




 پرستاری رسیدگی کند یرسگشاده از دولت خواستند به مطالبات جامعه ایهزار پرستار در نامه۱۷سال خرداد ام

 های آنان باشد.و پاسخگوی خواست

قانون  های پیش بود. آنها از دولت خواستندهای پرستاران در این نامه ه�ن مطالبات بدون پاسخ سالخواسته

سال قبل تصویب شده، اجرایی کند. قراردادهای موقت و نیروهای  ۱۲را که  پرستاری گذاری خدماتتعرفه

ن کار خشد، پرستاری را به عنوای پرستاران را سامان بکاری و کارانهرشکتی را به قرارداد دائم تغییر دهد. اضافه

ای ائید صالحیت حرفهآور به رسمیت بشناسد و قانون مشاغل سخت را در بازنشستگی آنان لحاظ کند، تزیان

 شغلی پرستاران را البات دانشجویان پرستاری و امنیتپرستاران را به سازمان نظام پرستاری واگذار کند و مط

 تامین و تضمین �اید.

هزار تن گزارش شده است. رییس کل سازمان نظام پرستاری این ۲۰۰هزار تا ۱۵۰ش�ر پرستاران شاغل در ایران 

شاخص استاندار دانسته و گفته باید به ازای هر هزار نفر جمعیت سه پرستار وجود  رقم را یک سوم حداقل

 ١داشته باشد، اما در ایران یک پرستار به ازای هزار نفر مشغول به کار است.

پرستار به ازای هر هزار نفر  ۵/۱ت پرستار به بی�ر در ایران را پرستارهم نسب یمقدم دبیرکل خانهمحمد رشیفی

پرستار باید به  ۱۰هزار نفر ۱۰۰هر  او طبق آمار سنجش سالمت در جهان به ازای یرده است. به گفتهاعالم ک

پرستار به ازای  ۳پرستار بوده است. اختصاص  ۱۰الی  ۸های اروپایی بین کار گرفته شود که این میزان در کشور

 ٢ود.شترین نیروی پرستاری در دنیا محسوب میهر هزار نفر به عنوان حداقل

 ردر مراکز درمانی کشو هزار پرستار ۱۷۰کمبود  -١
 میانگین پرستار داریمکمرت از  -٢
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 ۴۰تا  ۲۵درپی در های پیتعدادی از پرستاران به دلیل فشار کار و شیفت«های صنفی براساس اعالم مقام

که  ٣».پرستار به دلیل فشار کار زیاد فوت کردند ۱۷حدود  ۹۵دهند و طی سال د را از دست میسالگی جان خو 

 ٤اند.دت کار جان دادهدر اثر شو اند سال سن داشته ۴۵تا  ۲۵بین  نفر ۱۴از این میان 

 ۴ هزار تا ۵۰۰پرستاران به رغم فشار کاری زیاد، درآمد اندکی دارند. درآمد پرستاران در ایران یک میلیون و 

ین، حقوق پرستاران در موعد مقرر پرداخت ست. به رغم فشار کار و دستمزد پایمیلیون تومان اعالم شده ا

رو به شود و از همینفت آنها واریز �یمزدی دارند، حق کارانه و شیسال معوقات شود. پرستاران گاه تا یک�ی

 ».روزگار خوبی ندارند«پرستار  یکل خانهی دبیر گفته

 

 »سازی درمانخصوصی«چهارم توسعه؛ آغاز  یبرنامه

است.  –دولت محمد خامتی  – ۱۳۸۲نویسان در سال گذاران و برنامهران محصول قانونوضعیت امروز پرستا

خرید «به  توسعهچهارم  یبرنامهقانون  ۱۹۳و  ۱۹۲ یدر ماده ۱۳۸۲ارت بهداشت و درمان علوم پزشکی سال وز 

مرکز  ۶۰۰به بخش خصوصی مکلف شد. پس از تصویب این قانون، » مراکز درمانیواگذاری «و » خدمت

پایگاه فوریت پزشکی به بخش  ۱۶کوتاهی  یشناسایی و به فاصله» واگذاری به بخش خصوصی«درمانی برای 

 ٥خصوصی واگذار شد.

یس وقت ، ریناهپمحمدجواد قائماجرای این قانون با مخالفت شدید نهادهای صنفی پرستاران روبرو شد. 

سازی یکی از گفت که خصوصی مان در واکنش به اعرتاض پرستارانبهداشت وزارت بهداشت و در  یشبکه

حال مدعی است. او با این» گریکاهش تصدی« و» رسانیبهبود خدمات«این وزارتخانه برای های اصلی برنامه

 ».هیچ پرستاری از بخش دولتی به بخش خصوصی نرفته است«شد: 

وزارت بهداشت و درمان واگذاری خدمات پرستاری در مراکز درمانی به بخش  یخالف اظهارات او، �ایندهبر 

سازی کادر قانون خصوصی ۱۹۲ یماده ینامهدستورالعمل توقف اجرای آیین«خصوصی را تائید کرد و گفت: 

ها خی از بی�رستانها پیش صادر شده اما متاسفانه از توقف آن خربی نیست و در بر پرستاری مدت

 ٦».سازی در حال اجراستخصوصی

خدمات  یارائه -۱۳۸۴اسفند –پرستاران، هیئت دولت دو سال بعد  یدر نهایت به دنبال اعرتاض گسرتده

حال تامین نیروی انسانی ممنوع کرد. با اینهای خصوصی توسط رشکت در سطح کارشناسی را پرستاری

 ٧های خصوصی باقی ماند.در اختیار رشکت پرستاران و بهیاران همچنانکمک
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 : تحمیل رسکوب بیشرت به پرستاراندولِت اعتدال

درمانی ایران از کمبود حداقل ها و مراکز بی�رستان ،نزدیک به حاکمیت گزارش نهادهای صنفیِ  یبر پایه

پرستاران شده است. کاری ان موجب افزایش فشار کار و اضافهبرند. کمبود پرستار هزار پرستار رنج می۱۷۰

 کند.ساعت نیز عبور می ۲۵۰ساعت کار پرستاران در یک ماه از 

در چنین رشایطی ظرفیت پذیرش متقاضی در مراکز آموزش عالی کاهش یافته و وزارت بهداشت و درمان در 

ولتی دراکز درمانی نامه به متامین پرستاران رشکتی را بار دیگر اجرایی کرد. ابالغ این آئین ینامهآئین ۱۳۹۳سال 

ها با یک یا چند رشکت تعاونی، خصوصی، بی�رستان درمانی و بر اساس نیازهای مراکز آموزشی و«اجازه داد 

 ».نهادها وموسسات عمومی غیردولتی قرارداد منعقد کنند

مچین و ه» بدون توجه به آزمون استخدامی«های خصوصی مجوز داد تا در صورت نیاز نامه به رشکتاین آئین

حضوری کادر  یاز طریق آزمون اختصاصی و یا مصاحبه» عدم رعایت رشایط سنی قانون استخدام دولتی«

 ساعت تعیین شد. ۴۴پرستاری را تامین کنند. ساعت کار موظفی پرستاران نیز 

و ، اعرتاض متوقف شده بود یک دهه قبل بخشی از آن قانونی که با اعرتاض صنفی پرستاران یاجرای دوباره

تجمع صنفی پرستاران در شهرهای مختلف را برانگیخت. وزارت بهداشت و درمان اما به جای پاسخگویی و 

مقدم دبیرکل رزید و در همین راستا محمد رشیفیاجرای طرح ارصار و  یرسیدگی به خواست پرستاران بر ادامه

، شورای رسیدگی به تخلفات پزشکی ردرا تربئه کاو  که دادگاه پرستار بازداشت و محاکمه شد. در حالی یخانه

 ٨.»رای به تبعید او به اسالمشهر داد«دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 

 کار وزیر و رشکاو کسب

 یز در اختیار خوددر دور جدید اجرای طرح پرستاران رشکتی، وزارت بهداشت و درمان تامین نیروی انسانی را ن

های وزارت از رشکت–های هلدینگ آوای پزشکی زیرمجموعه ، یکی از»سالمت کارآفرینان آوا«گرفت. رشکت 

های علوم پزشکی تامین پرستار معرفی شد. دانشگاه» دارای صالحیت«به عنوان تنها رشکت  -بهداشت و درمان

 به عقد قرارداد با این رشکت موظف شدند.

را به این رشکت که اعضای » یای پرستار حرفه« یچندی بعد وزارت بهداشت صالحیت صدور پروانه

د، واگذار کرد. این رشکت نشو ارزی وزارت بهداشت انتخاب می یامنای ذخیرهی آن توسط هیئتمدیرههیئت

 .پرستاران را به صورت انحصاری در اختیار گرفت» آموزش«همچنین مجوز 

و معاونت » ان آوا سالمتکارآفرین«رشکت  یمدیرهی در هیئتتقابل توجه حضور همزمان مریم حرض  ینکته

علمی دانشگاه علوم علیرضا �ازی نیز همزمان درهیئت  پرستاری وزارت بهداشت و درمان است. عالوه بر او

این رشکت، عضو  یمدیرهت دارد. علی رسابی دیگر عضو هیئتاین رشکت عضوی یمدیرهپزشکی تهران و هیئت

ای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی است، هدانشگاه یفنی و تخصصی بودجه یهمزمان کمیته

                                                           
 ی پرستارغلی برای دبیرکل خانهش صدور حکم تبعید -٨
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کل مدیریت منابع  یکارآفرینان آوا سالمت، رسپرستی اداره یمدیرههمچنین علی ابزاره دیگر عضو هیئت

 انسانی وزارت بهداشت و درمان را هم در اختیار دارد.

بود که این رشکت پس از  گفته –۱۳۹۵آذر –علی فردی مدیرعامل رشکت کارآفرینان آوا سالمت دو سال پیش 

نفر را تحت پوشش  ۸۰۰۰ها تنظیم �اید و حدود قرارداد با دانشگاه ۳۴ت بالغ بر توانسته اس«ماه فعالیت  ۱۸

 ٩».خود قرار دهد

از سوی وزارت بهداشت و درمان به این ای پرستاری حرفه یصدور پروانهبعد از واگذاری  ۱۳۹۵فروردین در 

های آموزشی حضوری حضور در برنامه«ای، پرستاران را به حرفه یبرای صدور پروانه آوا سالمترشکت  رشکت،

 ملزم کرده است.» و غیرحضوری موسسه

 

 بیگارورزی دانشجویان پرستاری»: پرستاران بی�رستانی«طرح 

ی مریکا را الگوی مناسب برادرمان دولِت اعتدال نظام سالمت آ  هاشمی وزیر بهداشت و یزادهحسن قاضی

سازی خدمات بهداشت و از آغاز به کار در این مقام روند خصوصی دانسته و» مت و درمان ایراننظام سال «

یری و اجراء ها و مراکز درمانی با شدت بیشرتی پیگدرمان را رسعت بخشیده است. طرح خودگرانی بی�رستان

طرح تحول نظام کاهش یافته و  اکز درمانی عمومیهای دولتی و مر دهی بی�رستانشود. میزان خدماتمی

ه مجلس شورای اسالمی آن را طرحی ک سالمت نیز برای پیشربد همین برنامه مصوب و اجرایی شده است.

توصیف کرده و نهادهای صنفی پرستاران معتقدند موجب افزایش شکاف درآمدی » فسادزا«و » خوردهشکست«

 رستاران شده است.پزشکان و پرستاران و فشار کاری و روانی مضاعف بر پ

اجرای این طرح، وزارت بهداشت و درمان طرح تربیت پرستاران بی�رستانی که مشابه طرح کارورزی  یدر ادامه

اس بر اس ها و مراکز درمانی دولتی ابالغ کرد.وزارت تعاون، کار و رفاه اجت�عی است، را مصوب و به بی�رستان

کارورزی جذب کنند. عالوه بر این به  یهر و ان پرستاری را برای دکه دانشجوی این طرح مراکز درمانی مجازند

مدت های آموزشی کوتاهتقاضیان و دورهشود که با جذب مهای خصوصی نیز اجازه داده میها و موسسهرشکت

 نیروی انسانی کادر پرستاری را تامین کنند.

صورت موقت به تاخیر انداخت و حتی  های صنفی پرستاری اجرای این طرح را بهمخالفت دانشجویان و تشکل

علوم پرستاری اما خرداد  یکارگروه توسعه دبیر ،پورعلیرضا ایرج منترش شد.» توقف طرح«خربهایی مبنی بر 

 ١٠».روند اجرای آن اصالح شده است« امسال توقف اجرای این طرح را تکذیب کرد و گفت که تنها 

بار تجمع ر اعرتاض به اجرای این طرح چندینان و پرستاران دهای صنفی دانشجویحالی است که تشکل این در

کردند و خواستار لغو آن شدند. به دنبال این اعرتاضات نشست مشرتکی با حضور �ایندگان وزارت بهداشت، 

ن وزارت بهداشت �ایندگا یرغم وعدهرای اصالح این طرح برگزار شد. بهپرستاران و دانشجویان پزشکی ب

                                                           
 ی بهداشت و درماننیرو در حوزهی کنندهرتین تامینبزرگ ی آوا سالمتموسسه -٩

 شودلغو �ی پرستار بی�رستانیطرح تربیت  -١٠
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اصالح روند اجرایی این طرح، اما دانشجویان سال گذشته متوجه شدند که طرح پرستاران  وتوافق برای

 ١١بی�رستانی به اجراء درآمده است.

 

 فرار پرستاران از ایران

کند. خدمات پرستاری جلوگیری می یسال است که از اجرای قانون تعرفه ۱۲وزارت بهداشت و درمان بیش از 

ها باید به خدمات پزشکی متخصصان در بی�رستان یخشی از دستمزد و تعرفهدر صورت اجرای این قانون ب

 پرستاران اختصاص یابد.

اند تا های رسگشاده خواستار رفع موانع اجرایی این قانون شدههای گذشته بارها در نامهپرستاران طی سال

از اجرای طرح تحول نظام سالمت ی پرستار پس ی مسئوالن خانهبه گفتهشکاف دستمزد پرستاران و پزشکان که 

 برابر رسیده، کاهش یابد. ۴۰برابر به  ۲۰از 

 ۱۵وری کارکنان کادر پرستاری که ساعت کار هفتگی پرستاران را تا پرستاران همچنین خواستار اجرای قانون بهره

 به پرستاران تحمیل کاریاند. اجرای این قانون نیز به تاخیر افتاده تا همچنان اضافهدهد، شدهساعت کاهش می

 شود.کاری و شیفت آنان پرداخت �یهم در رشایطی که حق اضافه شود، آن

از ایران مجبور کرده است. گزارش نهادهای دولتی بیانگر خروج ساالنه حدقل » فرار«این رشایط پرستاران را به 

پرستاران به دلیل نبودن جذابیت  برخی از«پرستار گفته:  یطور که دبیرکل خانهپرستار از ایران است. آن ۷۰۰

بینی نشود این شغلی در کشور و درآمدهای حداقلی به خارج مهاجرت کرده و در صورتی که متهیدات الزم پیش

 ١٢».میزان در آینده با رشد بیشرتی همراه خواهد بود
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