
وزارت بهداشت باز هم قول داد

در شـرایطی کـه کادر درمـان در دوران 
همه گیـری، از جـان و دل مایـه گذاشـت 
معوقـات  هنـوز  امـا  کـرد،  فـداکاری  و 
پرداخـت  کامـل  طـور  بـه  درمـان  کادر 
نشـده اسـت. همیـن مسـاله نیـز موجـب 
برخـی نارضایتی هـا شـده اسـت. فعـاالن و 
نماینـدگان کادر درمـان می گوینـد کـه نباید 
جـواب از جـان گذشـتگی کادر درمـان را 
بـا بدقولـی و تاخیـر در پرداخت هـا داد. در 
همیـن راسـتا، وزارت بهداشـت قـول داده 
اسـت که پرداخت مطالبات کادر درمان را 

بـه شـکل جدی تـری پیگیـری کنـد. 
سـیف اهلل مـرادی، مدیـرکل منابـع انسـانی 
وزارت بهداشـت هـم تاکیـد کـرد: »یکـی از 
تاکیـدات وزیـر بهداشـت، توجـه بـه حوزه 
پرسـنلی و معیشـت آنان اسـت و در تالش 
هستیم در این راستا کلیه مطالبات کارکنان 
نتیجـه ای  تـا حصـول  را  نظـام سـالمت 

مطلـوب دنبـال کنیم.«
ارسـال  هـم  اندیشـی  نشسـت  در  وی 
پیش  نویـس پیشـنهاد برقـراری فوق  العـاده 

خـاص بـرای کارکنـان نظـام سـالمت بـه 
سـازمان برنامه  و بودجه و تبدیل وضعیت 
شـاغالن دوران کرونـا بـه سـازمان اداری 
برقـراری  »پیشـنهاد  گفـت:  اسـتخدامی 
گرفتـن  نظـر  در  بـا  خـاص  فوق العـاده 
عواملی همچون مدرک تحصیلی، سـختی 
شـرایط محیـط کار، سـابقه خدمـت، امتیـاز 
در  خدمـت  و  شـغل  عملکـرد  ارزیابـی 
مناطـق محـروم، پـس از بحـث و بررسـی 
بـا حضـور نماینـدگان معاونـت پرسـتاری، 
معاونت توسعه مدیریت و منابع و همچنین 
سـازمان نظام پرسـتاری تنظیم و به سـازمان 

برنامـه  و بودجـه ارسـال خواهـد شـد.«
 مدیـرکل منابـع انسـانی وزارت بهداشـت 
خاطرنشـان کرد: »پیشـنهاد تبدیل وضعیت 
و  پزشـکان  خدمـت  قانـون  مشـموالن 
پیراپزشـکان کـه در دوران کرونـا، تمدیـد 
خدمـت شـده و اشـتغال بـه کار داشـته  اند 
نیز به سـازمان اداری و اسـتخدامی ارسـال 

می  شـود.«
کارکنـان  »مطالبـات  داشـت:  اظهـار  وی 

وزارت بهداشـت و مدافعـان سـالمت بـه  
صـورت جـدی از ابتـدای دولـت سـیزدهم 
دنبال شـده اسـت. البته موانع مالی بر سـر 
راه آن وجـود داشـته اسـت کـه در تـالش 
هسـتیم ایـن موانـع را کنـار بزنیـم تـا همـه 
مطالبات برای همه کارکنان برقرار شـود.«
همچنین پیشـتر نیز بهروز رحیمی، معاون 
بهداشت وزیر بهداشت با توجه به اهمیت 
پرداخـت به موقـع حقـوق و مزایـای کادر 
درمـان گفـت: »پرداخـت به موقـع حقـوق و 
مزایای کارکنان نظام سالمت از مهم ترین و 
بااهمیت ترین موضوعات معاونت توسـعه 
مدیریـت و منابـع اسـت کـه انتظـار داریـم 
سازمان برنامه  و بودجه کشور نگاه ویژه ای 

به آن داشـته باشـد.«
وی بـا بیـان این کـه کارکنـان خـدوم وزارت 
بهداشـت بـا تمـام تـوان تـالش کرده انـد که 
امنیت سالمت جامعه را حفظ کنند، گفت: 
»اهمیت، ارزش و جایگاه مدافعان سالمت 
در دوران همه گیـری ویـروس منحـوس 
کرونـا به وضـوح نمایـان شـد و آنـان بـدون 

امنیـت  بـرای حفـظ  هیـچ چشم داشـتی 
از وظایفـی  سـالمت جامعـه کوشـیدند. 
کـه بـر عهـده داریـم تامیـن امنیـت شـغلی 
و همچنیـن برقـراری مسـتمر و به موقـع 
حقـوق و مزایـای کارکنـان نظـام سـالمت 
اسـت کـه بایـد بـا جدیـت ایـن مهـم را 
دنبـال کـرد. از سـازمان برنامـه  و بودجـه 
هـم می خواهیـم توجـه ویـژه ای بـه ایـن 

پرداخت مطالبات مدافعان سالمتپرداخت مطالبات مدافعان سالمت
مرادی، مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت:

 در تالش هستیم کلیه مطالبات کارکنان نظام سالمت را تا حصول نتیجه  مطلوب دنبال کنیم 
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گزارش

در شرایطی که کادر درمان در دوران 
از جان و دل مایه گذاشت  همه گیری، 
معوقات  هنوز  اما  کرد،  فداکاری  و 
پرداخت  کامل  طور  به  درمان  کادر 
موجب  نیز  مساله  همین  است.  نشده 
برخی نارضایتی ها شده است. فعاالن و 
نمایندگان کادر درمان می گویند که نباید 
جواب از جان گذشتگی کادر درمان را 
داد.  پرداخت ها  در  تاخیر  و  بدقولی  با 
قول  بهداشت  وزارت  راستا،  همین  در 
کادر  مطالبات  پرداخت  که  است  داده 
درمان را به شکل جدی تری پیگیری کند


