
وزارت بهداشـت، بـه شـدت دلخـور و 
رنجـور اسـت.

بسـیاری از جامعـه پرسـتاری معتقدنـد کـه 
آسـتانه  بهداشـت می خواهـد در  وزارت 
روز پرسـتار، هـر طـور شـده رونـد اجـرای 
پرداخـت کارانـه پرسـتاران آغـاز شـود، اما 
اغلـب جامعـه پرسـتاری از نحـوه اجـرای 

قانـون گالیه منـد اسـت.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با عنوان 
ایـن مطلـب کـه پرداخت هـای اخیر وزارت 
بهداشـت بـه هیـچ وجـه مـورد تاییـد مـا 
نیسـت، گفت: »پرداختی های اخیر و علی 
الحسـاب وزارت بهداشـت به پرسـتاران، 
بسـیار ناچیز اسـت و نه تنها قابل پذیرش 
نیسـت بلکـه واریـزی انجـام شـده بـرای 
سـطوحی از دریافـت کننـدگان توهین آمیـز 

است.«
وی افـزود: »ایـن رفتارهـا مبتنـی بـر کـج 
سـلیقگی و ناشـی از اجتهـادات شـخصی 

و خلق السـاعه برخـی از مدیـران اسـت. 
عـدم عمـل بـه مشـورت های توافـق شـده، 
فقـط سـبب نارضایتـی بیشـتر پرسـتاران و 
عـدم اعتمـاد آنهـا بـه قـول و عمل مسـئوالن 

شـده است.«
رئیس کل سـازمان نظام پرسـتاری با اظهار 
تاسـف از اینکه وزارت بهداشـت حتی به 
دسـتورالعمل های ابالغـی خـود هـم پایبنـد 
نیسـت، خاطرنشـان کرد: »وزارت بهداشت 
بایـد هـر چـه زودتـر اصـل قانـون را طبـق 
توافقـات و مسـتندات قانونـی اجـرا کنـد و 
نبایـد پرداخـت علی الحسـاب هـر پرسـتار 
در مـاه کمتـر از سـه میلیـون تومـان باشـد.«

میرزابیگـی بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد کل 
مسـیر  در  پرسـتاری  تعرفه هـای  بودجـه 
خودش هزینه شـود، گفت: »از پرسـتارانی 
کـه ماهانـه کمتـر از سـه میلیـون تومـان 
دریافـت کرده انـد، می خواهیـم ایـن مبالـغ 

را قبـول نکننـد تـا اصـالح شـود.«
در همیـن حـال، شـمس الدیـن شمسـی، 
رئیس شـورای عالی نظام پرسـتاری، گفت: 

»بـرای اجـرای قانـون تعرفه گذاری خدمات 
پرسـتاری بودجـه در نظـر گرفتـه شـده امـا 
سـازمان برنامـه و بودجـه اعـالم می کنـد که 
بودجـه نـدارد و آن را تخصیـص نمی دهـد. 
مسـئولیت عـدم اجـرای قوانیـن در حـوزه 
بهداشـت،  وزارت  برعهـده  پرسـتاری، 
سـازمان برنامـه و بودجـه و سـازمان امـور 
اداری و اسـتخدامی اسـت و این دسـتگاه ها 
بایـد پاسـخگوی نارضایتـی پرسـتاران از 

وضعیـت موجود باشـند.«
وی افـزود: »اگـر التهـاب و اعتراضـی در 
مسـئوالن  بدهـد،  رخ  پرسـتاری  جامعـه 
ایـن سـه دسـتگاه بایـد پاسـخگوی ایـن 

باشـند.« اعتراضـات 
پرسـتاری  نظـام  عالـی  شـورای  رئیـس 
خاطرنشـان کـرد: »مـا خواسـتار اجـرای 
سـریع، کامل و بدون چون و چرای قانون 
تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری هسـتیم، 
زیـرا جامعـه پرسـتاری از وعده هایـی کـه 

شـنیده، خسـته اسـت.«
در نامه ای هم که رئیس کل سـازمان نظام 
پرسـتاری بـه وزیـر بهداشـت نوشـته بـود؛ 

به این موضوع اشـاره شـده که پرسـتاران 
از نحـوه پرداخـت علـی الحسـاب کارانـه 
پرسـتاری، آن هم بعد از گذشـت ۱۵ سـال 
از تصویـب قانـون تعرفه گـذاری خدمـات 

پرسـتاری، گالیـه دارند.
بـا توجـه بـه اعتبـار مصـوب مجلـس، منابع 
حاصل از اجرای تعرفه ها در سال ۱۴۰۱ و 
نیز معوقات مربوط به سـه ماه پایانی سـال 
۱۴۰۰ و ابـالغ تمامـی دسـتورالعمل های 
قانـون تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری، 
ایـن قانـون بایـد بـه معنـای واقعـی و کامـل 
اجرایی می شـد یا حداقل بر اسـاس توافق 
بـا معاونـت توسـعه وزارت بهداشـت، بـه 
میـزان ۸ مـاه از مطالبـات مربـوط بـه قانـون 
تعرفه گـذاری، بـه صـورت یکجـا پرداخت 

. می شد
ایـن در حالـی اسـت کـه اعـالم محاسـبه 
ضریـب اشـغال تخـت بـرای پرداختی علی 
الحساب، از طرف یکی از مسئوالن حوزه 
مالـی وزارت بهداشـت و مبنـا قـرار گرفتـن 
آن توسـط مراکز تشـخیصی درمانی سـبب 
نارضایتـی و گالیـه کادر پرسـتاری شـده 

است.
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با توجه به اعتبار مصوب مجلس، منابع حاصل 
از اجرای تعرفه ها در سال ۱۴۰۱ و نیز معوقات 
مربوط به سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰ و ابالغ تمامی 
خدمات  تعرفه گذاری  قانون  دستورالعمل های 
پرستاری، این قانون باید به معنای واقعی و کامل 
اجرایی می شد یا حداقل بر اساس توافق با معاونت 
توسعه وزارت بهداشت، به میزان ۸ ماه از مطالبات 
مربوط به قانون تعرفه گذاری، به صورت یکجا 
پرداخت می شد. این در حالی است که اعالم محاسبه 
ضریب اشغال تخت برای پرداختی علی الحساب، از 
طرف یکی از مسئوالن حوزه مالی وزارت بهداشت 
و مبنا قرار گرفتن آن توسط مراکز تشخیصی درمانی 
سبب نارضایتی و گالیه کادر پرستاری شده است

میرزابیگی: پرداختی های اخیر و علی الحساب 
وزارت بهداشت به پرستاران، بسیار ناچیز است و 
نه تنها قابل پذیرش نیست بلکه واریزی انجام 
شده برای سطوحی از دریافت کنندگان توهین آمیز 
است. این رفتارها مبتنی بر کج سلیقگی و ناشی از 
اجتهادات شخصی و خلق الساعه برخی از مدیران 
است. عدم عمل به مشورت های توافق شده، فقط 
اعتماد  پرستاران و عدم  بیشتر  نارضایتی  سبب 
آنها به قول و عمل مسئوالن شده است. وزارت 
بهداشت حتی به دستورالعمل های ابالغی خود 
هم پایبند نیست. وزارت بهداشت باید هر چه 
زودتر اصل قانون را طبق توافقات و مستندات 
قانونی اجرا کند و نباید پرداخت علی الحساب 
هر پرستار در ماه کمتر از سه میلیون تومان باشد

کرونا،  دوران  در  پرستاری  جامعه 
روزهای سخت و پرتنشی را گذراند. اجرای 
کامل قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
می تواند قدری خستگی و فرسایش روانی 
جامعه پرستاری را کاهش دهد و امیدی 
تازه به پرستاران تزریق کند. با این وجود، 
انتقاد  با  قانون  این  فعلی  اجرای  نحوه 
جامعه پرستاری مواجه شده است. نحوه 
پرستاری،  کارانه  علی الحساب  پرداخت 
آن هم بعد از ۱۵ سال انتظار برای اجرای 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، با 
واکنش پرستاران مواجه شده است. شاید 
بتوان قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
را تنها قانون مجلس شورای اسالمی در دو 
دهه اخیر دانست که باوجود اکثریت قاطع 
آرای نمایندگان، همچنان بر زمین مانده بود

تعرفه گذاری  قانون  اجرای  برای  شمسی: 
شده  گرفته  نظر  در  بودجه  پرستاری  خدمات 
است، اما سازمان برنامه و بودجه اعالم می کند 
نمی دهد.  تخصیص  را  آن  و  ندارد  بودجه  که 
مسئولیت عدم اجرای قوانین در حوزه پرستاری، 
برعهده وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه 
و سازمان امور اداری و استخدامی است و این 
دستگاه ها باید پاسخگوی نارضایتی پرستاران از 
وضعیت موجود باشند. اگر التهاب و اعتراضی در 
جامعه پرستاری رخ بدهد، مسئوالن این سه دستگاه 
باید پاسخگوی این اعتراضات باشند. ما خواستار 
اجرای سریع، کامل و بدون چون و چرای قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری هستیم، زیرا جامعه 

پرستاری از وعده هایی که شنیده، خسته است


