
گزارش سپید به مناسبت روز پرستار

پرسـتار  روز  را  آذرمـاه  نهـم  چهارشـنبه، 
نامگـذاری کرده انـد؛ روزی بـرای پاسداشـت 
زحمـات نیروهـای خدومـی کـه فداکارانـه 
در خـط مقـدم خدمـت بـه بیمـاران قـرار 
دارنـد. پیـش از دوره کرونـا نیـز پرسـتاران بـا 
سـختی های شـغلی زیادی دسـت و پنجه نرم 
 می کردند، اما با وجود شیوع کرونا، زحمات 
و مشقات شغلی آنها چند برابر شد. فرسایش 
شـغلی در حرفه پرسـتاری، بسـیار باالسـت 
و بـه همیـن دلیـل نیـز قانونگـذار، پرسـتاری 
را در زمره مشـاغل سـخت و زیان آور قرار 
داده اسـت. با وجود تاکیدات قانونی، شـاهد 
هسـتیم کـه پرسـتاران وقتـی  می خواهنـد از 
مزایای قانونی مشاغل سخت و زیان آور مثل 
بازنشستگی های پیش از موعد استفاده کنند، 
بـا موانـع اجرایـی متعـددی مواجـه  می شـوند. 
درواقـع، بیـن تعریـف حرفـه پرسـتاری در 
متـن قانـون و مزایـای آن بـا برخـوردی کـه 
در مقـام عمـل بـا پرسـتاران  می شـود، تفـاوت 

معنـاداری وجـود دارد. 
وزارت  پرسـتاری  معـاون  عبـادی،  عبـاس 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی هـم 
بـه دسـتاوردهای دولـت سـیزدهم در حـوزه 
پرسـتاری، اشـاره کرد و گفت: »توسـعه مراکز 
مشـاوره و ارائـه مراقبـت پرسـتاری در منـزل 
و مراقبت تسـکینی و همچنین تعرفه گذاری 
خدمـات پرسـتاری و تعدیـل کارانه هـا از 
مهم تریـن اقدامـات دولـت سـیزدهم اسـت.«

و  ثبـت  »الکترونیک سـازی  افـزود:  وی 
گزارش نویسـی پرسـتاری، توسـعه واحدهای 
پیگیـری و آمـوزش بـه بیمـار، توسـعه مراکـز 
در  پرسـتاری  مراقبـت  ارائـه  و  مشـاوره 
منـزل، توسـعه خدمـات مراقبـت تسـکینی، 
تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری و تعدیـل 
کارانه هـا، سـاماندهی آمـوزش و بـه کارگیری 
و  داده هـا  پایـگاه  تهیـه  پرسـتاران،  کمـک 

سـاماندهی  پرسـتاری،  مدیریـت  داشـبورد 
پرسـتاران در بخش هـای مرتبـط و بازنگـری 
شـرایط احـراز و ارتقـا، از جملـه اقداماتـی 
اسـت که از سـوی معاونت پرسـتاری انجام 

شـده اسـت.«
وی در ادامـه درخصـوص توسـعه واحدهـای 
پیگیری و آموزش به بیمار، اظهار داشت: »در 
این راستا، تدوین دستورالعمل واحد آموزش 
بیمـار، طراحـی اسـتانداردهای  و پیگیـری 
ساختاری، فرآیندی و برآیندی تاسیس واحد 
و طراحـی چارچـوب نظـارت و ارزشـیابی 
واحدهـا و تدویـن شناسـامه شـاخص های 

اثربخشـی برنامه، انجام شـده اسـت.«
عبادی در خصوص توسـعه مراکز مشـاوره و 
مراقبـت پرسـتاری در منـزل، گفـت: »مراقبـت 
پرستاری در منزل یکی از مهمترین اقدامات 
معاونت پرسـتاری در راسـتای بهبود خدمت 
رسـانی به مردم اسـت. در این زمینه، تدوین 
بسـته های اسـتانداردهای خدمات پرسـتاری 
اسـکلروز،  مولتیپـل  )آلزایمـر،  منـزل  در 
بیمـاران دچـار سـوختگی و بیمـاران دارای 
اختـاالت روانپزشـکی(، تدویـن پیش نویس 
شـرح خدمـات سـامانه مراقبتـی و نظارتـی 
تدویـن  منـزل،  در  پرسـتاری  مراقبت هـای 
پیش نویـس سـنجه های اعتباربخشـی مراکـز 
مشـاوره و ارائـه مراقبت هـای پرسـتاری در 
منـزل، احصـای چالش هـا، نقـاط ضعـف و 
قـوت مراکـز مشـاوره و ارائـه مراقبت هـای 

پرسـتاری در منـزل و اطاع رسـانی مـوارد 
احصا شـده به وزیر بهداشـت، بازنگری آیین 
نامه مراکز مشـاوره و ارائه مراقبت پرسـتاری 
در منـزل و برنامـه ریـزی جهـت فراهم سـازی 
زیرسـاخت های تاسـیس مراکـز مراقبـت در 
منـزل دولتـی، در دسـتور کار قـرار گرفـت.«

معاون پرستاری وزارت بهداشت در ادامه با 
اشـاره به توسـعه مراقبت تسـکینی، تصریح 
کرد: »امروزه با طرح مقوله پوشـش همگانی 
سـامت و ارائه خدمات در دسـترس، ارزان 
و در زمـان و مـکان مناسـب، مراقبت هـای 
پرستاری که با هدف حفظ و ارتقای سامت 
افـراد، پیشـگیری از بیماری هـا و ناتوانی هـا، 
مشـارکت در امر درمان و توانبخشـی و ارائه 
مراقبت تسـکینی ارائه می شـود، از مهم ترین 
خدمات در نظام های سـامت جهان قلمداد 
می شـود که در کشـور ما، بخش اعظم آن در 
بیمارسـتان ها و مراکز درمانی ارائه می شـود. 
بنابرایـن، درصـدد هسـتیم ایـن خدمـات بـه 
خارج از بیمارستان و به سطح جامعه تسری 
یافته و بیماران بتوانند در منزلشان از خدمات 

پرسـتاری و تسـکینی بهره مند شـوند.«
وی افزود: »در راسـتای توسـعه مراقبت های 
تسـکینی، اقداماتـی نظیـر برگـزاری ۶ دوره 
آموزشـی و توانمندسـازی آناین و آفاین، 
مشـارکت در ۲ برنامه توانمندسـازی پزشـکان 
و پرسـتاران در سـطح منطقه ای و بین المللی، 
سـخنرانی در پنل مراقبت تسـکینی در کنگره 

RC۶۹، انتشـار درسـنامه پرسـتاری مراقبت 
مهارتـی  کوریکولـوم  طراحـی  تسـکینی، 
محتـوای  تهیـه  اطفـال،  تسـکینی  مراقبـت 
آموزشـی مراقبـت تسـکینی در قالـب مولتـی 
مدیـا و شـروع پایلـوت بیمارسـتان های ۱۷ 
شهریور گیان، بقایی ۲ اهواز و امید مشهد، 

در دسـتور کار قـرار گرفـت.«
عبـادی درخصـوص تعرفـه گـذاری خدمات 
پرسـتاری و تعدیل کارانه ها نیز تصریح کرد: 
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پرستار  روز  را  آذرماه  نهم  چهارشنبه، 
نامگذاری کرده اند؛ روزی برای پاسداشت 
زحمات نیروهای خدومی که فداکارانه در 
خط مقدم خدمت به بیماران قرار دارند. پیش 
از دوره کرونا نیز پرستاران با سختی های 
شغلی زیادی دست و پنجه نرم  می کردند، 
اما با وجود شیوع کرونا، زحمات و مشقات 
شغلی آنها چند برابر شد. فرسایش شغلی در 
حرفه پرستاری، بسیار باالست و به همین 
قانونگذار، پرستاری را در زمره  نیز  دلیل 
مشاغل سخت و زیان آور قرار داده است. 
هستیم  شاهد  قانونی،  تاکیدات  وجود  با 
مزایای  از  وقتی  می خواهند  پرستاران  که 
مثل  آور  زیان  و  سخت  مشاغل  قانونی 
بازنشستگی های پیش از موعد استفاده کنند، 
با موانع اجرایی متعددی مواجه  می شوند

عبادی: توسعه مراکز مشاوره و ارائه 
مراقبت  و  منزل  در  پرستاری  مراقبت 
تعرفه گذاری  همچنین  و  تسکینی 
از  کارانه ها  تعدیل  و  پرستاری  خدمات 
مهم ترین اقدامات دولت سیزدهم است. 
گزارش نویسی  و  ثبت  الکترونیک سازی 
و  پیگیری  واحدهای  توسعه  پرستاری، 
آموزش به بیمار، توسعه مراکز مشاوره و 
منزل، توسعه  پرستاری در  مراقبت  ارائه 
تعرفه گذاری  تسکینی،  مراقبت  خدمات 
کارانه ها،  تعدیل  و  پرستاری  خدمات 
ساماندهی آموزش و به کارگیری کمک 
پایگاه داده ها و داشبورد  تهیه  پرستاران، 
پرستاران  ساماندهی  پرستاری،  مدیریت 
بازنگری شرایط  در بخش های مرتبط و 
احراز و ارتقا، از جمله اقداماتی است که 
از سوی معاونت پرستاری انجام شده است


