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 هدی رضوانی
روز گذشته نایب رئیس کمیسیون بهداشت
و درمان مجلس گفته است« :به خاطر مشکالت
متعدد و ناعدالتی هایی که درحوزه درمانی کشور
وجود دارد حدود دو هزار و  550پرستار و کادر
درمانی قصد خروج ازکشوررا دارند ».پاکمهرتاکید
کرده است :برای تربیت یک پزشک ساالنه بین200
تا  400میلیون تومان هزینه می شود.
اگرچه مشکالت جامعه پرستاری باعث شده
تعداد زیادی در فکر مهاجرت باشند اما جامعه
پرستاری در دو سالی که با ویروس کرونا درگیر
بودهایم ،امتحان خود را بهخوبی پس دادهاند،
هرچند قبلاز آن نیز صبر ،فداکاری و دلسوزی
پرستاران بر همگان ثابت شده بود و این قشر
کمتوقع اما پرتالش ،با زحمات شبانهروزیاش
شناخته میشد .اما مدتی است جامعه پرستاری از
نظرمزایای شغلی و تثبیت آینده شغلی درمضیقه
قرار گرفته و این مسایل به یک مشکل سراسری
تبدیلشده است .شاید بسیاری از پرستاران در
ازای وقتیکه برای کار خود صرف میکنند ،مزایا و
حقوق مکفی دریافت نمیکنند .بحث عدم تبدیل
وضعیت آنها و بالتکلیفی آینده شغلیشان نیز
مزیدبرعلت شده .درهمین زمینه با علی زیدآبادی
مشاور رییسکل و رییس شورای جوانان سازمان
نظامپرستاری کشور؛رییسنظامپرستاریسیرجان
و شهربابک و مدیربیمارستان امام رضا (ع) سیرجان
اززاویهای دیگربه مشکالت پرستاران نگاه کردهایم:
 وضعیت پرستاری ازنظرتعداد آماری در
سیرجانچگونهاست؟
ما درحال حاضردرسیرجان ۳بیمارستان داریم
و حدود  ۷۰۰نفر در گروههای مختلف پرستاری
در آنها مشغول به کارند .حدود  ۱۰۰نفر هم از
گروههای مختلف پرستاری ،بهیاری ،اتاق عمل،
هوشبری و فوریتهای پزشکی در مجموعه ۱۱۵
(حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان) مشغول
به خدمت هستند .حدود  ۱۰درمانگاه فعال هم در
سطح شهرداریم که در آنها هم رویهمرفته ۱۰۰
نفرپرستارمشغول به کارهستند.
 طبق استانداردهای تعریفشده ،بهازای
هر تخت باید چه تعداد پرستار بهکارگرفته
شوند؟ این آماردرسیرجان چگونه است؟
بهازای هرتخت باید  2/5پرستارداشتهباشیم.
در کل کشور آخرین آماری که از سازمان نظام
پرستاری داریم ،تعداد پرستاران بهازای هر تخت
 0/8است و در سیرجان این آمار به حدود 0/9
یا در نهایت  ۱میرسد که کمی باالتر از راندمان
کشوریقرارگرفتهایم.
 پس میتوان گفت درسیرجان با کمبود
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در گفتوگو با رییس سازمان نظام پرستاری سیرجان و شهربابک عنوان شد:

تعرفهگذاری حقوق پرستاران ازاول دیماه
پرستارروبهرونیستیم
ً
اتفاقا با کمبود پرستارروبهرو هستیم.
استانداردهای داخلی ایران میگوید بهازای
هرتخت باید  2/5پرستارو استانداردهای
جهانیمیگویدباید ۴پرستارداشتهباشیم.
ً
نهایتا
درحالیکه درسیرجان این عدد 0/9یا
 ۱است .بنابراین خیلی کمبود داریم .نُرم
تقریبی ما از میانگین کشوری یک مقدار
باالتراست.
 این کمبود نیرو دردوران کرونا را
چگونهمدیریتکردید؟
در برههای از زمان تعدادی از نیروهای
داوطلببهعنوانپرستاربه کمکما آمدند.
از ظرفیتهای دانشجویی هم استفاده
کردیم .همچنین ازتوان ارگانهای نظامی
مثل سپاه که پرستاران خود را در اختیار
بیمارستانها گذاشتند .ازطرفی توانستیم
درهمین ایام تعدادی ازپرستاران را تبدیل
وضعیت کنیم که به مجموعه اضافه
شدند .حدود  ۴۰نفر پرستار شرکتی هم
به مجموعه اضافه شد و بههمین خاطر
آمارپرستاران سیرجان کمی ازنُرم کشوری
باالتررفت.
 درسیرجان پرستارانی را داریم که
تبدیلوضعیتنشدهباشند؟
خیر .خوشبختانه  ۱۰نفر از پرستاران

 ایسنا :عضو کمیته علمی کشوری
مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه خطر اُمیکرون
جدی است و میتواند ظرف ۱۷روزکشوررا درگیر
کند،گفت:عالوهبررعایتپروتکلهایبهداشتی،
نکته مهم تزریق واکسن دز بوستر است برای
افرادی باالی  ۱۸سال است و باید حتما در این
زمینه اقدام کنند؛زیراممکن استدوتاسههفته
دیگر درگیر موج جدیدی شویم که با امیکرون
خواهدبود.
دکترپیام طبرسی درحاشیه جلسه کمیته
علمی کشوری کرونا ،درباره میزان نگرانی ازورود
سویه امیکرون به کشور ،گفت :وضعیت
کشورهای دنیا را میبینیم که روزبروز تعداد

 ۸۹روزه را تبدیل وضعیت کردیم که همه
آنها یا شرکتی شدند یا با شرکت و قبولی
در آزمون توانستند به مجموعه اضافه
شوند .درسیرجان کسی که بالتکلیف باشد
و هنوزتبدیل وضعیت نشده باشد نداریم.
 برخی پرستاران از پایین بودن
حقوق و مزایای پرستاری گالیهمند
هستند.
ً
معموال میزان حقوق و مزایا از سوی

وزارتخانه تعیین و ابالغ میشود؛ چراکه
پرستاران استخدام وزارتخانه هستند و
این یک مسئله کشوری است .ولی ما در
نظام پرستار یکسری قوانین و مقررات را
داشتیم که سالهای سال تصویب هم
شده بودند ولی اجرایی نشدند .مثل قانون
تعرفهگذاری که رهبر انقالب دردیدارخود
با پرستاران درروزپرستاربرای دومین سال
متوالی تاکید کردند که حتما باید اجرا
شود .متأسفانه این قانون حدود  ۱۴سال
ازتصویبش میگذرد ولی اجرایی نمیشود.
اگرقوانین تعرفهگذاری ،مشاغل سخت و
زیانآور ،ارتقای بهرهوری و ...اجرایی شوند،
ً
قاعدتا خیلی از سختی کار پرستاران کم
میشود .هرکدام از این قوانین ،کلی بند و
تبصره دارد .اگرمسئوالن به سمت اجرایی
کردن این قوانین گام بردارند ،آن زمان

برای مقابله با ُ
«امیکرون» فقط  ۱۷روزوقت داریم
کشورهایی که امیکرون در آنها شناسایی
میشود ،افزایش پیدا میکند .در کشور ما هم
دورازذهن نیست که وارد شده باشد؛ زیرا باالخره
جلوی مرزها را نمیشود گرفت و هرروزه تعداد
زیادی مسافرداریم که ازکشورهای مختلف وارد
کشورمانمیشوند.
وی افزود :چیزی که درباره امیکرون وجود
دارد ،این است که اگرامیکرون وارد شود ،طی۱۷
روزتبدیلبهسوشغالبمیشود که اینسرعت
درباره دلتا  ۱۰۰روزبوده است .اگر امروزیک مورد
امیکروندرکشورتشخیصدهیم،ممکن است
تا ۱۷روزدیگرکشوردرگیرامیکرون شود و نقشه
آبی کشور ممکن است بالفاصله به یک نقشه

قرمزتبدیلشود.
طبرسیگفت:بنابراینچیزیکهاکنونمهم
است ،این است که حتما نکات بهداشتی و موارد
مهمرعایتشود.درعینحالما اکنوندرآستانه
شبیلداهستیمکهازهموطنانمیخواهمحتما
درحضوردراماکنسربستهخودداری کنند .امروز
مانگرانشدیم ازاینکهدربسیاریجاها کنسرتها
دارد باز میشود .در کنسرت فضا بسته است و
ممکن است افراد ماسکشان را بردارند و اینها به
شدتمیتواندمنجربه انتقالبیماریشود.
وی گفت :نکته مهم دیگر هم تزریق
واکسن دزبوستراست که افراد باالی ۱۸سال که
سه ماه ازتزریق واکسنشان گذشته است ،حتما

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم
09132476144
09133470520

ضایعات و آهن

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09132797295

ضایـعات و
آهـنآالت
09133456403
09132456684

برای تزریق دزبوستراقدام کنند .زیرا ممکن است
فرصتدیگرینداشتهباشیموممکن استتادو
تا سه هفته دیگردرگیرموج جدیدی شویم که با
امیکرونخواهدبود،بنابراینهرچهسیستمایمنی
افرادباالتررودو ایمنیجمعیباالتررود ،انشاءاهلل
ق باشیم .باید توجه کرد که خطر
که بتوانیم موف 
درباره امیکرون جدی است؛ زیرا همه جای دنیا
گرفتارشده و ما هم مستثنی نیستیم .وی گفت:
باید بریک نکته تاکید کنیم ،اگرمیخواهیم برای
مقابله با امیکرون کاری کنیم ،االن وقتش است.
االن که ما درحال کنترل نسبی هستیم باید اقدام
کنیم ،اما زمانیکه وارد پیک شدیم ،دیگربستن یا
بازکردن مجامع فایدهای ندارد .ما همه این موارد

را به ستاد هم اعالم میکنیم .بحث امروزاین بود
کهبایدباجدیتبیشتریرویمحدودیتها اقدام
کنیم و االن موقع اقدام است.
طبرسی گفت :برای اُمیکرون فرصت ۱۰۰
روزه دلتا را هم نداریم ،بلکه  ۱۷روز وقت داریم.
اگر امروز شناسایی شد  ۱۷روز دیگر با موج
امیکرونمواجهخواهیمشد .اگرقراراستمرزی
را ببندیم ،محدودیت میخواهیم ایجاد کنیم و...
االن وقتش است .این کمک به سالمت مردم
است ،اگر امیکرون شکل بگیرد با موجی که
ایجاد خواهد کرد ،مجددا سیستم درمانی و مردم
درگیرشده و مجبوریم بسیاری ازکسبوکارها را
ببیندیم.

امـالک امیـرکبیـر
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میتوانیم بهعنوان یک شغل راحتتر به پرستاری
نگاهکنیم.
 یک مسئلهای که در دوران کرونا هم
پررنگتر شد ،بحث مهاجرت پرستاران بود .در
این خصوص چه آماری دارید و آیا از سیرجان
همموردیداشتیم؟
خوشبختانهازسیرجانمهاجرتیثبتنشده.ولی
درسطح کشورحدود ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰پرستارمتأسفانه
مهاجرت کردهاند .همیشه در نهادهای مختلف
کشور مهمترین سرمایه برای رشد ،نیروی انسانی
بوده و هست .بهویژه در وزارت بهداشت و درمان
چراکه توان و تخصص و فداکاری آنها خصوصا
درحوزه درمان است که اهداف مجموعه را محقق
میکند.متأسفانهشاهدمهاجرتپرستارانهستیم
و روزبهروز هم این آمار روبهافزایش است .در
شرایط مختلف و در کشورهای مختلف ،بیشتر
دنبال پرستاران ایرانی هستند و بیشتر جوانان ما
را پذیرش میکنند که این جوانان کمککننده
پیشرفت آیندهی شغلی پرستاری و پویایی و
جوانسازی کشور هستند .شاید یکی از دالیلی
که به این مهاجرتها دامن م یزند همین عدم
حمایتها و عدم اجرای قوانینی است که میتواند
به پرستاری بهعنوان یک شغل مهمتر نگاه کند.
ولی چون ارزش و اعتبار شغلی حفظ نمیشود و
پرستاران در کشورهای دیگر وقتی احترام و پول
بیشتریدریافتمیکنندبه آنجامهاجرتمیکنند
که باید برای این امر یک راهکار سازنده در نظر
گرفت.
 سایرمشکالتی کهدرحوزه پرستاری با آن
روبهروست،کداماند؟
تحقق خواستههای جامعه پرستاری در کل
کشوریک موضوع واحد است و درقالب سازمان
نظام پرستاری دارد تعریف میشود؛ فوقالعاده
خاص ،تعرفهگذاری و اجرای کامل قانون ارتقای
بهرهوری  ۳مشکل اصلی است که در حوزه
پرستاری در سطح کشور وجود دارد .یکی از
آیتمهای ارتقای بهرهوری ،سخت و زیانآور بودن
شغل پرستاری است که اگراجرایی شود پرستاران
میتوانند زودتربازنشسته شوند و مزایای بیشتری
دریافت کنند .امامتأسفانه اینقوانینهنوزاجرایی
نشدهاند .ما نیروهایی داریم بهصورت طرحی که
اگر طرح آنها تمام شود مجموعه مجبور است
با آنها خداحافظی کند .درصورتیکه آنها ایام
طرح خود را با تمام توان و تالش گذراندهاند و
شاید خیلی جالب نباشد حاال که شرایط بهترشده با
آنها خداحافظی کنیم .دنبال این  ۳مورد هستیم
که محقق شوند تا مشکالت جامعه پرستاری
برطرف گردد.

دعــوت به هـمـکاری

زمین تجاری  10قصب با سند تک برگ بر بلوار صادقی پایینتر از چهارراه سید جمال

به یک نیروی آپاراتچی ( ماهر و با سابقه
کار) جهت کار در معدن گلگهر نیازمندیم.

آپارتمان  155متر تک واحدی نوساز طالقانی متری  18میلیون

42252172

زمین  9قصب  3نبش با مجوز  4طبقه پروانه ادامه کوچه دکتر ادیبپور به
سمت  17شهریور  1/600میلیارد
زمین  300قصب با امتیازات کامل و سند بر جاده تهران روبروی گمرک توافقی
منزل  24قصب  2کله پشت زبانسرا(ایلیا) معاوضه یا نقدی

ساعت تماس 8 :صبح الی 13

آپارتمان کرمان  145متر طبقه  6تکمیل بلوار کشاورز متری  17میلیون
آپارتمان پیش فروش  155متری طبقه  3درمرحله ی اجرایی تحویل
سال آینده بین خواجو و  15خرداد متری  16م با شرایط پرداخت
آپارتمان پیش فروش 120متری طبقه 4در مرحله توکاری آخر ولیعصر متری 15م
باغ  50قصب یا بیشتر در طرح هادی با پروانه روستای کنتوت قصبی  12م
باغ  100قصب پایینتر از آباده با یک ساعت آب قیمت  1/200م
آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09217593889 - 42205360 - 09923963619 - 09132799667
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محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

 %تخفیف

با بیمه معتبر
باالی  15سال

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

محمود سلطانی

با کادری مجرب

حمل اثاثیه منزل
انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی

09136342007 - 42252330

شبانهروزی ،بدون تعطیلی

سلطانی(قدیم)

جـوشـکاری

خردهکاری ،نصب درب توری،
تعمیرات درب و پنجره

۰۹۱۳۸۴۵۹۱۳۳

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری،
صنعتی و غیره

با مجوز رسمی و بیمه معتبر
آدرس :انتهای بلوار فاطمیه جنب شرکت لنگر بار
09136473880
42252330
09139473880
سلطانی (قدیم)

اتحاد

آگهي مناقصه عمومي شماره/1400/58ع

شركت معدني و صنعتي گلگهر (سهامي عام) در نظر دارد «عملیات اجرای معابر و شبکه
هدایت آبهای سطحی سایت داخلی» خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد
شرايط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه  1در رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي
 WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمينكنندگان
از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز یکشنبه مــورخ
 1400/10/12در محــل دفتر كميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران
ميباشد .ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ  1400/10/4مقرر شده است
و الزامی میباشد .شركت معدني و صنعتي گلگهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به
ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.
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