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از گوشه و کنار

روند کار اورژانسهای پرازدحام دولتی معکوس است؛

اول پذیرش ،بعد درمان!
ازنظرقانونیتمامیبیمارستانهاچهدولتیوچهخصوصیموظفبهپذیرشبیماران
اورژانسیدرهرشرایطیهستند.اگردربیمارستانیاقداماتدرمانیاولیهرویبیمار
اورژانسیانجامنشود،تخلفانجامشدهواینعملجرمتلقیمیشود؛چراکهطبققانون
اگربیمارستانیازارائهخدماتبهبیماراناورژانسیخودداریکند،اینموردتخلف
محسوبنمیشودبلکهجرمازنوعقاصربودناستکهمجازاتکیفرینیزدارد.

آذر فخری ،روزنامهنگار

نیمه شب است و حال مادرش به هم
خورده و بدجور درد میکشد ،با چندبار
زنگ زدن و قطع کردن باالخره اورژانس
جواب میدهــد و در کمــال ناباوری
میگویدسرویسیبرایارائهندارندوهمه
سرویسهامشغولاند.پسرکهبهشدت
نگران حال مادرش است میپرسد خب
حاال چه کار کنم؟ اورژانســی میگوید
یا با اسنپ ببر بیمارســتان یا اورژانس
خصوصی بگیر یا به یک بیمارســتان
خصوصیزنگبزن.
پســر با تعجب به ایــن همه گزینه
ممکنی که به ذهن خودش نرســیده
بود فکر میکند و در نهایت به شــماره
اورژانس خصوصی کــه خانم اورژانس
 ۱۱۵دادهزنگمیزندوبعداز 10دقیقه
آمبوالنس حاضر اســت .در راه راننده
آمبوالنس پیشــنهاد چند بیمارستان
غیردولتی میدهد که صد البته در وسع
اینخانوادهنیست.وازرانندهمیخواهد
آنهارابهیکبیمارستاندولتی نزدیک
ببرد.
اورژانس بیمارســتان دولتی جای
سوزنانداز ندارد .پسر مضطرب هر طور
شــده یک برانکار پیدا میکند و ما در را
با کمک چند نفر به داخــل راهروهای
اورژانسمیکشاند.
پرســتاری «احتماال اگر پرســتار
باشــد!» ســرش داد میزند :این چه
وضعشــه آقا  ...مگه پرونده تشــکیل
دادی؟پسرکهازقبلمیداندبرایموارد
اورژانسی تشــکیل پرونده در اولویت
نیست دست و پایش را گم میکند و با

لکنت و حواسپرتی وضعیت مادرش را
که بیماری قلبی دارد توضیح میدهد؛
اماتابجنبدپرستارگذاشتهورفته...پسر
ناامیدانهبهپذیرشمراجعهمیکند.
کسی در پذیرش نیست ،اما از پشت
دریکهدرهماننزدیکیهاستصدای
بگو بخند میآید .مــیرود در را میزند
و مردی میانسال با همان خنده پر در
صورتش در را باز میکند و میپرســید
فرمایش!
خب...اینداستانرابیشازاینادامه
نمیدهیم .احتماال اغلب شــما و ما در
مواردیازایندستگذرمانبهاورژانس
بیمارستانهای دولتی افتاده و با چنین
بیتفاوتیهاوبرخوردهایغیرحرفهای
کهبماند،غیراخالقیمواجهشدهایم.
آنچه در اغلب بخشهای اورژانس
بهخصــوص بیمارســتانهای دولتی
جریــان دارد از همیــن قرار اســت؛
معموال شــما با دانشجوهای پزشکی و
پرستارهای خســته و بداخالق مواجه
میشوید؛ آدمهایی که به قول خودشان
آنقدر از این مــوارد دیدهاند که دیگر
برایشانعادیشدهاست.
اماواقعاچهخبراست؟
زنیبدونملحفهوپتورویتختدراز
کشیده ،از شدت درد به خود میپیچد
و گریه میکند .همسرش که میگوید
اصال نمیدانم چه خبر اســت؟ دو سه
ساعت منتظر ماندهایم که یک دانشجو
بیاید بیمار را ببیند .بعد که دیده گفته
بایدسونوگرافیشود.نسخهسونوگرافی
را به پرستار دادهایم .حاال بیشتر از یک
ساعت اســت که رفته و برنگشته .حال
خانمم هم هی دارد بدتر میشــود .از
چند نفر پرسیدم چه کارکنیم ،گفتند
همان پرستاری که برگه سونوگرافی را

اگر بیمار اورژانسی بدون
حتی یک ریال پول به
بیمارستانیدرنزدیکی
خودمراجعه کند ،این
بیمارستانچهخصوصی
و چه دولتی ،موظف است
درمان اولیه روی وی را
بدون دریافت پول انجام
دهد
برده پیدا کنید! اما نه از دانشــجویی که
همســرم را معاینه کرد خبری هست
و نــه از آن پرســتار .نمیگذارند هم از
اورژانس وارد قسمتهای دیگر بشویم
و دنبال کسی بگردیم .اینها را میگوید
و دســتوپا میکند که زن جــوان را از
اورژانس خارج کند و ببرد جای دیگری.
اطرافیانمیگویندهربیمارستاندولتی
ببریهمیناست.ببرشخصوصی.مرد
مایوسانهنگاهیبهزنودیگرانمیکند
وسرشراتکانمیدهد.
اگرجرات کنی و از پرستارها بپرسی
چه خبر است؛ اگر حالوحوصله جواب
دادن داشته باشند ،میگویند نیرو کم
داریم .خود دکترها شبها به اورژانس
نمیآیند .انترنها هم نه ســواد درست
و حســابی دارند و نه تجربه .همهچیز
میافتد گردن ما .خوب بــا این تعداد
مراجعزیادونیرویکم،شماانتظاردارید
چهخبرباشد؟
يک دستيار ســال دوم بيمارستان
هم که در راهروي شــلوغ اورژانس قدم
ميزند،اینوضعبیدروپیکرونابسامان
را به تعداد زیــاد مراجعان و کمبود نیرو
نســبت میدهد .او میگوید از اجرای

تالش میکنیم ازدواج زیر
۱۳سال در جامعه نداشته باشیم

طرح تحول نظام سالمت ،تنها چیزی
که نصیب ما شده چندبرابر شدن حجم
کارها بوده اســت .مردم حــق دارند با
این وضع گرانــی دارو و درمان ،جایی
را انتخــاب کنند که با قیمــت ارزانتر
خدمات میدهند ،برای همین بیشتر
سراغ بیمارستانهای دولتی میآیند.
پس این شــلوغی خیلی طبیعی است.
اماوقتیغیرطبیعیمیشودکهباوجود
اضافهشدنحجمکار،نیرواضافهنشده.
اغلب پرســتارها ترجیح میدهند در
بیمارســتانهای خصوصی کار کنند،
البته اگر مهاجرت نکرده باشند؛ چون
حقوقیکهبیمارستاندولتیمیپردازد
در مقابــل کاری که میکشــد تقریبا
هیچ است .پزشــک متخصص هم در
شان خودش نمیداند شیفت شب در
اورژانسباشد.میماندماکهدانشجوییم
و باید جــور مریــض و داد و بیدادهای
خودش و اطرافیانش را بکشیم تا صبح
شودودکترمتخصصپیدایششود.
این دســتیار دوم جوان ،خســته و
بیخوابمیگوید«:اگربخواهيمورودي
بيماران هر شيفت االن را نسبت به قبل
از اجراي طرح تحول مقايســه کنيم،
ميتوان گفت حداقل حجم ورودي 10
برابر شده است .درواقع ما در هر شيفت
حداقل  70تا  80بيمار بستري از طريق
سرويس اورژانس داريم .در نتيجه اين
استهالکبهطورمستقيممتوجهپرسنل
کاريميشود.ضمناینکههيچامکانات
تسهيالتي براي پرســنل وجود ندارد،
هيچ کارانه يا مبلغ اضافهتري دریافت
نمیکنیم ».اين دستيار سال دوم ادامه
داد« :ما که جزء کادر آموزشي هستيم،
اصوالقرارنيستدريافتيداشتهباشيم،
اما پرداختی اساتيدي که کمک گيرنده
مالي از سيستم هستند ،به خاطر نبود
بودجهحداقل 4ماهبهتعويقميافتد.در
حالیکه بيماران و مردم خود را به مراکز
درمانی دولتی ميرسانند ،اما با درنظر
گرفتن اين استهالک ،خدماترساني
به آنها آنطور که بايد مطلوب نيست
ووضعيتهمينميشودکهميبينيد».
اورژانسمهم
ومشکالتبسیاراست
قاسمجانبابایی،معاوندرمانوزارت
بهداشــت در مورد وضعیت نامطلوب
بخش اورژانس میگویــد« :اورژانس
یکیازمهمترینبخشهایبیمارستان
است که با مسائل و مشکالت گوناگونی
روبهرو اســت ،یکــی از مهمترین این

مشکالت ،ازدحام است ،ازدحام مشکل
قابلتوجهی اســت که دالیل بسیار و
تظاهرات متعــددی دارد .از جمله علل
شلوغیمیتوانبهکمبودنیرویانسانی،
عللساختاری،عللجمعیتشناختیو
علل فرهنگی اشاره کرد و کاهش سطح
ایمنی بیماران ،هزینههای اقتصادی و
نارضایتیازسیستمبهداشتی.
جانبابایی به راهکارهای متعددی
که برای حل مشکل شلوغی اورژانسها
ارائه شده اشاره میکند و امیدوار است
با افزایش تعداد پرســنل ،ارجاع موارد
غیراورژانس ،توسعه واحدهای مراقبت
اولیه،افزایشتختهایبستری،توسعه
فضای فیزیکی اورژانس و غیره مشکل
اورژانس کشور حل شــود .او میگوید:
«تختهای به هم چسبیده در اورژانس
بیمارستان نشــان میدهد که به دلیل
آلودگیهــای رایج که همــواره مورد
بیتوجهی مسئوالن است ،بیماریها
افزایشداشتهاست».
جامعهپرستاریبیماراست!
«وضعیــت پرســتاری در ایــران
نامطلوب است .پرســتارها ،ارج و شان
گذشته را ندارند .دانش آنها علیرغم
شعارها و تبلیغاتی که شنیده میشود،
به روز نیست »...اینها را قائممقام نظام
پرستاریمیگویدوچنینادامهمیدهد:
«گروهــی در وزارت بهداشــت حاکم
شدهاندکهخودشانمیبرندومیدوزند،
الهرروشجدیددرمانیراسریعاجرا
مث ً
میکنند ،ولی الگوهای موفق پرستاری
دنیارااجرانمیکنند».
محمد شریفیمقدم ،در مورد نحوه
برخورد با کادر پرســتاری هم اعتراض
دارد«:پرستاراندر ۶ماهنخستخدمت
خود مورد خشــونت قــرار میگیرند
بهطوریکــه  ۷۹تــا  ۸۰درصــد این
پرستاران با خشونتهای کالمی و ۳۰
درصدنیزباخشونتهایفیزیکیمواجه
میشوند .پرستاران چون خط نخست
پاسخگوییدربیمارستانهاهستنددر
بسیاری از مواقع باید پاسخگوی ضعف
مدیریت بیمارســتانی هم باشند؛ مثال
وقتی شوفاژ بیمارستان خراب است و
یا پزشک بهدرستی به وظایفش عمل
نمیکند ،خشونتها به پرستاران وارد
میشود .بســیاری از حملههایی که به
پرستاران میشود براثر ضعف وظایفی
دیگرگروههایپزشکیاست».
قائم مقام ســازمان نظام پرستاری
کشور البته به مردم حق میدهد اما به

هیچ بیمار اورژانسی پس از
ورود به مراکز اورژانس نباید
معطلفرآیندپذیرششود.
بیمار اورژانسی که وارد
بیمارستانمیشودبدون
انجام پروسه خاصی درمان
یگیرد.
روی وی انجام م 
درواقع پیش از پرسیدن
اسم و مشخصات وی کار
مداوا آغاز و سپس مراحل
پذیرش انجام میشود

مواردی از توهین به پرســتاران توسط
کادر پزشــکی در اتاق جراحی اشــاره
میکند ،زیرا این افراد بیشــتر دغدغه
مطب و جراحیهــای خــود را دارند.
«وقتی  ۳۰بیمــار را به یک پرســتار
میدهیمدرحالیکهاستانداردآنشش
بیمار است ،چه توقعی میتوان داشت.
چگونه میتوان توقع داشت پرستاری
 ۱۵ساعتکارکندوتحملشکمنشود؟
بااینوجودبازهمحقبابیماراست».
پذیرشاورژانسییعنیچه؟
اگر بیمار اورژانسی بدون حتی یک
ریال پول به بیمارســتانی در نزدیکی
خود مراجعه کند ،این بیمارستان چه
خصوصی و چه دولتی ،موظف اســت
درمان اولیــه روی وی را بدون دریافت
پولانجامدهد.
«در مورد بیمار اورژانســی که دچار
خونریزی شــده اســت ،چیزی به نام
پذیرش نداریم .اقدامات درمانی مانند
کنترل خونریــزی ،آمادهکردن بیمار و
گرفتن رگ حتی انتقــال به اتاق عمل
بدون نیاز به پذیرش صورت میگیرد.
حتی برخی بیماران امکان دارد همراه
پلیس به بیمارســتانها مراجعه کنند
و در حالت کما باشــند و هیچ همراهی
هم نداشته باشــند .با وجود اینکه این
بیماران بدون عضوی از خانواده خود به
بیمارستان مراجعه کردهاند باید تمامی
اقداماتدرمانیرویآنانانجامگیرد».
مطالب باال را مســعود مسلمیفرد
 ،نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی
ایران میگویــد و چنین ادامه میدهد:
«بیمار اورژانســی که وارد بیمارستان
میشودبدونانجامپروسهخاصیدرمان
روی وی انجام میگیرد .درواقع پیش از
پرسیدن اسم و مشخصات وی کار مداوا
آغازمیشود.پسازآغازدرماناولیه،کار
پذیرشبیمارانجاممیگیرد.هیچبیمار
اورژانسی پس از ورود به مراکز اورژانس
نباید معطل فرایند پذیرش شود .ما در
ابتدای امر به اینکه فرد مراجعهکننده
اساســا چرا دچار چنین مشکلی شده
کاری نداریم و مهم این است که وی در
وهلهاولدرمانشود.کسانیکهدرکادر
پزشکیودرمانیحضوردارندبهاهمیت
اینموضوعبهطورکاملواقفند.دررابطه
با بحث پذیرش نیز هیچ بیماری نباید با
مشکلمواجهشود.

یادداشت

دربرابر فقر و فقیر چه واکنشی نشان دهیم؟
آسیه ویسی

کافی است کمی در کوچههای شهر بگردی
تامالقاتشکنی.هربارچهرهمنحصرمتفاوتیبه
خودمیگیرد،شکلعوضمیکند،رنگبهرنگ
میشود اما ذاتش همیشــه یکی است :گزنده،
دردناک و مهیب .خزنده و پنهــان دامنهاش را
گســترش میدهد ،چنبره میســازد و ذهن و
تن آدمی را گرفتار میکند ،فرو میکشد ،زخم
میزند ،از بیــن میبرد اما ما چنــان به حضور
نحســش عادت کردهایم که حساسیت خود را
برابر آن از دســت دادهایم .دارم از فقر برایتان
مینویسم،فقریکهمانندمرضیمسریبهجان
جامعه افتاده و شومنشانههایش حاال دیگر همه
جاهست.

برابرفقرچندواکنشمیتوانداشت.بعضیها
متوســل به ترحم میشــوند ،صدقه میدهند
و دلســوزی میکنند؛ برخی دیگر به انکار پناه
میبرند و سعی میکنند چشــم بر این تلخی
ببندند .اندکشــماری هم حامی ســرکوبند.
این حضــرات به جای فقر بــا فقیر میجنگند،
تمسخرشمیکنندوتحقیرکنانخواهانجمع
کردن آنها از خیابانها هستند .هر سه رویکرد
اشاره شــده به رغم تفاوت ظاهری ،در احساس
فرادستی و برتری بر فرد فقیر ،فصل مشترکی
عجیب دارند .بعضــی از ما فکــر میکنیم که
تنگدستینهتقدیرکهتقصیرآدمهاست،یعنی
اگر آنان از فرصتهایشان به درستی استفاده
میکردند ،خوشفکر و عاقبتاندیش بودند یا
البد ســختکوش و مبارز؛ میتوانستند خود و

خانواده خویش را از فقر برهانند .این شکل نگاه،
غیرانسانی،غیرعلمیوگاهحتیوقیحانهاست.
گذشتهازمعدوداستثناهایغیرقابلاستناد،
فقر چرخهای میسازد که نسل در نسل آدمها را
در گردابی مهیب غرق میکند .وقتی کسی در
خانوادهای فقیر به دنیا میآید فاقد فرصت برای
بهبود موقعیت خویش است و این فقدانِ مجال
مانندارثیهایشومبهنسلآیندهمنتقلمیشود.
برایشکستنچرخهفقربهتوانمالیوفکرینیاز
است،اماتنگدستیمانعازشکلگیریسرمایه
الزم در چنین حوزههایی اســت .وقتی آدمها
برای تامین معاش روزانه خود درمیمانند دیگر
امکانیبرایپساندازکردنپولندارندتابتوانند
به واسطه این خردهســرمایهها موقعیت مالی
خویش را بهبود بخشند .مهمتر از این مطالعات

روانشناســی درباره فقر به وضوح نشــان داده
است که فرد مستمند بر اثر ناداری به اضطرابی
فرساینده دچار شده امکان درست فکر کردن و
تحلیلموقعیتراازدستمیدهد.برایدرکاین
موقعیت آدمی را تصور کنید که دچار بیخوابی
شدهوازپسچندبارشببیداریآزاردهندهحاال
حتی قادر به بیان سنجیده کلمات نیست .فقر با
ذهنانسانچنینکاریمیکندوچناناندیشهاو
رابههراسوکمبودآلودهمیسازدکهروشنبینی
خودراازدستمیدهد.تحتتاثیرایناضطراب
فردمدامتصمیمهایاشتباهمیگیرد،کوتهبین
شــده و فرصتهای اندک ممکن را نیز به هدر
میدهدزیرافاقدتحلیلدرستیدربارهموقعیت
خویش و آینده روزگارش اســت .بدینســان
انتخابهای اشــتباه او دامنه فقرش را وسیعتر
میسازد؛ فقر بیشتر ،اضطراب فزونتری پدید
میآورد و آن عصبیت بــه نوبه خود تصمیمات
نادرستجدیتروجدیدتریراباعثمیشود.

برای ما آدمهای خوشاقبــال بیرون از این
چرخه ،درک جبر دردناک آن دشوار است زیرا
نمیتوانیــم بفهمیم چهطور افــراد میتوانند
این همه اشــتباه کنند .ما از ایــن میراث روانی
اضطــراب ،از این تاریخچــه طوالنی طرد چیز
چندانی نمیدانیم ،پس ایســتاده در موقعیت
امن خویش کسانی را قضاوت میکنیم که فاقد
امکانات ما برای بهبــود و پیشرفت در زندگی
بودهاند.واقعیتآناستکهکافیبودازبدحادثه
در موقعیتی شــبیه آنها متولد شویم تا شاید
شرایطمان از آدمیکه حاالبرابرش حس تحقیر
یا ترحم داریم بدتر باشــد .به خاطر سپردن این
نکته همدلی با انسان مستمند و شفقت برابر او
را ممکن میکند .حاال فرد فقیر نه فرودســتی
مقصر که انسانی گرفتار تقدیر خویش است .با
چنیندیدگاهیاستکهمیشودازتوهممنجی
بودنوفرادستیرهاشدوبرایمبارزهبافقرکنار
اوایستاد.

معاون رییسجمهور در امور زنــان و خانواده
درباره انتشــار کلیپهایی درخصــوص ازدواج
نوجواناندرفضایمجازیگفت:انتشاراینکلیپها
بهنظرمآدرساشتباهدادناستچراکهاصالکسی
مخالف ازدواج یک دختر و پسر  ۱۸ساله و  ۱۶ساله
نیستومسئلهمادرحالحاضرازدواجهایاجباری
زیر ۱۳سالاست.
معصومه ابتکار درباره انتشار کلیپهایی درباره
ازدواج نوجوانان در فضای مجازی گفت :انتشار این
کلیپها به نظرم آدرس اشتباه دادن است چراکه
اصالکسیمخالفازدواجیکدختروپسر ۱۸ساله
و ۱۶ساله نیست .اگر حقوق این افراد رعایت شده و
ازدواج آگاهانه باشد ،انتخاب خودشان است و این
ازدواج نوعی انتخاب فردی اســت اما ازدواج از یک
سنی پایینتر برای جامعه غیرقابل قبول است .وی
با بیان اینکه مسئله ما در حال حاضر ازدواجهای
اجباری زیر  ۱۳سال است ،ادامه داد :کسی موافق
این نیســت که ســن ازدواج افزایش پیدا کند و ما
نمیگوییمطرفداراینهستیمکهجواناندرسنین
ت و بحث ما
بیش از  ۲۰ســال ازدواج کنند .صحب 
درباره سقف ازدواج نیســت بلکه ما در حال حاضر
روی کف سن ازدواج یعنی ازدواج اجباری کودکان
بحث میکنیم .معاون رییسجمهور در امور زنان و
خانواده خاطرنشان کرد :ما میخواهیم ازدواج زیر
 ۱۳سال را به هیچ عنوان در جامعه نداشته باشیم
چراکه در خیلی از اوقات این ازدواجها هم اجباری
است و هم مبتنی بر موازینی غیر از موازین شرعی،
انسانیواخالقیاستوگاهیاوقاتدختراندراین
سنخریدوفروشمیشوند.مانگراناینموضوعات
هستیم.ابتکارتصریحکرد:دختریکهدراینسناز
هیچحقوحقوقیبرخوردارنیستحتیپسرهاهم
از هیچ حقوقی در این سن برخوردار نیستند و حق
رای ندارند نمیتواننــد گواهینامه دریافت کنند،
نمیتوانندحساببانکیکنندچرابایدواردشرایطی
شوندکهنسبتبهآیندهخودهیچاختیارینداشته
باشدومارویاینموضوعکارکنیم.
در دهه فجر برگزار میشود

نمایشگاه فروش محصوالت
تولیدی بانوان

رئیسکارگروهستادبانواندههفجر،برنامههای
حوزهبانواندرایامدههفجردرچهلمینسالانقالب
اسالمیراتشریحکرد.
ثریا شــارقی از برگــزاری نمایشــگاه فروش
محصوالت تولیدی بانوان در این ایام خبر داد و بیان
کرد :این نمایشگاه با فروش تولیدات و محصوالت
خانگیتعدادیازبانواندرفرهنگسرایمفتحبرگزار
میشود؛ بیشتر تاکید در برگزاری این نمایشگاهها
حمایت و معرفــی تولیدات زنان بیسرپرســت و
بدسرپرست است که با  ۵۰غرفه از  ۱۸تا  ۲۰بهمن
برگزار خواهد شــد .وی افزود :همچنین مشاوران
امور بانوان شهرستانها با هماهنگی دستگاههای
اجرایی نمایشگاهی در شهرســتانها برای بانوان
برگزارخواهندکردتاافرادبتوانندباهزینهبسیارکم
و بعضاً رایگان محصوالت خود را به فروش برسانند،
این نمایشگاهها از ابتدای ایام دهه فجر به مدت سه
روزبرگزارخواهدشد.مدیرکلاموربانواناستانداری
تهراندرادامهازافتتاحپروژههایمتعددیدراینایام
خبر داد و گفت :پروژههایی در شهرستان پردیس و
ری توسط دکتر معصومه ابتکار ،معاون امور زنان و
خانواده ریاست جمهوری افتتاح خواهد شد .وی با
اشارهبهفعالیتسمنهاوگروههایخودجوشبیان
کرد:ازسمنهاخواستهایمدراینایاممشارکتداشته
باشندودرمواردیکهبرایبرپاییمراسمهانیازمند
کمک باشند ،فرمانداریها و دستگاههای اجرایی
امکاناتی را در اختیار ســمنها و گروهخودجوش
مردمیقرارمیدهند.همچنینبرخیازسمنهای
خیریهدرایامدههفجردرحوزه«ویزیتهایپزشکی
رایگان» اعالم آمادگی کردهاند و در همین راســتا
هماهنگیهاییبافرمانداریهاانجامشدهتاشرایط
برایانجاماقداماتوفعالیتهایآنهافراهمشود.

