
حقوق پرستاران در »قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری« 
چقدر افزایش پیدا می کند؟

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: 
خدمات  تعرفه گذاری  قانون  »اجرای 
کاری  پرستاران  حقوق  به  پرستاری 
این دارد که پرستار  به  ارتباط  ندارد و 
چند بیمار و چه تعداد بسته خدمتی در  

بخش درمانی بر دارد.«
میرزابیگی  محمد  سپید،  گزارش  به 
»میزان  درباره  فارس  با  گفت وگو  در 
اجرای  در  پرستاران  حقوق  افزایش 
پرستاری«  خدمات  تعرفه گذاری  قانون 
بیان داشت: »این به حقوق کاری ندارد 
چند  پرستار  که  دارد  این  به  ارتباط  و 
بیمار و چه تعداد بسته خدمتی در  بخش 
درمانی بر دارد و این بیمار محور است؛ 

تعامل  بیمار  با  که  مدامی  پرستار  یعنی 
و کار داشته باشد بسته های خدمتی آن 
ثبت می شود و این کار قبل از اینکه به 

بیمار است.« نفع  به  باشد  پرستار  نفع 
که  کارانه ای  که  »قبال  داد:  ادامه  وی 
از  که  آماری  می شد  داده  پرستاران  به 
کل کشور جمع آوری شد 1620 میلیارد 
و  5هزار  عدد  این  به  االن  بود؛  تومان 
که  می شود  اضافه  تومان  میلیارد   200
حدود دو سه برابر خواهد شد. میانگین 
کارانه در سال های کرونا به علت تعطیلی 
این  اما  آمد  پایین   ... و  عمل  اتاق های 
تعرفه گذاری  قانون  اجرای  یعنی  کار 
سمت  به  را  پرستار  پرستاری  خدمات 

می کند.« تشویق  بیمار 
در  پرستاری  نظام  سازمان  کل  رئیس 
پاسخ به این پرسش که »آیا این باعث 
نمی شود تا پرستاری بگوید من بیشتر به 
بیمار خدمت می دهم تا درآمد بیشتری 
داشته باشم؟«، گفت: »خیر؛ چون پرستار 
تجویز کننده نیست، نمی تواند خدمات 
القایی بار بیمار کند. پرستاری نمی تواند 
برای بیماری پول بیشتری دریافت کند؛ 
چون هم بسته های خدمتی تعریف شده 
است و هم پرستار تجویز کننده نیست.«
پزشک  »اگر  کرد:  تصریح  میرزابیگی 
اینها  می نویسد   ... و  عکس  می بینید  را 
چون خودشان تصمیم گیرنده و تجویز 

پیدا  معنا  القایی  خدمات  هستند  کننده 
می کند؛ اما پرستار این طور نیست، بلکه 
سفارش پزشک را اجرا کرده و بسته های 
خدمتی اش نیز محدود و مشخص است.«

وی یادآور شد: »اگر خدمت غیر معمول 
به  یا  شد  اضافه  خدمتی  بسته  این  به 
که  ماموریت جدیدی محول شد  بیمار 
بسته های خدمتی  بر  پرستار عالوه  این 
را  آن  دستمزد  دهد  انجام  را  کارها  آن 
می گیرد اما باز هم پرستار تصمیم گیرنده 
پزشک  یا  درمانی  بخش  با   بلکه  نیست 
است. ترس از خدمات القایی مطلقًا در 
روند تعرفه گذاری خدمات پرستاری را 

نمی کند.« تهدید  را  بیمار 
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عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: »ممنوعیت 
فـروش آنالیـن دارو بـا توجـه بـه فراهـم نبـودن 
زیرسـاخت ها اقدامی درسـت و مطلوب اسـت اما 
بایـد بـه تدریـج و بـا بررسـی ها و دقـت بیشـتر و 
اعمـال محدودیت هـا ایـن سیسـتم را بـرای راحتـی 

مـردم راه انـدازی کـرد.«
بـه گـزارش سـپید، محمدعلـی محسـنی بندپـی در 
گفت وگـو بـا خانـه ملـت بـا اشـاره بـه ممنوعیـت 
فـروش آنالیـن دارو گفـت: »از آنجایـی کـه تاکنـون 
زیرسـاخت های مناسـبی بـرای ایـن موضـوع دیـده 
نشـده بنابراین ممکن اسـت تخلفات و اشـتباهاتی 
که در این مسـیر ممکن اسـت وجود داشـته باشـد 

بیشـتر از فواید آن باشـد.«
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی به ویژه سازمان غذا و دارو در حال بررسی 
موضوع فروش آنالین دارو هستند، افزود: »کمیته 
دارو و غذای کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس 
نیـز در نشسـتی بـا مسـئوالن مربوطـه ایـن موضـوع 
را بررسـی کرده اسـت و باید به تدریج به سـمت 
الکترونیک کردن امور پیش برویم و مشکالتی که 
در این مسـیر وجود دارد را کنترل و با حساسـیت 

بـا ایـن موضـوع برخورد کرد.«
نماینـده مـردم نوشـهر، چالـوس و کالردشـت در 
مجلـس یازدهـم بـا تاکیـد بـر اینکـه نمی تـوان بـا 

روش هـای سـنتی بـا پدیده هـا برخـورد کـرد، ادامه 
داد: »چـه ایـن کار را انجـام دهیـم یـا ندهیـم رشـد 
تکنولـوژی مـا را بـه ایـن سـمت خواهـد بـرد، البته 
بایـد بـه سـازمان غـذا و دارو اجـازه داد کـه بـا 
فرصـت کافـی مشـکالت و آسـیب های فـروش 
دارو بـر بسـتر فضـای مجـازی را بررسـی کنـد.«

محسـنی بندپـی یـادآور شـد: »ممنوعیـت فـروش 
آنالین دارو با توجه به فراهم نبودن زیرساخت ها 
اقدامی درست و مطلوب است اما باید با بررسی ها 
و دقت بیشـتر و اعمال محدودیت ها این سیسـتم 

را بـرای راحتـی مـردم راه انـدازی کرد«

تحقق فروش آنالین دارو باید با دقت و اعمال محدودیت های بیشتری انجام شود

محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس:


