
موضوع داشته باشد.«
 معـاون بهداشـت وزیـر بهداشـت بـا تاکیـد 
بـر اهمیـت امنیـت شـغلی کارکنـان نظـام 
فرمایـش  »طبـق  کـرد:  اظهـار  سـامت 
مقـام معظـم رهبـری در خصـوص امنیـت 
شـغلی کارکنـان نظـام سـامت، در تـاش 
هسـتیم که از سـازمان اداری و اسـتخدامی 
کشـور مجوزهـای الزم را اخـذ کنیـم. البتـه 
به مـوازات پیگیـری ایـن مهـم، درخواسـت 
مجوز اسـتخدام نیروی انسـانی در وزارت 
بهداشت در سال جاری را به سازمان های 
ذی ربـط داده ایـم کـه در حـال گذرانـدن 

مراحـل اداری اسـت.«
 وی اظهـار کـرد: »موضـوع تبدیـل وضعیت 
کارکنـان نظـام سـامت و همچنیـن اخـذ 
مجوز اسـتخدام، نیازمند پسـت سـازمانی 
و ردیـف بودجـه اسـت. در همیـن راسـتا 
وزارت بهداشـت بیش از 230 هزار پسـت 
باتصـدی دارد کـه در صـورت صـدور 
مجـوز، مانعـی بـرای اختصـاص پسـت 
سـازمانی نخواهیـم داشـت. بـا توجـه بـه 
اهمیـت حـوزه سـامت و حفـظ امنیـت 
سـامتی مردم و جامعه در کشـور، حوزه 
سـامت را بایـد بـا نگاهـی ویـژه مـورد 
توجه قرار داد. در این راستا، تامین نیروی 

انسانی در این حوزه را در راستای قوانین 
و مقـررات تـا حصـول نتیجـه ای مطلـوب 

دنبـال خواهیـم کـرد.«

 رحیمـی بـا اشـاره بـه اهمیـت رفـاه کارکنان 
نظـام سـامت اظهـار کـرد: »بارهـا عنـوان 
کـرده ام کـه بایـد در راسـتای قوانیـن و 
مقـررات، امـور رفاهـی پرسـنل به موقـع 
پرداخـت شـود و نبایـد خللـی در آن بـه 
وجود بیاید. همه تاش وزارت بهداشـت 
در ایـن اسـت کـه منابـع مالـی مـورد نیـاز در 
خصـوص پرداخت هـای مذکـور به موقـع 
از سـازمان برنامـه  و بودجـه تامیـن شـود.«

وعده ها باید عملی شود
همچنیـن علـی اشـرف رحمـان پنـاه، دبیـر 
بـا  خانـه پرسـتار اسـتان کردسـتان هـم 
اشـاره بـه مشـکل حـل نشـده پرداخت هـا 
بـه پرسـتاران، اظهـار داشـت: »متاسـفانه 
بـه  سال هاسـت  کـه  خـاص  فوق العـاده 
بعضـی از دسـتگاه های دولتـی پرداخـت 
می شـود، بـه کادر درمـان و در راس آنهـا 
بارهـا  پرسـتاران پرداخـت نمـی شـود.. 
هـم تاکیـد بـر اهمیـت و امنیـت شـغلی 
پرسـتاران و هـم پرداخـت معوقـات مالـی 
آنهـا از سـوی مقـام معظـم رهبـری مـورد 

تاکیـد قـرار گرفتـه اسـت، ولـی متاسـفانه 
ایـن مهـم دچـار روزمرگـی شـده اسـت.«
می گـذرد،  »مدت هـا  کـرد:  انتقـاد  وی 
امـا نـه تغییـری در وضعیـت اسـتخدامی 
مدافعـان سـامت صـورت گرفتـه اسـت، 
نه اسـتخدامی ها محقق شـده، نه معوقات 
مالـی پرداخـت شـده و نـه هنـوز خبـری 
از تصویـب و اجـرای فـوق العـاده خـاص 
بـرای کادر درمـان وجـود دارد. حتـی گاهی 
برخـی مدیـران می گوینـد کـه همه معوقات 
پرداخـت شـده و یـا حقـوق کادر درمـان و 
پرسـتاران سـه و یا چند برابر شـده اسـت، 

در حالـی کـه واقعیـت نـدارد.«
رحمـان پنـاه یـادآور شـد: »مدافعـان نظـام 
سامت و در راس آنها پرستاران از جان و 
آرامش و آسـایش خود گذشـتند تا کشـور 
و ملت با کمترین خسـارت های ممکن از 
ایـن بحـران جهانـی گـذر کنـد؛ بحرانـی که 
همـه جنبه هـای زندگـی فـردی و اجتماعی 
افراد را در سراسر جهان، متاثر کرد و حتی 
روابط انسـانی و عاطفی جامعه بشـری را 

تحـت تاثیـر قرار داد.«
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رحیمی: پرداخت به موقع حقوق و مزایای 
و  مهم ترین  از  سالمت  نظام  کارکنان 
معاونت  موضوعات  بااهمیت ترین 
توسعه مدیریت و منابع است که انتظار 
کشور  بودجه  و  برنامه   سازمان  داریم 
نگاه ویژه ای به آن داشته باشد. کارکنان 
خدوم وزارت بهداشت با تمام توان تالش 
کرده اند که امنیت سالمت جامعه را حفظ 
کنند. اهمیت، ارزش و جایگاه مدافعان 
ویروس  همه گیری  دوران  در  سالمت 
و  شد  نمایان  به وضوح  کرونا  منحوس 
آنان بدون هیچ چشم داشتی برای حفظ 
امنیت سالمت جامعه کوشیدند. از وظایفی 
که بر عهده داریم تامین امنیت شغلی و 
همچنین برقراری مستمر و به موقع حقوق 
و مزایای کارکنان نظام سالمت است که 
باید با جدیت این مهم را دنبال کرد. از 
سازمان برنامه  و بودجه هم می خواهیم 
توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشد

مرادی: یکی از تاکیدات وزیر بهداشت، 
توجه به حوزه پرسنلی و معیشت آنان 
است و در تالش هستیم در این راستا 
را  نظام سالمت  کارکنان  مطالبات  کلیه 
تا حصول نتیجه ای مطلوب دنبال کنیم. 
با  خاص  فوق العاده  برقراری  پیشنهاد 
در نظر گرفتن عواملی همچون مدرک 
تحصیلی، سختی شرایط محیط کار، سابقه 
خدمت، امتیاز ارزیابی عملکرد شغل و 
خدمت در مناطق محروم، پس از بحث 
و بررسی با حضور نمایندگان معاونت 
پرستاری، معاونت توسعه مدیریت و منابع 
و همچنین سازمان نظام پرستاری تنظیم و 
به سازمان برنامه  و بودجه ارسال خواهد 
وضعیت  تبدیل  پیشنهاد  همچنین  شد. 
و  پزشکان  خدمت  قانون  مشموالن 
پیراپزشکان که در دوران کرونا، تمدید 
خدمت شده و اشتغال به کار داشته  اند نیز به 
سازمان اداری و استخدامی ارسال می  شود

رحمان پناه: متاسفانه فوق العاده خاص 
که سال هاست به بعضی از دستگاه های 
دولتی پرداخت می شود، به کادر درمان و 
در راس آنها پرستاران پرداخت نمی شود.. 
بارها هم تاکید بر اهمیت و امنیت شغلی 
پرستاران و هم پرداخت معوقات مالی آنها 
از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار 
گرفته است، ولی متاسفانه این مهم دچار 
روزمرگی شده است. مدت ها می گذرد، 
استخدامی  وضعیت  در  تغییری  نه  اما 
است،  گرفته  صورت  سالمت  مدافعان 
نه استخدامی ها محقق شده، نه معوقات 
خبری  هنوز  نه  و  شده  پرداخت  مالی 
از تصویب و اجرای فوق العاده خاص 
حتی  دارد.  وجود  درمان  کادر  برای 
گاهی برخی مدیران می گویند که همه 
معوقات پرداخت شده و یا حقوق کادر 
برابر  چند  یا  و  سه  پرستاران  و  درمان 
شده است، در حالی که واقعیت ندارد
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