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دبیر کل خانه پرستار در گفت وگو با «ایران»:

پیشنهاد پولی شدن تونل های تهران

شهردار تأیید نکرده

پرستاران با حقوق 2/5میلیونی به مهاجرت فکر می کنند
هدی هاشمی
خبرنگار

سالمت آنالین

اگــر پایمــان بــه بیمارســتان برســد
یــا همــراه مریضــی باشــیم ،همــه
میخواهیــم دردهایمــان را پزشــک
معالجــه کنــد .بیمــار و همــراه بیمــار
نگاهشــان به پزشــک معالج اســت اما
وای بــه حــال روزی کــه ایــن درد درمان
نشود یا احســاس کنیم که پزشک کمتر
توجهــی به مریض مــا داشــته آن وقت
این پرستار است که در تیررس خشم ما
قرار میگیــرد .هر چه داد و فریاد اســت
بر ســر پرســتار میزنیم تا بلکه او بتواند
عزیــز مــا را نجــات دهــد .ایــن فریادهــا
گاهی با خشــم بســیاری همراه میشود
تــا جاییکــه هرازگاهــی عکسهایــی در
صفحات مجازی هم منتشــر میشود و
مــا میخوانیم و میبینیم که پرســتاری
از سوی بیمار یا همراه بیمار مورد حمله
قرار گرفته اســت .این حــوادث در حالی
در بیمارســتانهای کشور اتفاق میافتد
که پرســتاران مشــکالت بســیاری در کار
خــود دارنــد .فقط کافی اســت ســری به
بیمارســتانهای بــزرگ و کوچــک ایــن
شهر بزنیم تا متوجه شویم که پرستاران
در شرایط طاقت فرســایی کار میکنند.
فقــط یــک یــا دو پرســتار بر بالیــن دهها
بیمار وجود دارد که همین موضوع هم،
مشــکالتی را به وجود میآورد که نتیجه
آن ،افــت کیفیــت خدمــات پرســتاری
شده است .شیفتهای شبانه به همراه
اضافــه کاریهــای اجبــاری ،دســت بــه
دســت هــم داده تــا شــاهد چهرههــای
خسته پرستاران باشیم .در همین حال،
تبعیــض در پرداختهــا و عــدم توجــه
به مشــکالت حرفه پرســتاری ،انگیزه را
برای خدمت پرســتاری کم کرده اســت.
اجرا نشدن قانون تعرفهگذاری خدمات
پرستاران ،سختی کار و آسیبهای روانی

و جســمی پرســتاران ،ضعــف امنیــت
شغلی ،کمبود پرسنل پرستاری ،ناکافی
بودن حقوق و مزایا ،دیده نشدن برخی
تکالیــف جــاری درپرداختهــا از جمله
مشکالت و دغدغههای پرستاران کشور
اســت .همیــن مشــکالت حــاال موجب
شــده تــا بســیاری از فارغالتحصیــان
پرســتاری بهجــای آنکــه بماننــد رفتــن
را بــه دیگــر کشــورها ترجیــح دهنــد.
موضوعــی که محمــد شــریفی دبیرکل
خانه پرســتاران هم بر آن اشاره میکند
و میگوید :وضعیت پرســتاران ســال به
سال بدتر میشود .شرایط کار پرستاران
بسیار سخت است و ما در بیمارستانها
با کمبــود نیــرو مواجــه هســتیم.همین
موضــوع موجــب شــده تــا فشــار کار بــر
پرســتاران بیشتر شــود .یعنی بسیاری از
پرســتاران در کشــور بعد از مدتــی از کار
افتاده میشوند ،برخیهای دیگر با فشار
روحی روانی باالیی کار میکنند و عدهای
هم تغییر شــغل میدهنــد یا مهاجرت
میکنند .متأســفانه ما در ایــران به ازای
هــر هزار نفر  1/06نفر پرســتار داریم این
درحالی اســت کــه در اســترالیا بــه ازای
هــر هزار نفر  12پرســتار ،در دانمارک 17
پرستار ،در فنالند  15پرستار و ارمنستان
 5پرســتار وجــود دارد .نبــود پرســتار در
کشور بحرانی و البته خجالت آور است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  20هــزار
فارغالتحصیــل پرســتاری بیــکار وجــود
دارد اعــام میکنــد :کمبــود نیــروی
پرســتاری در مراکــز درمانــی کشــور،
شــرایطی را رقــم زده اســت که خدمات
پرســتاری از کیفیت مطلــوب برخوردار
نباشــد و این نکتهای است که پرستاران
نیز ،آن را قبول دارند و میپذیرند که کار
طاقت فرسا ،مشکالتی را برای نیروهای
پرســتاری و دریافتکننــدگان خدمــت
به وجود بیــاورد .این یعنی بیمارانی که
بــرای معالجه بــه بیمارســتان مراجعه

میکننــد خدمــات مناســبی دریافــت
نمیکننــد و خیلــی هاشــان از وضعیت
پرستاری در کشور گلهمند هستند.
شــریفی مقدم با اشــاره به مهاجرت
پرســتاران به کشورهای مختلف به ویژه
اســترالیا میگوید :بســیاری از کشورهای
پیشــرفته دنیا بــرای تأمیــن کادر بخش
ســامت خود هر ســاله فراخوان پرستار
میدهنــد ایــن فراخــوان برای اســترالیا
بیشتر است بر اساس گزارشهایی که به
دست ما رسیده بیشتر فارغالتحصیالن
پرســتاری بــه کشــور اســترالیا مهاجرت
میکنند چرا که در این کشور هم حقوق
باالی  4هزار دالر دریافت میکنند و هم
شرایط کاری خوبی دارند.
دبیر کل خانه پرستار درباره پرداخت
معوقات پرســتاران میگوید :مطالبات
پرســتاران چند ماهی اســت که از ســوی
دانشــگاههای علــوم پزشــکی پرداخت
نشــده اســت .اکنــون در پرداختهــای
جامعه پرستاری مشکالتی وجود دارد و
مطالباتی که در قالب کارانه به پرستاران
تعلق می گیرد بیش از یک ســال اســت
کــه پرداخــت نشــده اســت .همچنیــن
اوضــاع فعلــی اقتصــاد و مشــکالت
اقتصادی فشــار مضاعفــی را بر جامعه
پرســتاری وارد کــرده اســت ،حقوق 2.5
تــا  3میلیــون تومان بــرای پرســتاران با
توجه به ســاعاتی که کار میکنند بســیار
ناچیــز اســت و بــا افزایــش قیمتهایی
که در کشــور پیش آمده است ،مشکالت
جامعــه پرســتاری را چنــد برابــر کــرده
اســت .از طرفــی پرســتاران در معــرض
بیشــترین خطرها قــرار دارنــد به طوری
که اخبار ضرب و جرح پرستاران از سوی
بیمــاران یــا همــراه بیمــاران را بیــش از
گذشته مشاهده میکنیم.
به گفتــه او پرســتاران در طرح تحول
ســامت دیــده نشــدهاند و بویــژه در
زمینه پرداخــت حقوق و مزایا تفاوتها

گزارش
خبری

کمبود 150هزار پرستار

مســئوالن وزارت بهداشــت دربــاره
تعداد و مشکالت پرستاران میگویند
برش هنوز آمار دقیقی از تعداد پرســتار در
کشــور وجود ندارد ،اما در حال حاضر تعداد پرســتارانی که
در سیســتم وزارت بهداشــت ارائه خدمت میکنند ،حدود
ص تعداد پرستارمان
 90هزار نفر است .بر این اساس شاخ 
نســبت به تعــداد تخت نیــز یک اســت؛ یعنی بــه ازای هر
تخت بیمارستانی در شبانهروز یک پرستار داریم با این حال
کشــور نیاز بــه  150هزار پرســتار دارد .موضوعی که مدیرکل
دفتر توانمندســازی و بهبود ســرمایههای انسانی پرستاری
معاونــت پرســتاری وزارت بهداشــت بر آن اشــاره میکند:
طبق آمارها از ســال  93تا ابتدای ســال  97حــدود  28هزار
پرســتار جذب کردهایم و امیدواریم این روند تا ســال آینده
ادامه یابد.احمد نجاتیان افزود :بر اســاس این اســتاندارد،
میزان کمبود نیروی پرســتار در کشــور ،حدود  ۷۰تا  ۸۰هزار
نفر اســت .در عین حــال در حال حاضر کل کادر پرســتاری
زیادی اســت کــه امیدواریــم اصالحات
اساســی انجــام شــود .شــریفی مقــدم
درباره تعرفهگذاری خدمات پرســتاری
میگویــد :قانون تعرفهگــذاری خدمات

وزارت بهداشــت در کشور نیز  ۱۲۵هزار نفر است و شاخص
آن هم  ۱.۵به ازای هر تخت است که باید به استاندارد ۲.۵
بــه ازای هــر تخت برســیم.وی در پاســخ به اینکه بســیاری
از پرســتاران میگوینــد آنهــا در طرح تحول ســامت دیده
نشــدهاند ،اظهار میکند :این موضوع را به وزارت بهداشت
اعالم کردهاند پرستاران بیشتر از تعرفهها گله دارند .ما هم
در وزارت بهداشت این موضوع را مورد توجه قرار دادهایم.
نجاتیان درباره بحث کارانه پرســتاران میگوید :اقدامی که
در وزارت بهداشت برای منظم کردن این پرداختها انجام
شد ،این بود که دستور داده شد اضافهکار از کارانه جدا شود.
به هر حال پرســتاران ما به نوعــی اضافهکار اجباری دارند و
بر همین اســاس باید اضافهکارهایشــان بهموقع پرداخت
شــود .بنابراین پرداخت اضافــهکار را از کارانه جدا کردیم تا
ایــن اتفــاق بیفتد .در عین حــال کارانهها هــم باید بهموقع
پرداخت شــوند که بهزودی دانشــگاهها با گشایشهایی که
ایجاد میشود ،معوقات پرستاران را خواهند پرداخت.

پرســتاری مصــوب ســال  86اســت بــر
اســاس ایــن قانــون دو وزارتخانــه رفــاه
و بهداشــت مــی بایســت پــس از  6ماه
با همــکاری نظــام پرســتاری آییننامه

اجرایی را تهیه میکردند ،اما با گذشــت
بیــش از ده ســال این قانون بــدون اجرا
مانــده و هرچــه اعتــراض میکنیــم،
مسئوالن نبود بودجه را بهانه میکنند.

حمیده امینیفرد
خبرنگار

خبــر دوباره «پولی شــدن تونلها و بزرگراههای تهــران» در چند روز پیش،
واکنشهای تند و پرحاشیهای علیه این طرح براه انداخته است .واکنشهایی
که در نهایت شهرداری تهران را وادار کرد تا در اطالعیهای ،به مردم اطمینان
خاطــر دهــد هیچ طرحــی برخالف مصالــح عمومی اجــرا نمیشــود .دراین
اطالعیــه آمــده اســت؛ «این الیحه هنــوز به اســتحضار و تأیید دکتــر حناچی،
شــهردار تهران نرسیده و صرفاً در مرحله پیشنهاد است».برمبنای این الیحه
قرار است از پنج تونل تهران (نیایش ،رسالت ،توحید ،شهدای غزه ،امیرکبیر)
و اتوبــان صدر هزینه متغیری از  950تومان تا هزار و  70تومان دریافت شــود.
مبلغــی که شــهروندان باید بــرای هربار رفت و آمــد ،آن را بهعنــوان عوارض
شــهری ،تقدیم شــهرداری تهــران کنند .اگرچــه این خبر طی چنــد روز پیش،
ســروصداهای زیــادی بــه پا کرده اســت ،امــا ماجــرای پولی شــدن تونلها به
حدود سه سال پیش برمیگردد .اولین بار این جعفر تشکریهاشمی ،معاون
قالیبــاف بود که اجرای چنین الیحهای را پیشــنهاد داد و حتی تجهیزات مورد
نیــاز هم در زمان ســاخت پل صدر نصب شــد! اما همان زمــان هم «پذیرش
اجتماعــی» ،اجــازه نــداد شــورای چهارم ،بــرای تصویب آن پیشــقدم شــود،
درحالیکه موافقان زیادی در شــورا ،اصرار به تصویب چنین الیحهای داشتند
و چمــران و دنیامالــی ،دو عضوی بودند که صراحتــاً از اجرای این الیحه دفاع
میکردند.
اســتدالل آنها این بــود که مردم باید بــه اندازه برخورداری از شــهر ،هزینه
آن را پرداخــت کننــد .حتی مهدی چمران معتقد بــود همانطور که دولت از
آزادراهها ،کسب درآمد میکند ،این حق شهرداری هم هست که از بزرگراهها،
پولی عایدش شــود! بهای تعیین شــده البته در آن دوره در حدود  350تومان
بود! دقیقاً شــبیه همین اســتداللی که این روزها ،محمد علیخانی ،یک عضو
شــورای پنجم با اســتناد به آن ســعی دارد الیحه پولی شــدن را توجیه کند .او
اگرچه اجرای این طرح را به نفع «هوای پاک» و «روانســازی معابر» تفســیر
میکند ،اما با اشــاره به درآمد  7هزار میلیاردی شــهرداری از این طرح ،شائبه
درآمدزایی را تقویت میکند« .توزیع عادالنه امکانات» ،اما از دیگر مشترکاتی
است که از زبان هر دو طیف اعالم میشود .آنها معتقدند با این پول میتوان
به توسعه حمل و نقل عمومی کمک کرد و نباید بار سنگین هزینههای شهری
و بویژه نگهداری تونلها و بزرگراهها ،تنها برعهده شــهرداری باشــد .از طرفی
اخــذ عوارض میتواند تعدیلکننده رفتار ترافیکی باشــد! با این همه اما باید
مسئوالنی که اصرار به تصویب چنین الیحهای دارند و اتفاقاً کشورهای دیگر را
هم الگو قرار میدهند ،در برابر چندین سؤال قرار داد .اول اینکه در کدام یک
از مســیرهایی که اعالم شــده ،وســایل حمل و نقل عمومی طبق استانداردها
تعبیه شده اســت؟ دوم اینکه برای سرریز ترافیکی که به مسیرهای جایگزین
میرود ،چه برنامهای دارید؟ آیا درســاخت این تونلها و بزرگراهها از عوارض
شــهروندان استفاده نکردهاید ،پس چه لزومی دارد که دوباره پول بگیرید؟آیا
تاکســی ســوارها میتوانند از موج ســنگین هزینههای تاکســی در امان باشــند!
شــهروندانی کــه به ناچــار روزانه از چند مســیر تــردد میکنند ،چــه وضعیتی
خواهند داشــت ،چگونه میتوان مطمئن شــد که این عوارض ،صرف حمل و
نقل عمومی خواهد شد!

