
بـا عبـور از بحـران کرونـا و خالـی شـدن 
تخت های کرونایی در بیمارسـتان ها، شـنیده 
می شـود که حدود پنج تا شـش هزار پرسـتار 

قـراردادی و طرحـی، اخـراج شـده انـد. 
علـی علیـزاده، نماینـده مجلـس نیز در تذکری 
به وزیر بهداشـت، از این مسـاله انتقاد کرده 
و گفته اسـت: »مدافعان سـامت و پرسـتاران 
به کارگیری شـده در شـرایط کرونایی، آرام 
آرام در حال تعدیل هسـتند که این برخاف 
انصـاف و منویـات رهبـری اسـت. بایـد توجه 
شـود کـه ایـن کار صـورت نگیـرد. همچنیـن 
دانشـکده های علوم پزشـکی، تعهد محضری 
محیـط  و  پزشـکی  دنـدان  دانشـجویان  از 
می گیرنـد و اجـازه جـذب و بـه کارگیـری 
بـه آنهـا نمی دهنـد کـه ایـن موضـوع نیـز بایـد 

پیگیری شـود.«
سـازمان  کل  رئیـس  میرزابیگـی،  محمـد 
نظـام پرسـتاری هـم از چنیـن رفتـاری کـه 
برخی بیمارسـتان ها نسـبت به پرسـتاران روا 
داشـته اند، بـه شـدت گایـه و انتقـاد کـرد و 
افـزود: »متاسـفانه رفتـاری در بدنـه مدیریـت 
هسـت که آدم شـک می کند که فکر و برنامه 
آنهـا در راسـتای برنامه هـا و اهـداف نظـام 
سـامت باشـد. موضع سـازمان نظام پرستاری 
ایـن اسـت کـه در حـق ایـن نیروهـا کـم لطفی 
شـده و بایـد ضمـن عذرخواهـی از آنهـا بـا 

عـزت و احتـرام بـه کار بازگردنـد.«
میرزابیگـی ادامـه داد: »بعضی هـا چشـم خـود 
را بـه روی واقعیت هـای کرونـا بسـته اند و 
طـوری شـده کـه خـود آنهـا در دوران بحـران 
کرونـا، در خانـه بوده انـد و حـاال آمده انـد ایـن 
پرسـتاران را اخـراج می کننـد. بعضـی از ایـن 
پنج تا شـش هزار نفر پرسـتار اخراجی، زوج 
هسـتند کـه هـر دو بـا هـم اخـراج شـده اند و 

ایـن، عیـن بی اخاقـی و بی عدالتـی اسـت.«
میرزابیگی به مهر یادآور شـد: »این پرسـتاران 
بایـد برگردنـد و سـازمان نظـام پرسـتاری 
پیگیـری خواهـد کـرد. فعـا در مسـیر مذاکره 
هسـتیم، امـا اگـر الزم باشـد، شـکایت هـم 

خواهیـم کرد.«
رئیس کل سـازمان نظام پرسـتاری افزود: »ما 
االن بیـش از ۱۰۰ هـزار نفـر کمبـود پرسـتار 
داریـم و مـن نمی دانـم بیمارسـتان ها بـا چـه 
جراتـی ایـن نیروهـا را اخـراج کرده انـد. ایـن 
اخاقی نیست که پرستارانی را که در دوران 
کرونـا بـه مـردم خدمـت کرده انـد، حاال بیاییم 
و آنها را اخراج کنیم. من مطمئن هستیم اگر 
ایـن نـوع رفتـار غیـر اخاقـی بیمارسـتان ها به 
گوش مقامات باال برسـد، خودشـان برخورد 

خواهنـد کرد.«
بـه گفتـه میرزابیگـی، »۲۰۹ نفـر از گـروه 

پرسـتاری در دوران کرونـا شـهید شـده اند 
کـه ۱۵۹ نفـر آنهـا را پرسـتاران دانشـگاهی 

می دهنـد.« تشـکیل 

واکنش وزارت بهداشت به ماجرای 
اخراج پرستاران

وزارت  پرسـتاری  معـاون  عبـادی،  عبـاس 
بهداشـت، موضوع اخراج پنج هزار پرسـتار 
قراردادی را نادرسـت خوانده و گفته اسـت: 
»این موضوع که گفته شـده پنج هزار پرسـتار 
اخـراج شـدند، درسـت نیسـت و مـن فکـر 
می کنـم یـک سـوء تدبیـر بـوده اسـت. در 
ضمـن مجوزهـای قانونـی بـرای طـرح ۲۴ 

ماهـه در زمـان کرونـا صـادر شـد.«
وی تصریـح کـرد: »پنـج هـزار پرسـتار اخـراج 
شـده از سـوی دانشـگاه های علوم پزشـکی 
شـاغل در بیمارسـتان ها، نیروهـای طرحـی 
بودنـد و بـر اسـاس قوانیـن طـرح آنهـا پایـان 
 یافته اسـت. پایان یافتن طرح پرسـتاران اقدام 
قانونـی اسـت و هیـچ کوتاهـی در ایـن زمینـه 
از سـوی دانشـگاه های علوم پزشـکی صورت 
نگرفتـه اسـت. باتوجـه  بـه شـیوع همه گیـری 
کرونا در بیش از دو سال گذشته و بر اساس 
توافق بیمارسـتان با پرسـتاری که دوره طرح 
را می گذراند، اشـتغال این نیروها بر اسـاس 

شـرایط ایـن بیمـاری تمدیـد شـده بود.«
همچنیـن عبـادی دربـاره برنامه هـای وزارت 
بهداشـت بـرای جـذب پرسـتاران نیـز تاکیـد 

کـرد: »مـا منتظـر صـدور مجوزهـای الزم 
از سـوی سـازمان امـور اسـتخدامی کشـور 
و سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا بـرای جـذب 
نیـرو هسـتیم. تقاضـای جـذب نیـرو در نظـام 
سـامت را بـه سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا و 
سـازمان امور اسـتخدامی داده ایم. حدود ۱۷ 
درصد از پرستاران موجود، همکاران طرحی 
و تمدید طرح هسـتند. ۵۴ درصد پرسـتاران 
رسمی و ۴۷ درصد از آن ها طرحی و شرکتی 
هسـتند، لـذا درخواسـت تبدیـل وضعیـت یـا 

اسـتخدام داده شـده اسـت.«
وی گفـت: »وزارت بهداشـت بـه سـازمان 
امور اسـتخدامی و سـتاد ملی مقابله با کرونا 
درخواسـت تبدیـل وضعیـت کارکنـان فعـال 
در ایـام کرونـا را داده اسـت. در یکـی از ایـن 
مکاتبـات بـه شـکل خـاص بـه جـذب ۱۰۰ 

هـزار نفـر اشـاره شـده اسـت کـه امیدواریـم 
ایـن موضـوع هـر چـه زودتـر بـه نتایـج خوبی 

برسد.«
به گفته معاون پرسـتاری وزارت بهداشـت، 
»خوشـبختانه ظرفیـت پذیـرش نیـرو از نظـر 
سـاختار سـازمانی در وزارت بهداشـت وجود 
دارد و مـا منتظـر صـدور مجوزهـای الزم از 
سـوی سـازمان امور اسـتخدامی کشـور و ستاد 

ملـی مقابلـه بـا کرونـا هسـتیم.«
وی اظهار داشـت: »ما درخواسـت جذب و 
تغییـر وضعیـت همـکاران فعـال در ایـام کرونا 
را داده ایـم. میـزان مجـوز جـذب نیـرو در نظام 
سـامت بسـتگی بـه تصویـب سـازمان های 
ذی ربط دارد. درخواست تامین بودجه جهت 
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تعدیل هستند که این برخالف انصاف و منویات رهبری است

میرزابیگی: بعضی ها چشم خود را به روی 
واقعیت های کرونا بسته اند و طوری شده که 
خانه  در  کرونا،  بحران  دوران  در  آنها  خود 
بوده اند و حاال آمده اند این پرستاران را اخراج 
می کنند. بعضی از این پنج تا شش هزار نفر 
پرستار اخراجی، زوج هستند که هر دو با هم 
اخراج شده اند و این، عین بی اخالقی و بی عدالتی 
است. این پرستاران باید برگردند و سازمان 
نظام پرستاری پیگیری خواهد کرد. فعال در 
مسیر مذاکره هستیم، اما اگر الزم باشد، شکایت 
هم خواهیم کرد. ما االن بیش از ۱۰۰ هزار نفر 
کمبود پرستار داریم و من نمی دانم بیمارستان ها 
اخراج کرده اند را  نیروها  این  با چه جراتی 

به  پرستاران  و  سالمت  مدافعان  علیزاده: 
آرام  کرونایی،  شرایط  در  شده  کارگیری 
آرام در حال تعدیل هستند که این برخالف 
باید توجه  منویات رهبری است.  انصاف و 
همچنین  نگیرد.  صورت  کار  این  که  شود 
تعهد محضری  پزشکی،  دانشکده های علوم 
از دانشجویان دندان پزشکی و محیط می گیرند 
و اجازه جذب و به کارگیری به آنها نمی دهند 
شود پیگیری  باید  نیز  موضوع  این  که 
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