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معاون کل وزارت بهداشت مطرح کرد خبـر

افزایش جایگاه پرستاران در یک سال گذشته
لزوم توجه به حقوق و ایثار  پرستاران

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه توجه به 
حقوق و ایثار پرستاران حتما باید بیشتر شود، گفت: 
»در یک سال و نیم گذشته جایگاه و سرمایه اجتماعی 
پرستاران و درآمد آنها علی رغم تمام مشکالت 

و کرونا نسبت به گذشته افزایش یافته است.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در مراسم یادواره 
مانند  ایثارگران حوزه گفت: »حوادثی  و  شهدا 
شهادت پرستار مهشید گودرز که فرزندش را هفت 
ماهه باردار بود یا پرستار دیگری در کرج که او 
هم باردار بود و بر اثر کرونا شهید شد همه عناصر 
یک تراژدی را دارد؛ واقعا بزرگ کردن بچه بدون 
مادر کار سختی است. وقتی یک نفر این چنین 
فوت می کند همه به آن توجه می کنیم اما وقتی 
تعداد باال می روند، تبدیل به عدد و آمار می شود؛ 
اما واقعا گلچین روزگار بهترین ها را می چیند و 
توفیق شهادت نصیب هر کسی نمی شود. درست 
مانند زمان جنگ که همین طور بود، رزمندگانی 
که شهید می شدند یک سر و گردن از بقیه باالتر، 
مهربان تر، وظیفه مندتر بودند.« معاون کل وزارت 
بهداشت افزود: »رفتار پرستاران فداکار برای همه 
ما الگوست؛ اما یادمان نرود که برای چه هدفی 
وارد نظام سالمت شدیم و از اهداف اصلی دور 
نشویم و بدانیم این همه ایستادگی برای چیست. 
فعالیت در نظام سالمت چهار هدف دارد. اول 
تامین سالمت مردم، دوم مراقبت از منافع مالی 
بیماران و جلوگیری از خسارت مالی به مردم و سوم 

توجه به نیازهای غیر بهداشتی و غیر درمانی مرتبط 
سالمت )روانی( و چهارم افزایش کارایی است.«
وی تاکید کرد: »گاهی با وجود همه تالشی که می کنیم 
این اهداف محقق نمی شود مثال آیا با وجود اینکه 9 
درصد از تولید ناخالص ملی در حوزه سالمت هزینه 
می شود به اهداف اساسی نظام سالمت رسیده ایم؟ 
همیشه می توانیم با بیان مشکالت و کمبودها و 
مقایسه با افراد و گروه هایی که وضعیت بهتری دارند 
وضع بهتر را مطالبه کنیم، اما باید قدر داشته های 
خود را هم بدانیم، وضعیت پرستاران  بخش دولتی 
در مقایسه با نیروهای  بخش خصوصی یا میانگین 

درآمد خانوارها یا حداقل بگیران به مراتب بهتر شده 
است.« وی افزود: »ممکن است پاداش پرستاران 
یا حقوق آنها نسبت به تورم کم باشد، اما باید به 
این نکته هم توجه کنیم که حقوق پرستاران نسبت 
به بسیاری از مشاغل بهتر است. میزان بیکاری در 
این شغل بسیار پایین است. گرچه کارهایی که 
برای پرستاران انجام داده ایم کافی نیست و کم 
است اما باید اقدامات انجام شده را هم ببینیم.« 
حریرچی در ادامه بیان کرد: »می دانیم که پرستاران 
مشکل دارند. اکنون مهم این است که پرستاران و 
خانواده های آنها را فراموش نکنیم. وزارت بهداشت 

برای حمایت از این نیروهای فداکار آمادگی کامل 
دارد و از سازمان نظام پرستاری می خواهیم در 
کند.  درگیر  هم  را  بهداشت  وزارت  زمینه  این 
پرستاران زیادی در مواجهه با کرونا جان خود 
را از دست دادند، بسیاری از آنها غافلگیر شدند 
زیرا برخالف زمان جبهه و جنگ که رزمندگان 
از اول می دانستند جایی می روند که امکان جان 
باختن وجود دارند، پرستاران در محیط بیمارستان 
برای خدمت کردن می آیند و خانوادن آنان فکر 
نمی کنند قرار است شهید شوند. بنابراین وظیفه 

ما است که از آنها حمایت کنیم.«
به گزارش ایسنا، وی افزود: »مساله مهم دیگری که 
وجود دارد این است که باید قدر کارهای انجام 
شده را بدانیم، گاهی در یک شهری که هیچ تخت 
بیمارستانی نداشته، بیمارستانی می سازیم اما همزمان 
با افتتاح بیمارستان مردم و مسئوالن آن شهر به جای 
آنکه اندکی خوشحالی کنند می گویند بیمارستان دوم 
را کی می سازید. در مورد پرستاران هم شاید همین 
طور باشد در دو یا سه سال گذشته کارهای زیادی 
برای بهبود وضعیت معیشت پرستاران و احقاق 
حقوق آنها انجام شده که باید دیده شود و بعد از 
آن برای بهتر شدن وضعیت تالش کرد. توجه به 
حقوق و ایثار پرستاران حتما باید بیشتر شود اما در 
1.۵ سال گذشته جایگاه و سرمایه اجتماعی پرستاران 
و درآمد آنها علی رغم تمام مشکالت و کرونا نسبت 

به گذشته افزایش یافته است.«

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه در طول یک سال 
مقابله و مدیریت بیماری کووید19 بیش از ۶0 هزار نفر از پرستاران 
به کرونا مبتال شده اند، گفت: »جامعه پرستاری در این مدت بیش از 

100 شهید و جانباخته تقدیم کرده است.«
به گزارش سپید، مریم حضرتی در یادواره شهدای پرستاری که روز 
شنبه در تاالر ایوان شمس برگزار شد از حضور پررنگ پرستاران در 
صحنه های مختلف در طول تاریخ جمهوری اسالمی ایران خبر داد.
وی با اشاره به اینکه برگ برگ تاریخ پرافتخار پرستاری در طول 
انقالب اسالمی بیانگر نقش آفرینی مردان و زنان پرستاری است که 
در بحران های مختلف پرچم این جامعه بزرگ سالمت را به اهتزاز 
در آورده اند، عنوان کرد: »این نقش آفرینی ها از روزهای سخت مبارزه 
با طاغوت آغاز و تا پیروزی انقالب اسالمی  و پس از آن در دفاع 
مقدس، دفاع از حریم اهل بیت و در حوادث و بالیا مانند زلزله 
و سیل ادامه داشته و در این راه مردان و زنان پرستار جان خود را 
در ارائه خدمات مراقبتی در سنگرهای مختلف از دست دادند و به 
فیض شهادت نائل شدند و تعداد ی نیز به درجه جانبازی رسیدند.«
حضرتی با یادآوری جمله ای از شهید آوینی در خصوص شهید و 
شهادت که می گوید: »اگر شهید نباشد خورشید طلوع نمی کند و 
زمستان سپری نمی شود، اگر شهید نباشد چشمه های اشک می خشکد، 
قلب ها سنگ می شود و دیگر نمی شکند و سرنوشت انسان به شب 
تاریک شقاوت و زمستان سرد قساوت انتها می گیرد و امید صبح و 
انتظار بهار در سراب یأس گم می شود«، افزود: »پرستاران در همه 

بحران ها و امروز در همه گیری کرونا چراغی شده اند در تاریکی 
شب، امیدی شده اند برای دمیدن صبح و بهار.« وی ادامه داد: »در 
همه گیری کووید_19 که کار جهان پیچ در پیچ و مشکل در مشکل 
شد و دنیا را غافلگیر کرد، پرستاران این مشکل را اندکی بر مردمان 
سهل کرده و با عشق، مهربانی، ایثار و از جان گذشتگی و با علم 
مراقبتی در راه سالمت جامعه به صف شدند؛ دل ها به خیر و خوبی 

آنان گرم شد و سرمشقی برای خوبی، دانایی و نیکویی شدند.« 
حضرتی تصریح کرد: »امروز بر خود می بالم که پرستار هستم و در 
مقابل عظمت و بزرگی تک تک پرستاران عزیز که یک سال تمام 
علی رغم نامالیمتی های جامعه بین الملل با جلوه ای خاص و خالص 
از تالش بی دریغ و صبورانه افتخار آفریدند، سر تعظیم فرود می آورم.«
حضرتی با بیان اینکه احساس مسئولیت، عشق ورزی، ایثار و فداکاری 
پرستاران که تا کنون به تقدیم ده ها شهید از جامعه پرستاری در مبارزه 
با ویروس کرونا انجامیده، نه تنها در تاریخ ثبت خواهد شد بلکه 
رشادت و از جان گذشتگی پرستاران در حافظه قوی مردم قدردان 
و قدرشناس ایران به زیبایی حک شده است، اظهار کرد: »ملت فهیم 
ایران، قدردان پرستاران و مدافعان سالمت هستند و عالوه بر آن 
در و دیوار بیمارستان ها و مراکز درمانی نیز که خود نظاره گر تالش 
و زحمات پرستاران هستند در برابر عظمت و فداکاری و ایثارِ آنها 

کرنش کرده و مدافعان سالمت را مدح و ستایش می کنند.« 
وی خاطرنشان کرد: »پرستاری و عظمت آن موجب شد مقام معظم 
رهبری در پیام های جداگانه ای در طول یک سال گذشته بر حمایت 

و پشتیانی از جامعه پرستاری تاکید فرمایند و این پیام ها یک دلگرمی 
و روحی در کالبد پرستاران دمید و انرژی دوباره به جامعه پرستاری 
داد و وظیفه ما را نیز سنگین تر کرد.« حضرتی مطرح کرد: »در طول 
یک سال مقابله و مدیریت بیماری کووید-19، از جامعه 200 هزار 
نفری پرستاری بیش از ۶0 هزار نفر از پرستاران به کرونا مبتال شدند 

و پس از بهبودی مجددا به ارائه خدمت بازگشتند.«
به گزارش وبدا، حضرتی در پایان با بیان اینکه در این مدت بیش 
از 100 پرستار جان خود را از دست داده اند، خاطرنشان کرد: »به 
دنبال تایید مقام معظم رهبری که با عنوان شهید برای پرستاران جان 
باخته موافقت فرمودند، پرونده این عزیزان در کمیته ای که به دستور 
وزیر بهداشت زیر نظر  معاونت توسعه تشکیل شده است، بررسی 
می شود و پرونده تعدادی از این عزیزان به عنوان شهید تایید شده 

و پرونده های دیگر همچنان در دست بررسی و اقدام است.«

معاون پرستاری وزارت بهداشت مطرح کرد

شهادت بیش از 100 پرستار در دوران شیوع کرونا


