
 ادامه از صفحه 14
همین مساله نوعی بی انگیزگی و یاس را تزریق 
می کند. حتی برخی از همکاران ما حاضرند با همان 
قراردادهای شرکتی نیز کار کنند، ولی مشکل اینجاست 
که در این قراردادها هیچ نوع امنیت شغلی وجود 
ندارد. کار کردن با پیمانکار تحت قرارداد شرکتی 
از روی ناچاری است. اگر کوچک ترین فرصت 
شغلی مناسبی وجود داشته باشد، نیروهای شرکتی 

از کار فعلی خود انصراف می دهند.«
او عنوان می کند: »همواره حرف ما این بوده است 
که باید به طور کلی ساختار استخدام شرکتی برچیده 
شود. این شکل از استخدام ها باب سوء استفاده از 
نیروها را باز می کند. ما نباید دنبال اصالح شیوه 
استخدام های شرکتی باشیم، بلکه باید کال این نوع 
از استخدام ها متوقف شود. باید طرف حساب جامعه 
پزشکی شاغل در مراکز درمانی، وزارت بهداشت 
باشد، نه اینکه برای دستیابی به بدیهی ترین حق و 
حقوقمان با شرکت های پیمانکاری به طور مداوم 

مذاکره کنیم و با آنها درگیر باشیم.«

کمبود نیرو و فشار کاری سنگین 
پرستاران شرکتی

از ابتدای پاندمی کرونا تاکنون، پرستاران در خط مقدم 
نبرد با این بیماری مهلک بوده اند و در این مسیر، 
بسیاری از آنها به کرونا مبتال شده اند. حتی گروهی 
از آنها نیز به دلیل ابتال به کرونا، جان باخته اند. در 
شرایطی که از ابتدای بحران کرونا هشدار داده شد 

که تعداد نیروهای پرستاری به شدت ناکافی است، 
اما همچنان اقدام جدی برای جبران کمبود نیروی 
پرستاری در مراکز درمان کرونا اندیشیده نشده است. 
در بسیاری از مراکز درمان کرونا، هر پرستار همزمان 
بجای چند نیرو کار می کند. کمبود پرستار در سایر 
مراکز درمانی نیز کامال مشهود است. با توجه به 
اینکه مشخص نیست بحران کرونا تا چه زمانی ادامه 
دارد، نمایندگان جامعه پرستاری هشدار می دهند که 
در صورت تداوم مشکل کمبود پرستار باید منتظر 

تشدید فرسودگی در کادر پرستاری باشیم. 
اگرچه برای جذب پرستاران جدید نیز وعده های 
متعددی داده شده است، اما نمایندگان جامعه پرستاری 
می گویند همچنان جذب نیروهای جدید پرستاری 

در پیچ وخم بروکراسی های اداری گرفتار شده است. 
فعاالن جامعه پرستاری هشدار می دهند که تداوم این 
وضعیت در نهایت به افت کیفیت خدمات بهداشتی 
و درمانی نیز منجر خواهد شد. جایگزین نشدن 
نیروهای جدید پرستاری می تواند سطح کیفی ارائه 
خدمات مراقبتی به بیماران مبتال به کرونا را کاهش 
دهد و حتی موجب افزایش آمار مرگ و میر این 

گروه از بیماران شود.
قاسم ابوطالبی، عضو شورای عالی نظام پرستاری 
کشور هم با اشاره به حل نشدن مشکل کمبود 
پرستار، تاکید کرد: »طی سالیان اخیر، توجه صرف به 
توسعه فیزیکی محیط های درمانی و افزایش سالیانه 

تخت های بیمارستانی بدون توجه به توسعه منابع 
انسانی و استخدام نیروی پرستاری باعث کمبود 
شدید نیروی پرستاری در مراکز درمانی کشور شد. 
نتیجه استخدام نشدن یا استخدام قطره چکانی نیروی 
پرستاری و جایگزین نشدن نیرو به جای پرستاران 
بازنشسته، کاهش شدید نسبت پرستار به بیمار است 
که سبب فشار کاری مضاعف بر جامعه پرستاری 

کشور شده است.«
او یادآور شد: »متاسفانه با شروع بحران کرونا مشکل 
کمبود نیروی پرستاری تبدیل به بحرانی فراگیر در 
کشور شد و نامتناسب بودن نسبت نیرو با نیاز رو 
به افزایش بیماران مبتال به کرونا، سبب وارد نمودن 
فشار کاری مضاعف و طاقت فرسایی به همکاران 
پرستاری شد که ماحصل آن خستگی و فرسودگی 
شغلی همکاران است. کمبود شدید نیرو باعث شد 
در بسیاری از موارد همکاران پرستار باوجود ابتال 
به بیماری کرونا بدون طی کامل دوره بهبودی به 
مراکز درمانی فراخوانده شوند که این مسئله به شدت 
سالمت همکاران را در معرض خطر قرار داده است 

و این مسئله پذیرفتنی نیست.«
ابوطالبی خاطرنشان کرد: »هر چند از ابتدای شروع 
بحران کرونا، مسئوالن دانشگاه ها سعی کردند کمبود 
نیروی پرستاری را با استفاده از نیروهای قراردادی و 
شرکتی یا تمدید طرح نیروهای طرحی جبران کنند، اما 
نابرابری در پرداخت ها و استثمار نیروهای قراردادی و 
شرکتی و طرحی در مراکز درمانی سبب ساز مشکالت 
فراوان شد. هم اکنون تنها چاره کار برای رفع کمبود 

نیروی پرستاری، استخدام نیروی جدید است و تبدیل 
وضعیت نیروهای قراردادی، شرکتی و طرحی به 
پیمانی است تا جانی تازه به تن خسته مدافعان 

سالمت کشور دمیده شود.«
همچنین سیما شیرانی، پرستار فعال در بخش های 
درمان کرونا هم در گفتگو با سپید به مشکل کمبود 
پرستار در این بخش ها اشاره می کند و می گوید: 
»مدت هاست که گفته می شود نیروهای جدید به 
مراکز درمان کرونا جذب می شوند، اما تاکنون چنین 
اتفاقی نیفتاده است. چندین ماه است که با کمترین 
نیرو در حال خدمت به بیماران مبتال به کرونا هستیم. 
اگر قرار نیست نیروهای جدید جذب شود، باید 
حداقل کاری شود تا بیماران ورودی بیمارستان ها 
کمتر شود. در این صورت پرستاران می توانند کمی 
استراحت و تجدید قوا کنند تا با روحیه بهتری به 

ادامه کار بپردازند.« 
در  بخصوص  پرستار  »کمبود  می کند:  تاکید  او 
به شکل محسوس تری وجود  شیفت های شب 
دارد که باید برای رفع این مشکل، فکر عاجلی 
شود. همچنین خیلی از پرستاران به دلیل فشار کاری 
زیاد نمی توانند به مرخصی بروند. در عین حال 
در برخی مراکز درمانی، مرخصی های استحقاقی 
پرستاران سوخت می شود. در شرایط کرونا که به 
شدت به نیروهای پرستاری نیاز داریم، باید قدری 
اجرای این قانون منعطف شود تا پرستار بتواند حداقل 

از مرخصی هایش در آینده استفاده کند.«
بسیاری از پرستاران به صورت شیفت های طوالنی 
مدت در مراکز درمان کرونا حضور دارند. بسیاری 
از نمایندگان جامعه پرستاری تاکید دارند که این 
وضعیت نمی تواند در مدت طوالنی ادامه داشته باشد 
و این اتفاق در نهایت به فرسودگی کادر درمان منجر 
می شود. در شرایطی که وزارت بهداشت وعده داده 
که برای رفع دغدغه های پرستاران در مراکز درمان 
کرونا در حال اقدام است، بسیاری از پرستاران امید 
دارند که این وعده های حمایتی، هرچه سریع تر محقق 
شود تا خستگی و فرسودگی جامعه پرستاری به 

نقطه غیرقابل بازگشت نرسد.
یکی از عمده گروه هایی که بار اصلی درمان بیماران 
مبتال به کرونا را بر دوش می کشد، پرستاران هستند. 
خیلی از آنها جانشان را کف دستشان گذاشته اند و 
چندین ماه است که بی وقفه در حال خدمت رسانی 

به این گروه از بیماران هستند. 
در شرایطی که خیل عظیمی از پرستاران در خط 
مقدم نبرد با کرونا قرار دارند، کمبود شدید پرستار 
باعث شده است که در بسیاری از مراکز درمانی، 
هر پرستار بجای چند نیروی انسانی کار کند. به 
همین دلیل، فرسودگی و خستگی مفرط در جامعه 
پرستاری، روز به روز در حال افزایش است. حضور 
نیروهای تازه نفس و جذب نیروهای جدید می تواند 
فرصتی را فراهم کند که پرستاران فعلی، تجدید قوا 

کنند و قدری نفس بکشند. 
در شرایطی که وزارت بهداشت می گوید قصد دارد 
که هزاران نیروی جدید پرستاری را جذب کند، اما 
برخی از نمایندگان جامعه پرستاری نگران هستند 
که دوباره قراردادهای کوتاه مدت با پرستاران بسته 
شود و یا در قراردادهای کاری جدید، حقوق و 
منافع قانونی پرستاران کامال لحاظ نشود. در حالی 
که شاهد هستیم کمبود پرستار، فرآیند کنترل کرونا 
را سخت کرده است، انتظار می رود که متولیان نظام 
سالمت برای جذب گسترده و فوری پرستاران، 
چاره عاجلی بیندیشند و استخدام های شرکتی در 

نظام سالمت را متوقف یا حداقل مدیریت کند.

خانزاده: همان زحماتی که پرستاران 
رسمی می کشند، همان سختی ها را 

پرستاران با قراردادهای شرکتی 
هم متحمل می شوند، اما در زمینه 

حقوق و مزایا بین این نیروها تبعیض 
اساسی قائل می شوند. همین مساله 

نوعی بی انگیزگی و یاس را تزریق 
می کند. حتی برخی از همکاران ما 

حاضرند با همان قراردادهای شرکتی 
نیز کار کنند، ولی مشکل اینجاست 

که در این قراردادها هیچ نوع 
امنیت شغلی وجود ندارد. کار کردن 
با پیمانکار تحت قرارداد شرکتی از 
روی ناچاری است. اگر کوچک ترین 

فرصت شغلی مناسبی وجود داشته 
باشد، نیروهای شرکتی از کار فعلی 

خود انصراف می دهند
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شریفی مقدم: متاسفانه در کشور ما 
برای جبران کمبود پرستار در دوران 

کرونا به جذب پرستاران شرکتی 
89 روزه اقدام کردند که مصداق 

عینی استثمار جامعه پرستاری است. 
این پرستاران با قرارداد شرکتی، نه 
بیمه هستند، نه مرخصی دارند و با 
کمترین حقوق، جذب شده اند. این 

کار عالوه بر اینکه اخالقی نیست، 
نشان می دهد که دولت برای مهار 

کرونا نیز برنامه ریزی بلندمدت 
ندارد. با وجود آنکه حدود 50 هزار 

پرستار بیکار داریم و در بحران 
کرونا، نیاز جدی به آنها داریم، اما 

برنامه ریزی علمی و بلندمدتی برای 
جذب آنها وجود ندارد

در شرایطی که وزارت بهداشت 
می گوید قصد دارد که هزاران نیروی 

جدید پرستاری را جذب کند، اما 
برخی از نمایندگان جامعه پرستاری 

نگران هستند که دوباره قراردادهای 
کوتاه مدت با پرستاران بسته شود و 
یا در قراردادهای کاری جدید، حقوق 

و منافع قانونی پرستاران کامال لحاظ 
نشود. در حالی که شاهد هستیم 

کمبود پرستار، فرآیند کنترل کرونا 
را سخت کرده است، انتظار می رود 
که متولیان نظام سالمت برای جذب 

گسترده و فوری پرستاران، چاره 
عاجلی بیندیشند و استخدام های 

شرکتی در نظام سالمت را متوقف یا 
حداقل مدیریت کند


