاکید 
دارند که در بسیاری از مراکز درمانی با کمبود 
نیروی پرستار مواجه هستیم و برخی پرستاران، 
همزمان به جای چند پرستار خدمت می کنند. آنها 
می گویند این وضعیت نمی تواند چندان ادامه داشته 
باشد، زیرا تداوم این شرایط حاد به خستگی و 
فرسودگی بیش از حد کادر پرستاری منجر می شود.
برخی از نمایندگان جامعه پرستاری معتقدند که 
اولویت فعلی نظام سالمت برای مقابله با کرونا باید 
جذب پرستاران جدید باشد تا هم از فرسودگی 
کادر درمان جلوگیری شود و هم آمار مرگ و میر 

بیماران مبتال به کرونا کاهش پیدا کند.

در صورت جذب نشدن پرستاران جدید، 
آمار فوتی های کرونا باال می رود

فعلی  وضعیت  از  پرستاری  جامعه  نمایندگان 
پرستاران در بحران کرونا انتقاد دارند و معتقدند 
دولت از آنها حمایت چندانی به عمل نیاورده 
است. آنها بر جذب فوری پرستاران جدید برای 

مهار بحران کرونا، تاکید ویژه دارند. 
محمد شریفی قدم، دبیرکل خانه پرستار در گفتگو 
با سپید نیز به وضعیت فعلی بحران کرونا اشاره 
می کند و می گوید: »برای مهار کرونا، سه ضلع 
مهم شامل دولت، مردم و کادر بهداشتی و درمانی 
داریم. این سه ضلع باید با یکدیگر هماهنگ باشد 
و در این بین، دولت بیشترین نقش را دارد که باید 
از مردم و کادر درمان، حمایت کند. در بسیاری 
که  استان های جنوبی  استان ها و بخصوص  از 
وضعیت کرونا بسیار حاد است، تقاضای نیروی 
پرستار دارند. متاسفانه االن وضعیت خوبی در 
بحث کرونا نداریم. همه تخت های مراقبت های 
ویژه، پر است و دولت هم به نظر می رسد که 
و  است  کرده  رها  را  کرونایی  محدودیت های 
حمایت چندانی هم از مردم و کادر بهداشت و 
درمان ندارد. دولت در اقناع افکار عمومی هم 
موفق عمل نکرده است و مثال طبق آمارها حدود 

90 درصد مردم تهران، پروتکل های بهداشتی را 
رعایت نمی کنند.«

او در ادامه از ضرورت جذب پرستاران در بحران 
کرونا سخن می گوید و یادآور می شود: »به دلیل 
دارویی و جراحی  درمان  کرونا،  بیماری  اینکه 
ندارد، بنابراین کادر پزشک هم کمترین مداخله 
را در درمان این بیماران دارد. بیشتر بحث مقابله 
با کرونا، بحث مراقبت از بیمار است که بیشترین 
بار بر عهده پرستاران است. تا قبل از کرونا هم 
با کمبود شدید پرستار مواجه بودیم؛ طوری که 
نسبت پرستار به جمعیت در ایران، نصف حداقل 
استانداردهای جهانی است. با بحران کرونا، نیاز به 

خدمات پرستاری تشدید شد. یک بیمار مبتال به 
کرونا، نیاز به خدمات 24 ساعته مراقبت پرستاری 
دارد، در حالی که یک بیمار که جراحی انجام داده 
است، نیاز به چهار ساعت مراقبت پرستاری دارد. 
در کشورهای توسعه یافته برای مهار بحران کرونا، 
بیشترین تمرکز را روی جذب کادر پرستار قرار 
داده اند و آمار فوتی هایشان به شدت کاهش پیدا 
کرده است، اما چنین حساسیتی در کشور ما وجود 
ندارد و آمار مرگ ها بر اثر کرونا باال می رود. در 
نظر بگیرید اگر حتی ساالنه 10 هزار پرستار جدید 
جذب شود، فقط وضعیت موجود حفظ می شود 

که این کار را هم انجام ندادند.«
او تاکید می کند: »متاسفانه در کشور ما برای جبران 
کمبود پرستار در دوران کرونا به جذب پرستاران 89 
روزه اقدام کردند که مصداق عینی استثمار جامعه 
پرستاری است. این پرستاران با قرارداد شرکتی، نه 
بیمه هستند، نه مرخصی دارند و با کمترین حقوق، 
جذب شده اند. در این راستا حدود سه هزار پرستار 
را استخدام کردند که بعد از سه ماه نیز تقریبا همه 
را اخراج کردند. این کار عالوه بر اینکه اخالقی 
نیست، نشان می دهد که دولت برای مهار کرونا نیز 
برنامه ریزی بلندمدت ندارد. با وجود آنکه حدود 
50 هزار پرستار بیکار داریم و در بحران کرونا، 
نیاز جدی به آنها داریم، اما برنامه ریزی علمی و 

بلندمدتی برای جذب آنها وجود ندارد.«
شریفی مقدم خاطرنشان می کند: »با توجه به طوالنی 
شدن بحران کرونا، کادر پرستاری ما خسته و فرسوده 
شده اند. حدود 9 هزار پرستار هم خودشان به کرونا 
مبتال شده اند. االن هر پرستار نیز به جای چند نیرو 
کار می کند. محصول این فشار کاری، این خواهد 
بود که خطای پزشکی باال می رود. پرستار تا حدی 

توان دارد. اگر فشار به جامعه پرستاری افزایش 
پیدا کند و نیروهای تازه نفس جذب نشوند، آمار 
مرگ و میر بر اثر کرونا هم باال می رود. متاسفانه 
وقتی پرستاران از این کمبودها شکایت می کنند، 
جواب منطقی به آنها نمی دهند و گاهی اعتراضات 

آنان را سرکوب می کنند.«
او تصریح می کند: »در دوران بحران کرونا فقط در 
مقام کالم از پرستاران به عنوان قهرمانان سالمت یاد 
کردند، اما در مقام عمل شاهد هستیم که وضعیت 
پرستاران به نسبت چند ماه قبل، بسیار بدتر شده 
است. یک مشکل جدی دیگر این است که شاهد 
تضاد منافع در حوزه پرستاری هستیم. یعنی یک 
سری مسئوالن دولتی در حوزه پرستاری داریم که 
خودشان اعضای هیات مدیره شرکت هایی هستند 
که پرستار شرکتی را جذب می کنند. همچنین نادیده 
گرفتن حقوق پرستاران باعث شده است که آنها نسبت 
به وعده وعیدهای دولتی نیز بی اعتماد شوند و به 
عنوان آخرین راهکار به تجمع های اعتراضی دست 
بزنند. در همین چند ماه اخیر نیز شاهد چندین تجمع 
اعتراضی در نقاط مختلف کشور بودیم. درمجموع، 
اگر در مقام عمل از پرستاران حمایت نشود، مدیریت 

بحران کرونا امکان پذیر نخواهد بود.«

جذب پرستاران جدید باید جدی 
گرفته شود

برخی از نمایندگان جامعه پرستاری تاکید دارند که 
جذب پرستاران جدید باید در اولویت برنامه های 
مقابله با کرونا باشد تا هم نیروهای فعلی پرستار 
دچار فرسودگی نشوند و هم آمار مرگ و میر بر 

اثر کرونا، افزایش پیدا نکند.
ادامه در صفحه 15 

ضرورت جذب پرستاران جدید برای مقابله با بحران کرونا
نمایندگان جامعه پرستاری می گویند برای کاهش آمار مرگ و میر مبتالیان به کرونا و جلوگیری از 

فرسودگی کادر درمان، باید جذب پرستاران جدید در اولویت نظام سالمت قرار بگیرد

شریفی مقدم: با توجه به 
طوالنی شدن بحران کرونا، کادر 

پرستاری ما خسته و فرسوده 
شده اند. حدود 9 هزار پرستار 

هم خودشان به کرونا مبتال 
شده اند. االن هر پرستار نیز 
به جای چند نیرو کار می کند. 
محصول این فشار کاری، این 
خواهد بود که خطای پزشکی 

باال می رود. پرستار تا حدی 
توان دارد. اگر فشار به جامعه 

پرستاری افزایش پیدا کند 
و نیروهای تازه نفس جذب 

نشوند، آمار مرگ و میر بر اثر 
کرونا هم باال می رود
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