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بحران معیشتی در انتظار  6هزار پرستار
اخراج شده

جذب را ارائه کردیم که متاسفانه در مجلس
رای نیاورد .باید دید بودجه این کار از کدام
منبـع تامین میشـود».
همچنیـن سـعید صدرائیـان ،سـخنگوی
سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور نیـز بـا
تشـریح نحـوه اسـتخدام پرسـتاران جدیـد و
همچنیـن پرسـتارانی کـه بـا قراردادهـای ۸۹
روزه در برهه شـیوع کرونا فعالیت داشـتند،
افـزود« :رونـد جـذب پرسـتاران جدیـد منوط
به تامین بودجه و ارائه اطالعات مبنی بر نیاز
وزارت بهداشـت اسـت .روند اینگونه اسـت
که وزارت بهداشـت ،اطالعات و مسـتندات
مـورد نیـاز خـود را ارائـه میدهـد و پـس از
تامیـن اعتبـار در سـازمان برنامـه و بودجـه،
سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور پس از
بررسـیهای الزم ،مجـوز برگـزاری آزمـون
و اسـتخدام را صـادر میکنـد».
وی در مـورد چگونگـی صـدور مجـوز
اسـتخدام پرسـتاران در زمـان شـیوع کرونـا
گفت« :بهکارگیری آنها در برهه شیوع کرونا
بـا مصوبـات سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونا بوده،
نه سازمان اداری و استخدامی کشور .حقوق
آنهـا هـم از محلهایـی همچـون درآمدهـای
مراکـز درمانـی پرداخـت شـده اسـت ،نـه
بودجـه کشـور .حـاال همـان مراکـز بـا اتمـام
دوره کرونـا ،اقـدام بـه تعدیـل یـا عـدم تمدید
قـرارداد آنهـا کردهانـد».
صدرائیان افزود« :سازمان اداری و استخدامی
در جهـت قدردانـی از زحمـات کادر درمـان،
در اقدامی مشـترک با وزارت بهداشـت و در
عبادی :این موضوع که گفته شده پنج
هزار پرستار اخراج شدند ،درست نیست
و من فکر میکنم یک سوء تدبیر بوده
است .این گروه از پرستاران ،نیروهای
طرحی بودند و بر اساس قوانین طرح
آنها پایان یافته است .پایان یافتن طرح
پرستاران اقدام قانونی است و هیچ کوتاهی
در این زمینه از سوی دانشگاههای علوم
پزشکی صورت نگرفته است .باتوجه 
به شیوع همهگیری کرونا در بیش از
دو سال گذشته و بر اساس توافق
بیمارستان با پرستاری که دوره طرح
را میگذراند ،اشتغال این نیروها بر
اساس شرایط این بیماری تمدید شده بود

در حالی که پرستاران در دوران مقابله
با کرونا ،فشار کاری سنگینی را تحمل
کردند ،حاال در همین اوضاع باید مدام
این اضطراب را هم داشته باشند که از
محل کارشان اخراج نشوند .بسیاری از
کادر درمانی تعدیل شده ،غافلگیر شدهاند
و به خیلی از آنها از قبل درباره تعدیل
نیرو ،اطالع داده نشده است .اخراج
پرستاران و کادر درمان را باید تیر خالص
به جامعه پزشکی و پرستاری دانست.
خیلی از کادر درمان تعدیل شده ،مستاصل
شدهاند و نمیدانند که حاال باید چطور
معیشت خود و خانوادهشان را تامین کنند

اجـرای ردیـف  ۳بنـد «ب» مصوبـات سـی و
یکمیـن جلسـه سـتاد ملـی مدیریـت کرونـا
بـه تاریـخ /۱۱/۰۵ ۱۳۹۹دسـتورالعمل نحـوه
تعییـن و اعمـال اولویـت و امتیـازات بـرای
کارکنـان قـراردادی کار معیـن ،کارگـری،
شـرکتی و متعهدیـن خدمـت درگیـر در
مقابلـه مسـتقیم بـا کرونـا در آزمونهـای
اسـتخدامی وزارت بهداشـت را به شـورای
توسـعه مدیریت و سـرمایه انسـانی پیشـنهاد
کـردهبـودکـهمـوردبررسـیوتصویـبقـرار
گرفت».
ساختار اقتصادی نامطلوب نظام سالمت
و تاثیر آن بر پرستاران

هومن ضروری ،کارشـناس اقتصاد سلامت
هم در گفتگو با سپید تاکید میکند« :بسیاری
از پرسـتاران و فعـاالن کادر درمـان نگـران
هسـتند کـه در صـورت تـداوم وضعیـت
مالـی نامسـاعد مراکـز درمانـی و تاخیـر در
جذب نیروهای جدید ،وضعیت فرسـودگی
پرستاران نیز تشدید شود .واقعیت این است
کـه آسـتانه تحمـل و فـداکاری پرسـتاران نیـز
نامحـدود نیسـت .نمیتـوان انتظـار داشـت
کـه کادر درمـان بتوانـد فشـار شـدید کاری و
مالـی در دوران کرونـا را بـه شـکل بلندمـدت
دوام بیـاورد .حمایـت عاجـل از پرسـتاران
و تقویـت بنیـه مالـی بیمارسـتانها در ایـن
شـرایط ضروری اسـت».
ضـروری تصریـح میکنـد« :وقتی بیمارسـتان
بـه عنـوان یـک مجموعـه هزینه-درآمـدزا بـه

طـور مـداوم از درآمـدش کـم شـود و بـه
هزینههایـش اضافـه شـود ،اولیـن تاثیـر ایـن
شـرایط بـه نیروهـای انسـانی آن مجموعـه
تحمیـل خواهـد شـد .ایـن تاثیـرات مالـی
معمـوال خـودش را بـه شـکل افزایـش فشـار
کاری پرسـتاران و تاخیـر در پرداختهـای
کادر درمـان نشـان خواهـد داد».
همچنیـن او یـادآور میشـود« :بحـران کرونـا
بـه خوبـی نشـان داد کـه سـاختار بیمههـای
درمانـی در ایـران تـا چـه حـد ضعیـف و
شـکننده اسـت .البتـه قبـل از کرونـا نیـز
منابـع و مصـارف بیمههـا تناسـبی بـا یکدیگر
نداشـت ،امـا در دوران کرونـا ،ایـن تناسـب
کامال به هم ریخت .یکی از عمده مشکالت
بیمههـای درمانـی در ایـران ،اتـکای شـدید
آنهـا بـه منابـع عمومـی اسـت .بـه همین دلیل
وقتـی منابـع عمومـی بـا تاخیـر برسـد یـا
اصلا نرسـد ،بیمههـا نیـز کارایـی همیشـگی
خـود را از دسـت میدهنـد .در بسـیاری از
کشـورها ،منابـع بیمههـا تـا ایـن حـد به جیب
دولت وابسـته نیسـت و اسـتقالل بیشـتری
دارنـد .بـه همیـن دلیـل در بحرانهایـی
مثـل کرونـا میتواننـد کمـک حـال دولـت
و سیسـتم سلامت باشـند ،امـا از آنجـا کـه
بیمههـای مـا اغلـب بـه شـکل شـبه دولتـی
هسـتند ،در زمـان شـیوع بحـران میبینیـم کـه
حتـی برخـی از بیمههـای درمانـی بـه سـربار
دولـت تبدیـل میشـوند .نبـود یـک سـاختار
بیمـهای قدرتمنـد در ایـران موجـب شـده
اسـت کـه هـم بیمارسـتانها ،هـم پرسـتاران
و هـم بیمـاران ،آسـیب ببیننـد».

انتظـار اخالقـی و منطقـی ایـن بـود کـه مدیران
مراکز درمانی از پرستاران و کادر فداکار جامعه
پزشـکی در دوران مقابلـه بـا کرونـا ،تقدیـر و
تشـکر کننـد ،امـا شـواهد نشـان میدهـد کـه
جمعیـت قابـل توجهـی از جامعـه پزشـکی
در همیـن دوران سـخت از محـل کار خـود
اخـراجشـدهاند.
در شـرایطی کـه در بیـش از دو سـال اخیـر،
جامعه پزشـکی در خط مقدم نبرد با بیماری
کرونـا قـرار داشـته اسـت و ایـن نیروهـا بـرای
درمان بیماران مبتال به کرونا ،جانشان را کف
دستشـان گذاشـتهاند ،اما برخی مراکز درمانی
بجـای تقدیـر از ایـن زحمـات شـبانهروزی،
گروهی از پرستاران و اعضای جامعه پزشکی
را اخـراج کردهانـد.
اخراجهـای گروهـی کادر بهداشـت و درمـان
فقـط در کالنشـهر تهـران هـم نبـوده اسـت،
شـواهد و پیگیریهـا نشـان میدهـد کـه در
بسـیاری از شـهرهای کشـور ،اخراج برخی از
اعضای جامعه پزشـکی به یک رویه معمول
تبدل شـده اسـت.
نماینـدگان جامعـه پزشـکی میگوینـد هـر
اسـتداللی بـرای اخـراج جمعـی پرسـتاران،
اسـتداللی اخالقـی و منطقـی نیسـت و نبایـد
کادر درمـان را در ایـن شـرایط سـخت ،تنهـا
گذاشـت .در شـرایطی که برخی بیمارسـتانها
به تعدیل نیرو روی آوردهاند تا بخشی از بار
هزینههـای مراکـز درمانـی را کاهـش دهند ،اما
کارشناسان میگویند برخی مراکز درمانی در
حاضر نیسـتند مسـئولیت اجتماعی و اخالقی
خـود را در ایـام سـخت کرونـا بپذیرنـد.
در حالی که پرستاران در دوران مقابله با کرونا،
فشـار کاری سـنگینی را تحمـل کردنـد ،حـاال
در همیـن اوضـاع بایـد مـدام ایـن اضطـراب را
هم داشـته باشـند که از محل کارشـان اخراج
نشـوند .بسـیاری از کادر درمانی تعدیل شـده،
غافلگیـر شـدهاند و بـه خیلـی از آنهـا از قبـل
درباره تعدیل نیرو ،اطالع داده نشـده اسـت.
برخـی از نماینـدگان جامعـه پزشـکی تاکیـد
دارند که این اخراجها ،سـازمان یافته اسـت.
در دوران مقابلـه بـا کرونـا کـه بسـیاری از
فرصتهای شـغلی از بین رفتهاند و معیشـت
بسـیاری از خانوادههـا تهدیـد شـده اسـت،
اخـراج پرسـتاران و کادر درمـان را بایـد تیـر
خلاص بـه جامعـه پزشـکی و پرسـتاری
دانسـت .خیلـی از کادر درمـان تعدیـل شـده،
مسـتاصل شـدهاند و نمیداننـد کـه حـاال
بایـد چطـور معیشـت خـود و خانوادهشـان
را تامیـن کننـد.

