
جامعه پرستاری در دوران کرونا، روزهای 
سـخت و پرتنشـی را گذراند. اجرای کامل 
قانـون تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری 
فرسـایش  و  خسـتگی  قـدری  می توانـد 
روانـی جامعـه پرسـتاری را کاهـش دهـد 
و امیـدی تـازه بـه پرسـتاران تزریـق کنـد. 
بـا ایـن وجـود، نحـوه اجـرای فعلـی ایـن 
قانـون بـا انتقـاد جامعـه پرسـتاری مواجـه 

شـده است. 
کارانـه  علی الحسـاب  پرداخـت  نحـوه 
پرسـتاری، آن هـم بعـد از ۱۵ سـال انتظـار 
بـرای اجـرای قانـون تعرفه گـذاری خدمات 
پرسـتاری، با واکنش پرسـتاران مواجه شـده 
اسـت. شـاید بتـوان قانـون تعرفه گـذاری 
خدمـات پرسـتاری را تنهـا قانـون مجلـس 
شـورای اسـامی در دو دهه اخیر دانسـت 
کـه باوجـود اکثریـت قاطع آرای نمایندگان، 

همچنـان بـر زمیـن مانـده بـود.
ایـن قانـون در تابسـتان ۱۳۸۶ بـه تصویـب 
رسید و از آن روز تا سال ۱۴۰۰، به انحای 

مختلـف امـکان اجرایـی شـدن آن فراهـم 
نشده بود. هر کدام از وزرای بهداشت که 
از سـال ۸۶ بر مسـند کار قرار داشـته اند، 
وعـده پرداخـت تعرفه هـای پرسـتاری را 
می دادنـد؛ امـا هیـچ خبـری نمی شـد و در 
نهایـت، وزیـر دیگـری بـر مسـند کار قـرار 
می گرفت و همین داسـتان تکرار می شـد.

قانـون تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری 
را می تـوان ام المطالبـات جامعـه پرسـتاری 
کشـور دانسـت کـه در ایـن سـال ها بـرای 
اجرایی شدن آن، لحظه شماری می کردند. 
بیمارسـتان ها،  در  پرسـتاری  نیروهـای 
خدماتـی را بـه بیمـاران ارائـه می دهنـد 
کـه متاسـفانه پـول ایـن خدمـات بـه جیـب 
آنها نمی رود و همین موضوع، محل انتقاد 

و شـکایت پرسـتاران بوده اسـت.
در واقع، نیروهای پرسـتاری معتقدند چرا 
باید پاسخگوی کم و کیف خدماتی باشند 
کـه بابـت آنهـا پولـی نمی گیرنـد. از همیـن 
رو، قانون تعرفه گذاری خدمات پرسـتاری 

آمد تا حق و حقوق پرسـتاران از خدماتی 
کـه بـه بیمـاران ارائـه می دهنـد، وجاهـت 

قانونـی بگیرد.
سـرانجام و بعـد از سـال ها انتظـار بـرای 
خـورده  خـاک  قانـون  شـدن  اجرایـی 
تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری، مقـرر 
شـد از سـه ماهه آخر سـال ۱۴۰۰، شـرایط 
پرداخت تعرفه های پرسـتاری فراهم شـود 
و برای آن نیز اعتبار جداگانه ای تخصیص 
یافـت، امـا بـاز هـم خبـری از پرداخـت 

تعرفه هـا نشـد.
آنطـور کـه مهـر گـزارش داده اسـت، محمد 
نظـام  سـازمان  کل  رئیـس  میرزابیگـی 
پرسـتاری هـم بـا بیـان اینکـه تعرفه گـذاری 
خدمات پرسـتاری ۱۵ سـال پیگیری شـد 
و االن بـه ابـاغ و اعتبـارات آن رسـیده ایم، 
گفـت: »االن بایـد بـه خـوب اجـرا شـدن 
آن توجـه کنیـم. تعرفه گـذاری خدمـات 
پرسـتاری یـک سـتون هویتـی اسـت. مـا 
تـا پیـش از ایـن می گفتیـم در بیمارسـتان ها 

همـه خدمـات بـه جـز خدمـات پرسـتاران 
تعرفـه دارد. بنابرایـن اجـرای تعرفه گـذاری 
خدمات پرسـتاری به بحث هویت شـغلی 
کمک می کند. بحث دیگر اسـتقال شـغلی 
اسـت کـه در حـال حاضـر پـول برخـی 
خدماتـی کـه پرسـتار انجـام می دهـد را بـه 
خـودش نمی دهنـد. بنابرایـن بایـد پـول 
خدماتـی کـه پرسـتاران ارائـه می دهنـد، 

بـرای خـود آنهـا لحـاظ شـود.«

پرداخت های ناچیز به پرستاران، 
تحت عنوان علی الحساب

هـر بـار کـه شـرایط پرداخـت تعرفه هـای 
پرسـتاری فراهـم می شـود، بـه یکبـاره همه 
معـادالت بـه هـم می ریـزد. درسـت مثـل 
همیـن مـورد آخـر کـه قـرار شـد کارانـه 
الحسـاب  علـی  صـورت  بـه  پرسـتاران 
پرداخـت شـود تـا شـرایط اجـرای کامـل 
آن در سراسـر کشـور فراهـم شـود، امـا 
جامعـه پرسـتاری نسـبت بـه خلـف وعـده 
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