
»ایـن اقـدام یکـی از مهم تریـن مـواردی 
بـود کـه بـه طـور ویـژه بـه آن پرداختیـم. در 
ایـن راسـتا، تصویـب بسـته های خدمتـی، 
تصویـب ارزش نسـبی خدمـات، کدینـگ 
HIS، پیگیری اختصاص بودجه سال ۱۴۰۱، 
پیگیری بودجه سـال ۱۴۰۲ )درقالب سـرانه 
بیمـه(، پیگیـری وصـول بودجـه و پرداخـت 
کارانـه علی الحسـاب بـه پرسـتاران، پیگیـری 

و انجـام شـد.«
وی، تهیه پایگاه داده ها و داشـبورد مدیریت 
معاونـت  اقدامـات  دیگـر  از  را  پرسـتاری 
پرسـتاری برشـمرد و گفـت: »در ایـن بسـته 
خدمتـی، ثبـت داده هـای ۲۱۵ هـزار نفـر از 
کمـک  پرسـتار،  از جملـه  پرسـتاری  کادر 
پرسـتار، اتـاق عمـل، هوشـبری و مامایـی و 
بهیار، اطالعات بیمارسـتان های دانشـگاهی، 
خصوصی، تامین اجتماعی و خیریه و به روز 
رسـانی ماهیانه توسـط سـوپروایزر آموزشـی 

بیمارسـتان ها، بـه انجـام رسـید.«
معاون پرسـتاری وزارت بهداشـت در پایان 
به تشـریح اطالعات سـاختاری و زیرسـاختی 
جهـت ارائـه خدمـات بهداشـتی در کشـور 
پرداخـت و اظهـار داشـت: »در مجمـوع، ۲۹ 
هـزار و ۲۵۰ واحـد ارائـه دهنـده خدمـات 
بهداشـتی در سـطح کشـور فعالیت دارد که 
شـامل دانشـگاه های علوم پزشـکی، شـبکه 
بهداشـت و درمـان، مراکـز جامـع سـالمت 
شـهری و روسـتایی و پایگاه سـالمت شـهری 
و روسـتایی و خانه های بهداشـت، می شـود.«
همچنیـن وحیـد حسـینی، رئیـس دانشـگاه 
علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی 
شـیراز هـم مجموعـه پرسـتاری را از یـک 
جامعیـت علمـی و عملـی برخـوردار دانسـت 
که دلسـوزانه و ایثارگونه به بیماران خدمات 

ارایـه می دهنـد.
خـدوم  نیروهـای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
پرسـتاری بیشـتر زمـان زندگـی خـود را در 
مراکـز درمانـی سـپری می کننـد، اظهـار کـرد: 
»روحیه پرستاران در بهبودی بیمار و مراقبت 
پرستاران در درمان بیماران تاثیرگذار است.«
حسینی با اشاره به توانمندی باالی پرستاران 
ایـران کـه مـورد توجـه دیگـر کشـورهای 
دنیـا قـرار گرفتـه اسـت، بـر تسـریع در رفـع 
در  ارزشـمند  نیروهـای  ایـن  دغدغه هـای 
نظام سـالمت از سـوی مسـووالن کشـوری 

تاکیـد کرد.

مشکالت شغلی و حرفه ای جامعه 
پرستاری

محمـد میرزابیگـی، رئیـس سـازمان نظـام 
هـزار   ۱۷« گفـت:  هـم  کشـور  پرسـتاری 
پرسـتار کـه در قالـب نیروهـای طرحـی در 
اوج دوران کرونـا در مراکـز درمانـی مشـغول 
بـکار بودنـد و چنـد وقتـی اسـت کـه اخـراج 
شـده اند، نبایـد بـا آنهـا ماننـد کارگـران فصلی 
برخـورد شـود و بازگشـت آنهـا بـه کارشـان 
ضـروری اسـت. همچنیـن نیروهـای طرحـی 
و  شـده  وضعیـت  تبدیـل  بایـد  پرسـتاری 
اسـتخدام شـوند، آنها از اقشـار زحمتکشـی 
هسـتند که در دوران همه گیری کرونا دوران 
طرحشـان در مراکـز درمانـی تمدیـد شـد و 

خدمـات ارزشـمندی را ارائـه دادنـد.«
وی اظهار داشـت: »با توجه به اینکه کشـور 
بـه سـمت جامعـه سـالمندی پیـش مـی رود، 
بیماری هـای مزمـن هـم رو بـه افزایش اسـت، 
بایـد ماننـد کشـورهای دنیـا در حـوزه ارتقـا و 
حفظ سـالمت پرسـتاران که نقش اساسـی در 
ارائـه خدمـات مراقبتـی دارنـد، کوشـا باشـیم. 
بـا توجـه بـه نیـاز جامعـه بـه خدمات مراقبتی، 
بایـد بـه دنبـال آمـوزش کیفـی بـه پرسـتاران 

باشـیم تـا نیازهـای جامعـه محقق شـود.«
نفـر جمعیـت  بـه گفتـه وی، »۲۵۰ هـزار 
پرسـتاری در کشـور اسـت که از این تعداد 
حـدود ۶۰ هـزار دانشـجو، ۱۴۰ هـزار نفـر 
وزارت  بیمارسـتانهای  در  شـاغل  پرسـتار 
افـراد  عنـوان  بـه  نیـز  مابقـی  و  بهداشـت 
بازنشسته، شاغل در مراکز درمانی خصوصی 
و نیروهای مسـلح و مراکز هوم کر هسـتند.«
رئیس سـازمان نظام پرسـتاری اظهار داشـت: 
»الزم است همه مسئوالن نقش و وظیفه خود 
را به درسـتی در رابطه با پرسـتاری ایفا کنند. 
مسـائل این قشـر صنفی و حرفه ای هسـتند 
و تامیـن و حـل آنهـا بـه کیفیـت مراقبت هـای 
پرستاری بستگی دارد. پرستاران تنها گروهی 
هسـتند که همواره در جامعه حضور داشـته 
و از ۲۴ سـاعت روزانـه، ۱۶ سـاعت به طـور 
مستقل بیمارستان توسط آنها اداره می شود.«
وی از پرستاری به عنوان قلب نظام سالمت 
یـاد کـرد و افـزود: »باوجـود حضـور گسـترده 
خدمـات  قانـون  سـالمت،  نظـام  در  آنهـا 
رهبـری  مقـام  رهنمودهـای  و  پرسـتاری 
بـرای ایـن قشـر بـه درسـتی عملیاتـی نمـی 
شـود. متاسـفانه طـرح قاصـدک کـه ترکیبـی 
از اضافـه کار و کارانـه بـود جداگانـه مطالبـات 
آنهـا پرداخـت شـد. معوقـات پرسـتاران نیـز 
طوالنـی شـده و اعطـای فوق العـاده ویـژه 
نیـز بـه درسـتی اجـرا نمـی شـود. همچنیـن 
مجوزهـای اسـتخدامی کـه قـرار بـود از ۵۲ 
هـزار و ۲۰۰ نفـر مجـوز اسـتخدام ۴۵ درصـد 
پرسـتار باشـند هنوز عملیاتی نشـده اسـت. 
عملیاتـی کـردن قانـون پرسـتاری بعـد از ۱۵ 
سـال نیز در برخی بیمارسـتانها دچار مشـکل 
شـده و مشـکل بیمـه ای پیـش آمـده اسـت.«

وی اظهـار داشـت: »۵ هـزار و ۲۰۰ میلیـارد 
تومـان بودجـه بـرای اجـرای تعرفه گـذاری 
خدمات پرسـتاری اختصاص یافته اسـت و 
بیمارسـتانها در ایـن زمینـه کـم کاری می کننـد. 
سـازمان نظـام پرسـتاری در حـال پیگیـری 
مطالبـات و مشـکالت پرسـتاران اسـت و 
دولـت و مجلـس نیـز در ایـن زمینـه مـا را 

همراهـی می کننـد.«
وی ادامـه داد: »رسـیدگی بـه بازنشسـتگان 
کـه دچـار بیمـاری مزمـن یـا صعب العـالج 
هسـتند در قالب صندوق حمایت از بیماران 
خـاص اجرایـی می شـود و رایزنی هـای اولیـه 
با سـازمان بیمه سـالمت برقرار شـده اسـت.«

اجرای نصفه و نیمه قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری

این روزها همچنان بسـیاری از پرسـتاران در 
خـط مقـدم نبـرد بـا کرونـا قـرار دارنـد. ایـن 
گـروه از کادر درمـان بـا وجـود آنکـه جـان 
خـود را بـه خطـر انداخته انـد، امـا بسـیاری 
از آنهـا چنـدان رضایـت شـغلی ندارنـد و از 
وضعیـت معیشـتی و رفاهـی خـود گالیه منـد 
هسـتند. پرسـتاران بسـیار امیدوار هسـتند که 
بـا اجـرای کامـل قانـون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری، بخشی از این دغدغه های هر روزه 
آنهـا برطـرف شـود. بـا ایـن وجـود، این قانون 
مترقی، همچنان به شـکل نصفه و نیمه اجرا 
می شـود کـه همیـن مسـاله، موجـب گالیـه و 
دلسـردی بسـیاری از پرسـتاران شـده اسـت. 

حمیدرضا عزیزی، معاون توسعه و مدیریت 
منابـع سـازمان نظـام پرسـتاری نیـز یـادآور 
شـد: »مـا شـدیدا نسـبت بـه ایـن اظهـارات 
کـه وزیـر بهداشـت اعـالم کردنـد یـک مـاه 
اسـت طبق قانون تعرفه گذاری به پرسـتاران 
پرداخت هایـی انجـام داده انـد، انتقـاد داریـم 
و ایـن موضـوع بـه هیـچ وجـه از جانـب مـا 
پذیرفتـه نیسـت؛ زیـرا ایـن پرداخت هایـی که 
ایشـان اعـالم کردنـد در حـدود هفتـه چهـارم 
آبان مـاه آغـاز شـده کـه همـان هـم بـه شـکل 

علی الحسـاب و نامنظـم بـوده اسـت.«
وی افـزود: »طبـق اخبـاری کـه بـه دسـت 
مـا رسـیده اسـت سـازمان برنامـه و بودجـه 
از مبلـغ ۵ هـزار میلیـارد تومانـی کـه بایـد 
بابـت قانـون تعرفه گذاری خدمات پرسـتاری 
پرداخـت می کـرده اسـت، تاکنـون کمتـر از 
۱۰۰۰ میلیـارد تومـان پرداخـت کـرده اسـت. 
این در حالی اسـت که ۹ ماه از سـال ۱۴۰۱ 
سـپری شـده اسـت و این پذیرفته شـده نیسـت 
کـه سـازمان برنامـه و بودجـه، میـزان بودجـه 
مصوب مجلس شـورای اسـالمی برای قانون 
تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری را کـه ۱۵ 
سـال هـم بـر زمیـن مانـده بـود و اکنـون یکـی 
از تاکیـدات مقـام معظـم رهبـری اسـت را بـه 

درسـتی تخصیـص ندهنـد. گویـی برخـی 
قصد دارند با بدسلیقگی محض و رفتارهای 
ناصـواب بـه گونـه ای برخـورد کننـد که قشـر 
نجیـب،  صبـور و زحمتکـش پرسـتار را از 

عملکـرد خـود ناراضـی نگـه دارنـد.«
او دربـاره پرداخت هایـی کـه اخیـرا در قالـب 
قانـون تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری بـه 
اسـت،  گرفتـه  پرسـتاران صـورت  برخـی 
تصریح کرد: »از طرفی همان مبلغ نه چندان 
قابل توجهی که تاکنون وزارت بهداشت در 
اختیار دانشـگاه های علوم پزشـکی گذاشـته 
اسـت، متاسـفانه علی رغـم اینکـه بایـد ظـرف 
۷۲ سـاعت پرداخـت می شـد، امـا هنـوز در 
خیلی از دانشگاه ها پرداختی صورت نگرفته 

است.«
در  پرداخـت  روش  از  انتقـاد  بـا  عزیـزی 
نظـر گرفتـه شـده، اظهـار کـرد: »در ایـن 
روش پرداخـت کـه دکتـر عین اللهـی آن را 
تعرفه گـذاری نـام نهـاده اسـت و مـا اصـال 
آن را قبـول نداریـم،  روش محاسـبه مبلـغ 
و پرداخـت علی الحسـاب تعرفه هـا از نظـر 
مـا کامـال اشـتباه اسـت. معیارهـای نادرسـتی 
ماننـد ضریـب ۲.۲ و ضریـب اشـغال تخـت 
که از سوی مسئوالن وزارت بهداشت اعالم 
شـده و در محاسـبات منظور شـده از نظر ما 

کامـال مـردود اسـت.«

تبعات کمبود شدید پرستار
بـر اسـاس آمارهـای رسـمی، حداقـل بـا 
کمبـود ۱۰۰ هـزار نیـروی پرسـتاری مواجـه 
هسـتیم کـه همیـن کمبـود، تبعـات خـودش 
را در مراکـز درمـان کرونـا و سـایر مراکـز 
درمانـی برجـای می گـذارد. بـه طـور مثـال، 
در بخـش  مراقبت هـای ویـژه بیمارسـتان ها، 
وقتـی چنـد بیمـار بـا هـم بدحـال بشـوند، بـه 
دلیـل کمبـود نیـرو، پرسـتار فقـط می توانـد به 
یـک بیمـار خدمـت کنـد. در اینجـا سـالمت 

مـردم آسـیب می بینـد.
سـیما شـیرانی، پرسـتار فعال در بخش های 
درمـان کرونـا نیـز در گفتگـو بـا سـپید بـه 
و  می کنـد  اشـاره  پرسـتار  کمبـود  مشـکل 
می گویـد: »مدت هاسـت کـه گفتـه می شـود 
نیروهای جدید پرسـتاری جذب می شـوند، 
امـا تاکنـون چنیـن اتفاقـی نیفتـاده اسـت. 
ماه هـای متوالـی اسـت کـه بـا کمتریـن نیـرو 
در حـال خدمـت بـه بیمـاران هسـتیم. کمبـود 
پرسـتار بخصـوص در شـیفت های شـب بـه 
شـکل محسـوس تری وجـود دارد کـه بایـد 
بـرای رفـع ایـن مشـکل، فکـر عاجلـی شـود. 
همچنیـن خیلـی از پرسـتاران بـه دلیـل فشـار 
کاری زیـاد نمی تواننـد بـه مرخصـی برونـد.«
باید در نظر داشـت که حمایت از پرسـتاران، 
نـه تنهـا ایـن گـروه فعـال در کادر درمـان را 
بـه ادامـه خدمـت ترغیـب می کنـد، بلکـه 
موجـب افزایـش کیفیـت خدمـات درمانـی، 
کاهـش خطاهـای پزشـکی و کاهـش آمـار 

فوتی هـا خواهـد شـد.
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شیرانی: مدت هاست که گفته می شود نیروهای 
جدید پرستاری جذب می شوند، اما تاکنون چنین 
اتفاقی نیفتاده است. ماه های متوالی است که با کمترین 
نیرو در حال خدمت به بیماران هستیم. کمبود 
پرستار بخصوص در شیفت های شب به شکل 
محسوس تری وجود دارد که باید برای رفع این 
مشکل، فکر عاجلی شود. همچنین خیلی از پرستاران 
به دلیل فشار کاری زیاد نمی توانند به مرخصی بروند

میرزابیگی: ۲۵۰ هزار نفر جمعیت پرستاری در 
کشور است که از این تعداد حدود ۶۰ هزار دانشجو، 
۱۴۰ هزار نفر پرستار شاغل در بیمارستانهای وزارت 
بهداشت و مابقی نیز به عنوان افراد بازنشسته، شاغل 
در مراکز درمانی خصوصی و نیروهای مسلح و مراکز 
هوم کر هستند. الزم است همه مسئوالن نقش و وظیفه 
خود را به درستی در رابطه با پرستاری ایفا کنند. 
مسائل این قشر صنفی و حرفه ای هستند و تامین و 
حل آنها به کیفیت مراقبت های پرستاری بستگی دارد. 
پرستاران تنها گروهی هستند که همواره در جامعه 
حضور داشته و از ۲۴ ساعت روزانه، ۱۶ ساعت 

به طور مستقل بیمارستان توسط آنها اداره می شود

یک  از  پرستاری  مجموعه  حسینی: 
جامعیت علمی و عملی برخوردار است 
که دلسوزانه و ایثارگونه به بیماران خدمات 
ارایه می دهند. نیروهای خدوم پرستاری 
بیشتر زمان زندگی خود را در مراکز درمانی 
سپری می کنند. روحیه پرستاران در بهبودی 
بیمار و مراقبت پرستاران در درمان بیماران 
تاثیرگذار است. توانمندی باالی پرستاران 
دنیا  کشورهای  دیگر  توجه  مورد  ایران 
دغدغه های  رفع  باید  است.  گرفته  قرار 
نظام سالمت  در  ارزشمند  نیروهای  این 

از سوی مسئوالن کشوری، تسریع شود

عزیزی: طبق اخباری که به دست ما رسیده 
است سازمان برنامه و بودجه از مبلغ ۵ هزار میلیارد 
تومانی که باید بابت قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری پرداخت می کرده است، تاکنون کمتر از 
۱۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است. این در 
حالی است که ۹ ماه از سال ۱۴۰۱ سپری شده 
است و این پذیرفته شده نیست که سازمان برنامه 
و بودجه، میزان بودجه مصوب مجلس شورای 
اسالمی برای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
را که ۱۵ سال هم بر زمین مانده بود و اکنون 
یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری است را به 
درستی تخصیص ندهند. گویی برخی قصد دارند 
با بدسلیقگی محض و رفتارهای ناصواب به گونه ای 
برخورد کنند که قشر نجیب،  صبور و زحمتکش 
دارند نگه  ناراضی  خود  عملکرد  از  را  پرستار 


