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از گوشه و کنار

روز پرستار در روزگار کرونا و تازهشدن داغ دل پرستاران:

تجلیل نمیخواهیم؛ قانون را اجرا کنید

سعیده علیپور

حدود یک سال پس از شیوع کرونا
و شــرایطی که این ویــروس به مردم
سراسر دنیا تحمیل کرد ،شاید بیش از
همه ،زندگی کادر درمان و به خصوص
پرستاران دســتخوش تغییر شد .آنها
در این مدت ،شاهد مرگهای زیادی
بودند ،جانهای زیادی را نجات دادند و
بعضا خود در معرض آسیبهای جدی
قرار گرفتند.
بر اســاس آخریــن آمــار وزارت
بهداشت ایران ،از  ۱۴۵هزار پرستاری
که در حال خدمت در کشــور هستند
بیش از  ۶۰هزار نفر تاکنون به بیماری
کرونا مبتال شدهاند و  ۱۰۰نفر نیز بر اثر
این بیماری جانشان را از دست دادند.
روز پرستار در سایه کرونا
امروز مصــادف با تولــد حضرت
زینب و روز پرستار اســت .روزی که
سالهاست صدای معترضانش بلندتر
از تجلیلکنندگان به گوش میرسد.
معترضانی کــه از کمبود نیرو ،کمبود
دستمزد ،تاخیر در دستمزد و قوانین
ناعادالنه و تبعیضآمیز حاکم بر نطام
درمان شــکایت دارند و همــواره این
موضوع را تکرار مــی کنند که به جای
تجلیل به دنبــال قوانینی هســتند
که رافع این تبعیضات اســت .این در
حالی است که امسال با درگیری یک
ساله کادر درمان با بیماری سهمگین
کرونا و وخامت وضعیت در بسیاری از
نقاط کشور ،کادر درمان و به خصوص
پرستاران بیشتر در معرض آسیب قرار
داشتند و موج نارضایتیها هم در آنها

تشدید شد .وقتی در روز پایانی بهمن
ماه 98وزارت بهداشت ایران از مرگ دو
نفر در کشــور بر اثر ویروس کرونا خبر
داد،شایدبیشازهرکساینپرستاران
بودند که لرزه بر اندامشان افتاد .آنها که
پیش از این نیز با کمبود شدید امکانات
و نیــروی کافی و عقــب افتادن مکرر
کارانهها و دستمزدها مواجه بودند ،به
خوبی میدانستند که روزهای سختی
رادرپیشرویدارند.بهطوریکهحتی
بسیاریازآنهادرهمانروزهاینخست
شیوع بیماری حتی ماسک کافی برای
مراقبت از سالمتیشان را هم در اختیار
نداشتند.
کمبودنیرویپرستاری
آنچه که در این سالها بیش از هر
چیز مورد اعتراض پرســتاران بوده،
کمبود نیروی پرستاری است .در حالی
که بر اساس متوســط جهانی به ازای
هرهزار نفر 6،پرســتار تا حداقل سه
پرستار تعریف شده است ،در ایران این
استاندارد تا سال گذشته و قبل از شروع
اپیدمی کرونا بسیار پایین و برابر با یک
و  6دهم نفــر ،یعنی نصف کف حداقل
استانداردها بود .این در حالی است که
بر اســاس آخرین آمار اعالم شده ،این
وضعیت بعد از شــیوع کرونا بدتر هم
شد ،به طوری که گفته میشود نسبت
پرستاران به تختهای بیمارستانی به
کمتر از یک رسیده است.
اما این کمبود پرستار به معنی نبود
فارغ التحصیالن پرســتاری نیست،
بلکه به معنی عدم جذب پرستاران در
سیستم بهداشت و درمان است.
در کنــار ایــن موضــوع برخی از
پرســتاران معتقدند جاذبه اشتغال
برای پرستاری وجود ندارد و به همین
دلیل بســیاری از فــارغ الحصیالن از

پرســتاری فاصله میگیرند و از سوی
دیگر پرستارانی که در بیمارستانها
هم مشــغول فعالیت هستند به دلیل
پایین بودن مزایا تمایل بیشــتری به
فعالیت در قسمتهای اداری دارند.
از ســوی دیگــر بــه دلیــل کم
بودن حقــوق و مزایا ،پرســتاران در
شــهرهای بــزرگ مجبورنــد عالوه
بــر بیمارســتا نهای دولتــی در
بیمارستانهای خصوصی نیز مشغول
بــه کار میشــوند و این امــر باعث
فرسودگی شــغلی ،افزایش احتمال
خطا ،خستگی و افت کیفیت خدمات
نیز میشود.
جذب ساالنه ۲۰هزار پرستار
این در حالی اســت که بر اســاس
آخرین نیازســنجیها حداقل تا سال
 ۱۴۰۵باید ســاالنه  ۲۰هزار پرستار
جذب بیمارستانها شوند.
علیرضا زالی ،رئیس دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی و فرمانده ستاد
مقابله با کرونا در پایتخــت دیروز در
مراسم تکریم مقام پرستار با اشاره به
فشار مضاعفی که بر نیروی پرستاری
در ایام کرونــا وارد اســت،گفت« :با
ابتالی هر پرستار به کرونا ،حداقل ۱۰
روز پرستار از خدمت منفک میشود
و در نتیجه فشــار کاری مضاعفی بر
همکاران دیگرش وارد میشــود» .او
با اشــاره به اینکه بیمارستانها دچار
کمبود نیروی پرستاری هستند ،ادامه
داد« :با وجود پیشــنهادهای وزارت
بهداشت ،شاهد لختی کسالتآوری
در فرآینــد دیــوان ســاالرانه جذب
پرستار هستیم و باید دولت و مجلس
راهی میانبر و جهادی را مدنظر قرار
دهند و اگر بخواهیم برای اســتخدام
پرســتاران منتظر آزمون و گزینش

در حالی که بر اساس
متوسط جهانی به ازای هر
هزار نفر 6،تا حداقل سه
پرستارتعریفشده است،
در ایران این استاندارد تا
سال گذشته و قبل از شروع
اپیدمیکرونابسیارپایین
و برابر با یک و 6دهم نفر،
یعنینصفکفحداقل
استانداردها بود
شــویم ،دردی از ما دوا نمیشــود».
این درحالی اســت که بــه گفته او در
ایتالیا در شرایط بحران کرونا در کمتر
از دو هفتــه  ۳۵هزار پرســتار جدید
استخدام شدند.
زالــی در عیــن این حــال صدور
مجوز اســتخدام  ۳۰هزار پرستار را با
کمک دولت و توجه ســازمان برنامه و
بودجه اقدامی استثنائی خواند و افزود:
«پیشنهاد مشخص ما این است که این
 ۳۰هزار مورد تا پایان سال محقق شود.
بســیاری از نیروهای ما باید پیمانی
شوند که تاکنون هیچ نسخه عملیاتی
ندیدهایم».
اوحتــی به وعــدهای کــه وزارت
بهداشت به نیروهای پرستاری پیمانی
مبنی بر اینکه در صــورت فعالیت در
بخشهــای کروونا تبدیــل وضعیت
خواهند شد ،اشاره کرد و گفت« :برخی
داوطلبان ما در قالب طرح  ۸۹روزه تن
بر آتش کرونا زدند ،امــا هنوز تبدیل
وضعیت نشــدند .ایــن دور از اخالق،
مروت ،فتوت اداری است چرا که اینها
در ســختترین شــرایط به کمک ما
آمدند».

پلنگ بشاگرد با دست
آسیبدیده در راه تهران

تاخیر در پرداخت کارانه
با ایــن حــال همیــن نیروهای
پرستاری اندکی که در بیمارستان ها
با انبوهی از وظایف دســت به گریبان
هســتند ،تاخیر درپرداخت کارانه و
معوقات هم مشــکل دیگری است که
جامعه پرستاری از آن رنج می برد.
در حالی که در طول حدود یک سال
مبارزه تن به تن کادر درمان و گروههای
پرستاری و مراقبت از مردم و بیماران
بســیاری مجبور بودهاند تا بیشتر از
موظفی ماهیانه به صورت اضافه کاری
ارائه خدمت کنند ،بــه گفته برخی از
پرستاران ،مبالغ مربوط به اضافه کاری
کارکنان با هشــت ماه تاخیر مواجه
بوده است.
مسعودمجرد،یکیازفعاالنصنفی
حوزهسالمتمیگوید«:پسازگذشت
یک ســال و با وجــود ایثارگریهای
کارکنان وزارت بهداشــت و درمان و
جانباختنتعدادکثیریازاینخادمان
سالمت در طول این مدت ،به جز وعده
وعیدهای پوچ و تو خالی چیزی نصیب
پرستاران نشده اســت .متاسفانه هم
اکنون معوقات تمامی دانشــگاههای
علوم پزشکی به طور متوسط از هفت تا
ی است».
 10ماه همچنان باق 
مجرد با اشــاره به اینکــه کمبود
نیرو و خستگی مفرط ناشی از کمبود
نیرو یکی از مشــکالت اساسی کادر
درمانی است ادامه میدهد « :بیتردید
اصلیترین خواسته پرستاران اجرای
صحیــح قوانین مصــوب مجلس در
رابطه با پرســتاری بوده و پرستاران
خواستهای جز اجرای قوانین بر زمین
مانده ندارند».
بیــش از  14ســال از تصویب یک
قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری
میگذرد .قانونی که بــا وجود مصوبه
در مجلس شورای اســامی تاکنون
اجرایی نشده است و معلوم نیست که
چه مقامی در کشــور باید با قاطعیت
دســتور اجرای بدون قید و شرط آن
را صادر کند.
مصطفی مرادی بــه عنوان یکی از
دهها هزار پرستار کشور ،معتقد است
که اگر موضــوع تعرفه گذاری اجرایی
شود ،بســیاری از مشکالت پرستاران
حل خواهد شد.
وی با عنوان ایــن مطلب که برای
هر هزار نفر جمعیت ،سه پرستار الزم
است ،افزود« :این عدد در کشورهای
پیشرفتهایمانندبلژیک ۱۰ودربرخی
کشورهای آسیا حدود هفت و نیم تا ۹
و در گرجستان در حدود  ۵و نیم تا  ۶و
در کشــور ما تا پیش از شیوع بیماری
کرونا یک و نیم بود .این در حالی است
که در سالهای  ۹۶ ،۹۵و  ۹۷استخدام

علیرضا زالی :با وجود
پیشنهادهای وزارت
بهداشت،شاهدلختی
کسالتآوری در فرآیند
دیوانساالرانه جذب
پرستارهستیموبایددولت
و مجلس راهی میانبر و
جهادی را مدنظر قرار دهند
پرستار نداشتیم و در سال  ۹۸قرار شد
 ۱۰هزار نفر استخدام شوند که از این
تعداد حدود چهار هــزار نفر به بخش
پرستاری اختصاص داده شد».
در همین حال ،علیرضا گچ کوبان
رئیس نظام پرستاری اهواز ،در ارتباط
با اجرا نشــدن قانون تعرفــه گذاری
خدمــات پرســتاری،به خبرگزاری
مهر گفــت« :از ســال  ۱۳۸۶قانون
تعرفهگذاری خدمات پرســتاری که
بدون یک رأی مخالف مصوبه مجلس
شورای اسالمی بود ،همچنان در انتظار
اجرایی شدن است در حالیکه اجرای
تعرفه پرســتاری تنها به نفع پرستار
نیست بلکه این تعرفه به نفع بیماران و
بیمهها است .هر بار هم که این موضوع
را پیگیری میکنیم بــا جواب «نبود
بودجه» مواجه میشویم در صورتی که
تعرفههای«پرستاری»بودجهکمتری
نســبت به تعرفههای «پزشکی» نیاز
دارد».
مجوز جذب 30هزار
نیروی پرستاری
مریم حضرتی ،معاون پرســتاری
وزارت بهداشــت اما در پاســخ به این
انتقادات میگوید کــه در حال حاضر
مجوز جــذب  ۳۰هزار نیــرو صادر و
اعتبار آن نیز تأمین شده است .او ابراز
امیدواری کرد کــه حداقل  ۶۵درصد
ایــن نیروها به پرســتاری اختصاص
داده شود تا بتوان کمبود پرستاران را
جبران کرد.
او گفت« :اگر تا سال  ،۱۴۰۵ساالنه
 ۲۰هزار نیرو بگیریم شاید بتوانیم به
کف استاندارد برسیم».
حضرتی در مورد وضعیت حقوقی
پرستاراننیزگفت«:افزایشحقوق۵۰
درصدی پرستاران در بهمن  ۹۸انجام
شده و همچنین نیروهای قرارداد کار
معین هم به میزان  ۴۰درصد افزایش
پیدا کرده اســت .ســاماندهی وضع
نیروهای شــرکتی انجام و میانگین
معوقــات از  ۱۸ماه به  ۴ماه رســیده
و همچنین جدا شــدن اضافــه کار از
کارانه که یکی از درخواستهای مهم
پرســتاران بوده در حال حاضر محقق
شده است».

خبر

بر اســاس آمارهای جدید مرکز آمــار ایران،
 ۱۱.۸درصدازکلخانوارهایشهرتهرانتکنفره
هستند.
پیشتر مرکز آمار ایران ،بر اساس سرشماری
سال  ،۹۵شمار خانوارهای کشور را  ٢۴میلیون و
 ۱۹۶هزار و ۳۵مورد و شمار خانوارهای تک نفره،
درکشورراحدود ۵/۵میلیوننفراعالمکردهبود.
اگرچه نسبت این رقم در برابر آمار کشورهای
دیگرمخصوصادرحوزهاروپابسیارکمتراستاما
برخی کارشناسان معتقدند آمار خانوارهای تک
نفره رو به افزایش است و این موضوع در آمار اخیر
شهرتهراننیزبهوضوحمشخصاست.
البتهاینآماردرمناطقمختلفتهرانمتفاوت
است؛ به طوری که در منطقه ۷بیش از ۲۰درصد
خانوارها جزء خانوارهــای تکنفره ،در منطقه۶
بیش از ۱۷درصد خانوارهــا و در مناطق ۱۰،۶و
 ۱۱نیزبیشاز ۱۶درصدخانوارهاتکنفرهزندگی
میکنند.
از ســوی دیگر در مناطق نیمه جنوبی شهر

مهــدی فــروزش،
مدیرکل پزشکی قانونی
اســتان تهران گفت :در
هشت ماهه امسال۶۶ ،
هزار و  ۲۹۰نفر به دلیل
نزاعبهمراکزپزشکیقانونیاستانمراجعهکردندکه
اینتعداددرمقایسهبامدتمشابهسال ۸،۹۸درصد
کاهشیافتهاست.بهگفتهاوازتماممراجعانبهدلیل
آسیبهای ناشی از نزاع در هشت ماهه امسال ۴۲
هزارو ۸۷۶نفرمردو ۲۳هزارو ۴۱۴نفرزنبودند.

مصرف صعودی شیشه
در بین معتادان

ناصر اصالنی ،معاون
ستادمبارزهباموادمخدر
گفت :بیشترین مصرف
معتــادان در کشــور به
ترتیب تریاک ،حشیش،
هروئین و شیشه اســت .اما مصرف شیشه صعودی
است.اوهمچنیناعالمکردکهدلیلزندانیشدن۵۵
درصدزندانیانکشوربهصورتمستقیموغیرمستقیم
دررابطهبااعتیادوقاچاقموادمخدراست.ایندرحالی
است که پرویز افشار ،معاون کاهش تقاضا و توسعه
مشارکتهای مردمی ســتاد مبارزه با مواد مخدر،
پیشازاینگفتهبود«:باتالشهایانجامشدهازسال
۹۰تاسالهای۹۴و۹۵نهتنهامصرفشیشهدرکشور
کنترلشد،بلکهالگویمصرفآننیزتغییرکرد.

جریمه بیش از یکمیلیون خودرو
در ارتباط با محدودیتهای تردد

نیروی انتظامی در تشــریح عملکــرد خود در
محدودیتهاوممنوعیتهایمرتبطباکروناازاول
آذرماهتا 28آذرازجریمهبیشازیکمیلیونو۱۸۳
هزاردستگاهخودرودرطرحممنوعیتترددشبانه
خبرداد.براساساینگزارشدرمجموعبیشاز۲۶۸
هزارنیرویانتطامیبرایاجرایاینطرحدر۱۹۵۸
نقطه از کشور به کار گرفته شــده که مجموع این
اقداماتمنجربهکاهش ۲۹درصدیترددخودروها
دراینبازهزمانینسبتبهمدتمشابهسالقبلدر
معابردرونوبرونشهریشدهاست.

سخنگوی آموزش
و پرورش شــهر تهران
از نامگــذاری  30آذر و
یک دی به نام روزهای
«بدونتبلت،تلفنهمراه
و رایانه» در آموزش و پرورش پایتخت خبر داد .به
گفته مســعود ثقفی ،آموزش مجازی نیز تا صبح
سهشنبه تعطیل خواهد بود .این درحالی است که
به دلیل شیوع کرونا ،این روزها ازسوی مسئوالن و
رسانههابربرگزارییلدایمجازیواستفادهازتلفن
وتبلتبرایاینمنظورتأکیدمیشود.

کنند
 ۱۲درصد تهرانیها تک نفره زندگی می
تهران همانند مناطــق ۱۹،۱۸و ۲۰و همچنین
مناطق ۲۱و ۲۲بین ۶تــا ۸درصد از خانوارهای
تکنفره هســتند .به عبارتی دیگر ،خانوارهای
تکنفرهمناطقشمالیتهرانحدود۳برابرمناطق
نیمهجنوبیشهرتهراناست.
خانوارتکنفره
از دانشجویانی که به تنهایی در محل تحصیل
خود زندگی میکنند ،تا افرادی که بر اثر طالق یا
فوتهمسریاپدرومادرتکنفرهشدهانددرلیست
خانوادههای تک نفــره میگنجند .این در حالی
است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تغییر
سبک زندگی و عدم تمایل به ازدواج هم در رشد
شمارخانوارهایتکنفرهموثربودهاست.
آماراروپاییها
درهمینزمینهمرورآمارخانوارهای تکنفره
اروپاییهمخالیازلطفنیست.دادههایدفترآمار
کمیسیون اروپا ،یوروستات نشان میدهد تعداد
خانوارها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ۱۹۹
میلیوننفردرسال ۲۰۰۶بهرقم ۲۲۰میلیوننفر

کاهش  ۸درصدی مراجعان نزاع
در استان تهران

یلدا آموزش مجازی
را تعطیلکرد

افزایش تجرد و تغییر چهره خانواده

درسال ۲۰۱۶رسیدهاست.دراینبینخانوارهایی
کهازیکنفرتشکیلشده ۳۳درصدرقممذکوررا
شامل میشود .در سوئد نیمی از خانوارها ،معادل
 ۵۲درصد ،تنها از یک فرد تشــکیل شده است.
سوئد از این نظر مقام نخست را در بین کشورهای
عضو اتحادیه اروپا دارد .پس از سوئد کشورهای
لیتوانی و دانمارک به ترتیــب در ردههای دوم و
سوم قرار گرفته اند .همچنین ۲۵درصد خانوارها
در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از یک زوج بدون
فرزندتشکیلشدهاست.
لشکر۱۳میلیونیمجردها
جمعیتشناسان اصطالح تجرد قطعی را به
افرادی اطالق میکنند که بــدون حتی یکبار
ازدواج وارد سن 40سالگی میشوند .در یکی دو
دهه اخیر ،تغییر سبک زندگی باعث شده است
که بسیاری از جوانان بدون توجه به قضاوتها با
ازدواج مخالف کنند و به ســوی «تجرد قطعی»
کشیدهشوند.
افراد در سن  ۲۰تا ۳۵ســال تمایل بیشتری

پلنگیکهدرارتفاعات
منطقه سندرک میناب،
به مدت دســتکم ســه
شبانهروز از ناحیه دست
راستدرتلهآهنیگرفتار
شــده بود برای درمان به یکی از بیمارســتانهای
دامپزشکی تهران منتقل میشود .به گفته حبیب
مسیحیتازیانی،مدیرکلمحیطزیستهرمزگان،
اینپلنگماده،کهحدودا ۵سالهاستو ۴۲کیلوگرم
وزن دارد در تلهای گرفتار شــده کــه بومیان برای
جلوگیریازحملهگرگوشغالبهدامهایشاننصب
میکنند .با توجه به آسیب شدیدی که در اثر گرفتار
شدن دست این پلنگ در تله آهنی به دست حیوان
واردشده،مسئوالنحفاظتمحیطزیستهرمزگان،
اکنوندرحالانجامهماهنگیهایالزمبرایانتقال
این جانور ارزشــمند به یکی از بیمارســتانهای
تخصصیدامپزشکیدرتهرانهستند.

به ازدواج از خود نشــان میدهند .زمانی که سن
افراد از ۳۵ســال میگذرد ،امکان تجرد قطعی
در آنها بیشتر میشــود .جدا از اینکه تمایل به
ازدواج و جداشــدن از زندگی فردی در این افراد
کم است ،با باالرفتن سن ،امکان ازدواجشان نیز
کاهشمییابد.
گرچههنوزدرصدکسانیکهواردمرحلهتجرد
قطعی شــدهاند کمتر از۴درصد است ،اما آمارها
نشان میدهد از ســال ۸۵تا ،۹۵درصد این افراد
روند صعودی داشته است .بر اساس آخرین آمار
هماکنوندرایران ۸میلیونمردو ۵میلیونزندر

کشور مجردهستند .این در حالی استکه بهنظر
میرسد به دالیل مختلف اقتصادی و اجتماعی و
سیاسیاینآماردرسالهایآیندهرشدبیشتری
خواهدداشت.
امیرمحمود حریرچی ،جامعهشناس ،درباره
دالیل مجردماندن جوانــان میگوید« :در میان
دالیل مجــرد ماندن افراد ،شــرایط اقتصادی را
نمیتوان نادیده گرفت .خانوادههای کمدرآمد یا
کسانی که شغل ندارند و نمیتوانند یک زندگی
مشترک را شــروع کنند ،بیشتر تمایل به مجرد
ماندندارند».

 ۱۷۵فوتی جدیدکرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۶۴۲۱
بیمار جدید کووید ۱۹-در کشــور طی  ۲۴ساعت
گذشته خبر داد .دیروز سیماسادات الری گفت :از
 28تا  ۲۹آذر  ۱۳۹۹و همچنین  ۸۲۲نفر از بیماران
کرونایی بستری شدند و ۱۷۵بیمار کووید ۱۹جان
خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این
بیماریبه ۵۳هزارو ۴۴۸نفررسید.بهگفتهاو۵۵۹۱،
نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید
اینبیماریتحتمراقبتقراردارند.

