
 ادامه از صفحه 14 
محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری 
با اشاره به همین ضرورت می گوید: »در حال حاضر 
اولویت ما در کنترل بحران کرونا و جلوگیری از 

مرگ و میر، جذب پرستاران جدید است.«
او همچنین در رابطه با استخدام پرستاران جدید 
و معوقه پرستاران قبلی نیز عنوان می کند: »در 
حال حاضر با سه بحران از طرف نظام سالمت 
مواجه هستیم که بخصوص در این دوران بحران 
کرونا، مردم را تهدید می کند. اولین بحران، کمبود 
نیروی انسانی است که تاثیر مستقیم بر روند این 
بیماری دارد. بنابراین از دولت می خواهیم تا به 
این بحران با سرعت رسیدگی کند و نیروی تازه 
نفس استخدام کنند تا از مرگ و میر و تلفات 

بیشتر، هرچه سریع تر جلوگیری شود.«
میرزابیگی به آسیب های کمبود پرستار برای مقابله 
با بحران کرونا نیز اشاره می کند و می گوید: »در 
اکثر استان های کشور نسبت پرستار به تخت 0.4 
الی 0.5 در 24 ساعت است. واضح و مبرهن 

باشد  باید  که  کافی  و  که رسیدگی الزم  است 
نیست و ضرر آن به طور مستقیم به مردم وارد 
می شود. دومین بحران نیز خود شیوع کرونا است 
که بسیار سریع، دامنگیر شد و با توجه به آماده 
نبودن زیرساخت ها به خصوص در زمینه نیروی 

انسانی با مشکل مواجه شدیم.«
بی  قول های  بحران،  »سومین  می دهد:  ادامه  او 
عمل مسئوالن در رابطه با معوقه های پرستاران 
و وعده های داده شده است. در حال حاضر در 
کشورهایی مثل ایتالیا و اسپانیا که همزمان با ما با 
ویروس کرونا مواجه شده اند، عدد مرگ و میر 
تک رقمی است و علت این اتفاق وجود نیروی 
انسانی کافی است، اما در کشور ما پرستاران با 

وجود کرونا بسیار خسته هستند.«
رئیس کل سازمان نظام پرستاری در خصوص 
تعرفه گذاری حقوق پرستاران هم یادآور می شود: 
»علت اصلی به تعویق افتادن تعرفه گذاری، دولت 
است که هیچ اقدامی در رابطه با تعرفه گذاری و 
استخدام نیروی جدید انجام نمی دهد. در حال 
حاضر در بحران کرونا جذب نیروهای جدید در 
اولویت است و تعرفه گذاری در اولویت بعدی 
قرار می گیرد. همچنین از مردم نیز درخواست 
و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  که  داریم 

بیماری  استفاده از ماسک از شیوع بیشتر این 
جلوگیری کنند.«

برنامه های وزارت بهداشت برای تامین 
پرستاران در خط مقدم کرونا

وزارت بهداشت، کمبود پرستار در کشور را کتمان 
نمی کند، اما در عین حال تاکید دارد که از همه 
ظرفیت های قانونی استفاده می کند تا در مقابله با 
بحران کرونا با مشکل کمبود پرستار، روبرو نباشیم. 
مریم حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت نیز 
با اشاره به کمبود پرستار در ایران، یادآور می شود: 
»میانگین نسبت پرستار به تخت بیمارستانی اکنون 
در کشور 1.02 است که البته با سطح استاندارد 

فاصله داریم و امیدواریم در پنج سال آینده بتوانیم 
به سطح استاندارد الزم برسیم. سطح استاندارد 
به تخت که شامل،  نسبت کل گروه پرستاری 
پرستار، بهیار، پرستار اتاق عمل، هوشبری، کمک 
بهیار است 2.3 نفر به ازای هر تخت بیمارستانی 
است. در دنیا اکنون نسبت پرستار به جمعیت 
سنجیده می شود، زیرا نقش پرستاران را فقط در 
بیمارستان نمی دانند و به نقش پرستاران در جامعه 

توجه می شود.«
وی با اشاره به فعالیت پرستاران در اپیدمی کرونا 
نیز خاطرنشان می کند: »پرستاران در کشور یک 

خانواده 200 هزار نفری هستند. در این اپیدمی 
بیش از 65 درصد پرستاران کشور در بیمارستانهای 
مرجع کرونا در تماس مستقیم با بیماران کرونا 
قرار داشتند و از بیماران در بخش تریاژ، بستری 
و آی سی یوها مراقبت کردند و بهبودی که اکنون 
حاصل شده، نتیجه زحمات پرستاران و همه تیم 

سالمت است.«
ماه گذشته حدود  یادآور می شود: »در چند  او 
4500 پرستار در بیمارستانهای دولتی استخدام 
شدند. البته آزمون استخدامی آبان برگزار شد، اما 
با شروع اپیدمی کرونا این افراد بدون بروکراسی 
و تشریفات اداری و گزینش به تدریج جذب 
نیز  اپیدمی کرونا  و بکارگیری شدند و بعد از 
مراحل اداری استخدام این پرستاران طی می شود. 
مجوزی نیز برای استخدام سه هزار پرستار دیگر 
هم گرفته شده است که امیدواریم سازمان برنامه 
و بودجه هر چه زودتر اعتبار آن را تخصیص 
دهد تا بتوانیم در ماه های آینده این پرستاران را 
هم استخدام کنیم. در این راستا، دو هزار و 284 
مجوز قراردادی هم برای جذب پرستار گرفته 
شد. همچنین به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ 
شد که پرستارانی که در معرض خطر هستند، مثال 
آسم دارند، بیماری قلبی یا تنفسی یا ضعف ایمنی 

دارند یا باردار هستند، در بخش های کووید 19 
بکارگیری نشوند.«

حضرتی درباره اولویت استخدامی پرستاران فعال 
»از نظر وزارت  نیز می گوید:  اپیدمی کرونا  در 
بهداشت پرستاران شرکتی، پیمانی و رسمی از 
نظر شرح وظایف هیچ فرقی ندارند. همان کاری 
که پرستار شرکتی یا قراردادی انجام می دهد همان 
کار را پرستار پیمانی و رسمی هم انجام می دهد. 
اینکه در جاهایی با این پرستاران قرارداد 89 روزه 
بسته شده و استخدام نشده اند باید بررسی شود. 
اگر دانشگاه های علوم پزشکی نیاز داشته باشند 
و ظرفیت استخدامی داشته باشند، این پرستاران 
استخدام می شوند. البته دانشگاه ها شاید نتوانند 
استخدام  را  قرارداد 89 روزه  با  پرستاران  همه 
فعالیت های  حیطه  در  موضوع  این  زیرا  کنند، 
معاونت توسعه وزارت بهداشت و دانشگاه های 

علوم پزشکی است.«
اپیدمی کرونا  ابتدای  او خاطرنشان می کند: »از 
حدود هزار و ۷3 نفر از پرستاران اعم از هیات 
علمی، دانشجویان پرستاری تحصیالت تکمیلی و 
پرستاران بازنشسته و آزاد به صورت داوطلبانه و 
رایگان برای مراقبت از بیماران کووید 19 و ارائه 
خدمات مشاوره ای و آموزش در بیمارستانهای 
مرجع کرونا مشغول به خدمت رسانی شدند. 6۷3 
نفر از پرستاران داوطلب نیز به سامانه 4030 معرفی 
شدند که برای مشاوره رایگان یا تخصصی در این 
سامانه مشغول به کار شدند. تعدادی از پرستاران 
نیز برای خدمت رسانی به مراکز غیر بیمارستانی 
مثل آسایشگاه های سالمندان برای پیشگیری از 

ابتال به کووید 19 اعزام شدند.«
که  است  کرده  اعالم  بهداشت  وزارت  اگرچه 
برای تامین پرستاران در مقابله با بحران کرونا از 
همه ظرفیت های موجود استفاده خواهد کرد، اما 
نمایندگان جامعه پرستاری می گویند فرآیند تامین 
نیروی پرستاری در دوران کرونا نباید به شکل 
قرادادهای 89 روزه باشد. پرستاری که احساس 
کند امنیت شغلی ندارد و بعد از بحران کرونا دوباره 
به جمع بیکاران خواهد پیوست، این اتفاق هم 
در روحیه پرستاران خط مقدم کرونا تاثیر منفی 
می گذارد و هم در کاهش کیفیت ارائه خدمت به 

بیماران، تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.

حضرتی: از نظر وزارت 
بهداشت، پرستاران شرکتی، 
پیمانی و رسمی از نظر شرح 

وظایف هیچ فرقی با همدیگر 
ندارند. همان کاری که پرستار 

شرکتی یا قراردادی انجام 
می دهد، همان کار را پرستار 

پیمانی و رسمی هم انجام 
می دهد. بنابراین اینکه در 

جاهایی با این پرستاران 
قرارداد ۸9 روزه بسته شده 

است و استخدام نشده اند، 
باید بررسی شود

میرزابیگی: در حال حاضر 
اولویت ما در کنترل بحران 
کرونا و جلوگیری از مرگ و 
میر، جذب پرستاران جدید 

است. از دولت می خواهیم تا 
به بحران کمبود کادر پرستار با 
سرعت رسیدگی شود و نیروی 

تازه نفس استخدام کنند تا 
از مرگ و میر و تلفات بیشتر، 

هرچه سریع تر جلوگیری شود. 
واضح و مبرهن است که در 

این وضعیت، رسیدگی الزم و 
کافی به بیماران مبتال به کرونا 

وجود ندارد. در نتیجه ضرر 
آن به طور مستقیم به مردم 

وارد می شود

نمایندگان جامعه پرستاری 
می گویند فرآیند تامین نیروی 

پرستاری در دوران کرونا 
نباید به شکل قرادادهای 

۸9 روزه باشد. پرستاری که 
احساس کند امنیت شغلی 

ندارد و بعد از بحران کرونا 
دوباره به جمع بیکاران خواهد 

پیوست، این اتفاق هم در 
روحیه پرستاران خط مقدم 

کرونا تاثیر منفی می گذارد و 
هم در کاهش کیفیت ارائه 

خدمت به بیماران، تاثیر 
مستقیم خواهد گذاشت
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