
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

هشت عضو شورای شهر تذکر دادند؛
 کم کاری سازمان زیباسازی در 

بزرگداشت استاد شجریان
کمیتــه  ئیــس  ر
سالمت شــورای شهر 
تهران از آنچه کم کاری 
ســازمان زیباسازی در 
بزرگداشــت و اکــران 

تصاویر محمدرضا شجریان در سطح شهر نام برد، 
به این ســازمان تذکر داد. به گزارش ایسنا، ناهید 
خداکرمی گفت: شهر تهران متعلق به مردم است 
و پیرایش شهر هم براساس نیاز و عالیق مردم باید 
توسط شهرداری انجام شود و برای تسکین آالم مردم 
تهران و بزرگداشت مقام این استاد آواز می بایست 
تصویر و صدای اســتاد در شــهر پخش می شد نه 
اینکه تعداد معدودی بیلبورد و صفحات برای تصویر 
ایشان انتخاب شود که بر همین اساس به شهردار 
تذکر می دهم تا برای جبران تعلل هرچه سریع تر، 
دستور نصب تبلیغات محیطی بر ایستگاه مترو و 
بیلبوردهای محیطی بزرگراهی را صادر کند. این 
تذکر توسط هفت عضو شورای شهر دیگر نیز امضا 
و به هیئت رئیســه تحویل داده شد که خداکرمی، 
میالنی، خلیل آبادی، میرلوحی، فراهانی، ساالری، 

حق شناس، آروین تذکر مذکور را امضا کردند.
    

 ادامه »نذر خون و پالسما« 
تا پایان ماه صفر

سخنگوی سازمان 
انتقال خون کشــور از 
ادامه برنامه نذر خون و 
پالسما تا پایان ماه صفر 
خبر داد و گفت: از ابتدای 

شروع جمع آوری پالسمای کووید- ۱۹ تاکنون ۱۰ 
هزار و ۵۰۰ نفر از بهبودیافتگان کرونا، جهت اهدای 
پالســما به مراکز انتقال خون مراجعه کردند. به 
گزارش ایسنا، بشیر حاجی بیگی با اشاره به مراجعه 
۴۹۰۰ نفر در سراسر کشور جهت اهدای خون در 
روز اربعین حسینی، بیان کرد: از این تعداد ۴۰۱۲ نفر 
موفق به اهدای خون شدند که این میزان نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۵.۵ درصد رشد داشته است.  

    
 شهادت سرباز مرزبانی 

در مرزهای ارومیه
فرمانــده مرزبانی 
استان آذربایجان غربی از 
شهادت یکی از کارکنان 
وظیفه جمعی گروهان 
شهید »ضیایی« هنگ 

مرزی ارومیه حین پایش و حراست از مرزها خبر داد. 
به گزارش ایلنا، سردار یحیی حسین خانی در تشریح 
این خبر گفت: متأسفانه یکی از کارکنان وظیفه به نام 
»علی بیرامی« جمعی هنگ مرزی ارومیه در راستای 
انجام پایش و حراست از مرزها به درجه رفیع شهادت 
نایل آمد. »علی بیرامی« اهل و ســاکن شهرستان 
پارس آباد استان اردبیل بود که درراه دفاع از وطن، به 
خیل کثیر هم رزمان شهید خود در مرزهای مقدس 

کشور پیوست.
    

انفجار گاز در عامری اهواز ۳ کشته 
و ۶ مجروح بر جای گذاشت

رئیــس ســازمان 
آتش نشــانی اهــواز از 
وقــوع انفجــار در یک 
 منزل مسکونی در بازار 
عامری اهــواز خبر داد 

و گفت: در این حادثه سه نفر کشته و ۶ نفر مجروح 
شــدند. به گزارش مهر، ابراهیم قنبری اظهار کرد: 
ساعت ۸:۴۰ روز یکشــنبه یک منزل مسکونی در 
بازار عامری اهواز به دلیل نشــت گاز، منفجر شد و 
تعداد از اهالی و همچنین کسبه و مشتریان محل 

مجروح شدند.
    

کاله برداری ۱۰ میلیارد تومانی از 
۱۴۰۰ نفر در پوشش سامانه سجام

رئیــس پلیــس فتا 
ناجا از شناسایی و انهدام 
باندی خبر داد که تحت 
عنوان ســامانه سجام 
از یک هــزار و ۴۰۰ نفر 

کاله برداری کرده بودند. به گزارش فارس، ســردار 
وحید مجید گفت: در این رابطه 7 مجرم آقا و خانم 
در استان های مختلف مورد شناسایی قرار گرفتند و 
با انجام اقدامات تعقیب و مراقبت تمامی مجرمان به 
انضمام سرشاخه اصلی این باند شناسایی، دستگیر و 
باند مذکور متالشی شد. او خاطرنشان کرد: هنگام 
دستگیری مجرمان، بانک اطالعاتی از 3۰ هزار حساب 
هم وطنان و تعداد 3 دســتگاه خودرو به انضمام ۱۲ 

گوشی تلفن همراه و سه دستگاه لپ تاپ کشف شد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

از اواخــر بهمن ماه که خبر شــیوع 
کرونا و بیماری کوویــد-۱۹ به صورت 
رسمی منتشر شد پزشکان و پرستاران 
در خط مقدم مبارزه با این بیماری قرار 
گرفتنــد. از آن روزها بیش از هشــت 
ماه می گــذرد و بســیاری از آنان برای 
زحمات شبانه روزی شان حتی حقوق 
هم نگرفته اند. هفته ها دوری از خانواده 
و شرایط سخت کاری در بیمارستان ها 
نیز کار را برایشان سخت تر کرده است. 
این موضوعــات به مرور زمــان باعث 
ایجاد فرسایش روحی بین کادر درمانی 

بیمارستان ها شده است. 
عالوه بر این مشکالت، امنیت شغلی 
پرستاران نیز سال هاست که این قشر را 
مورد آزار و اذیت قرار می دهد. با شیوع 
ویروس کرونا، هزاران پرســتار و بهیار 
جان خود را در روند رسیدگی به بیماران 
در معرض خطر قرار داده اند و بدون هیچ 
چشم داشتی در حال خدمت به بیماران 
هستند، با این حال عدم توجه و بی مهری 
مســئوالن باعث شــده تا موج جدید 

مهاجرت پرستاران آغاز شود.
عدم تحقق وعده ها پرستاران را 

دلسرد کرده است
چند سالی می شــود که بسیاری از 
وعده هایی که به پرســتاران داده شده، 
عملی نشده و این موضوع فرصت خوبی 
است تا کشورهای اروپایی برای جذب 
پرســتاران و مهاجرت آســان آن ها به 
دلیل کمبود نیروی انســانی اقدامات 

الزم را انجام دهند. رئیس هیأت  مدیره 
نظام پرستاری تهران در مورد مهاجرت 
پرستاران گفته اســت: وضعیت کادر 
درمان و مخصوصاً پرستاران در هشت 
ماه مبــارزه با ویروس کرونا به ســمت 
فرسایشی  شدن رفته است. بسیاری از 
پرستاران مدت هاست که خانواده خود را 
ندیده اند. حتی مراسم عروسی خود را لغو 

کردند تا در کنار مردم باشند.
آرمین زارعیان، همچنین افزود: در 
جلسات مختلف با کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس و دولت بارها به فرسودگی 
و فشار کاری که بر پرستاران وارد شده 
اشاره کردم و هشدار دادم که بی توجهی 
به این موضوع می تواند فاجعه ای بزرگ 
را ایجاد کند، اما علی رغم تمام هشدارها 

شاهد بی توجهی به این قشر بودیم.
چندی پیش وزیر بهداشت وعده داد 
برای بهبود رسیدگی به بیماران کرونایی 
پرســتارانی که در این زمینه فعالیت 
می کنند در اولویت اســتخدام باشند و 
همان زمان هم گفته  شد حقوق پرستاران 
و پزشکان به دلیل زحماتشان افزایش 
خواهــد یافت. با این حــال فیش های 
حقوقی پزشکان و پرســتان که کمی 
بعد از این اظهارنظرها منتشــر شــد 
چیزی غیر از این وعده را نشــان می داد 
و از استخدام های دائمی پرستاران هم 
خبری نبود. در برخی مناطق کشور نیز 
پرستاران تنها برای ۸۹ روز استخدام و با 
مشکالت زیادی روبه رو شدند. در همین 
راســتا مرداد امســال ایرج حریرچی، 
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی وعده داد که مشکالت استخدام 
پرســتاران ۸۹ روزه به زودی و در آینده 

نزدیک برطرف خواهد شد؛ که این وعده 
هم هنوز محقق نشده است. 

همان زمــان که بحث اســتخدام 
پرســتاران ۸۹ روزه مطرح شــد خانه 
پرستار چنین قراردادهایی را »استثمار 
نیروی کار« دانســت. به عبارت دیگر، 
حتی در این شــرایط دولت حاضر نشد 
وضعیت شغلی و استخدامی پرستاران 
را بهبود بخشــد و دانشــگاه های علوم 
پزشکی حتی در آگهی جذب ۸۹ روزه 
متذکر شدند: »انعقاد قرارداد پاره وقت 
هیچ گونه تعهد استخدامی برای دانشگاه 

ایجاد نخواهد کرد«.
این در حالی اســت که پیش از این 
مریم حضرتــی، معاونت پرســتاری 
وزارت بهداشت برای مقابله با ویروس 
کرونا فراخوان اســتخدام منتشر کرده 
و از پرســتاران بیکار، بازنشسته و حتی 
دانشجویان سال آخر این رشته خواسته 

بود برای کار داوطلب شوند.
از اعتراض تا فداکاری، راهی که 

پرستاران طی کرده اند
پیش از شــیوع کرونا و آغاز روزهای 
کاری سخت برای پرستان نیز، این قشر 
همواره از اقشــار معترض بودند. پایین 
بودن حقوق پرســتاران کــه در برخی 
موارد حتی دریافتی ماهانه ای پایین تر از 
معلمان هم داشتند؛ باعث شده بود تا به 

دفعات دست به اعتراض بزنند. 
به گفته ســازمان بهداشت جهانی 
7۰ درصد نیروی شــاغل در بهداشت و 
درمان در دنیا را زنان تشکیل می دهند. 
در ایران شــمار پرســتاران زن به ۹۰ 
درصد می رســد، از این رو کمی حقوق 
پرســتاران، عالوه بر تبعیض شــغلی 

 نشانه تبعیض جنســیتی هم هست.
اواخر سال گذشته اصغر دالوندی، رئیس 
کل سازمان نظام پرستاری هم در نامه ای 
به وزیر بهداشت مطالبات برآورده نشده 
پرســتاران را یادآوری کرده بود: حذف 
اضافه کاری اجباری، استانداردســازی 
خدمات پرستاری، شــفافیت در شرح 
وظایف مراقبت های پرستاری و حذف 
کارهای غیرمرتبط، پرداخت معوقات 
پاداش خدمت بازنشســتگان و تعیین 

استاندارد تعداد پرستار به ازای بیماران.
درمورد آخر می توان بــه این نکته 
اشاره کرد که کشور ما برای رسیدن به 
اســتاندارد جهانی با کمبود ۲۹۰ هزار 
پرستار مواجه اســت. در حال حاضر به 
ازای هر هزار نفر، در ایران تنها سه پرستار 
مشغول به کارند. شیوع کرونا، افزایش 
ساعات کاری پرســتاران و کمبود نیرو 
باعث شده تا بســیاری از بیمارستان ها 
مرخصی کادر درمانی خود را لغو کنند و 
همین موضوع فشار مضاعفی به این قشر 

وارد کرده است. 
با تمــام این مــوارد پرســتاران از 

مسئولیت خود شــانه خالی نکردند تا 
آنجا که »نرجس خانعلی زاده« پرستار 
۲۵ ساله بر اثر این بیماری اولین شهید 

کادر درمان شناخته شد.
درخواست خروج از کشور بیش از 

هزار پرستار در ماه های اخیر
سختی کار، ندیدن خانواده ها و ترس 
از ابتال به بیماری برای تمام پرستاران دنیا 
یکسان است. در بسیاری از  کشورهای 
دنیا برخی پرستاران خسته شده  و شغل 
خود را ترک کرده اند؛ با این حساب تمام 
دنیا با بحران پرســتار و کادر درمانی در 
حال دست وپنجه نرم کردن است. عملی 
نشدن حداقل خواسته های پرستاران 
در ایران شــرایط را بــرای دل کندن از 
ایران و مهاجرت به سایر کشورهای دنیا 
هموارتر کرده و کشورهای دیگر نیز برای 
جذب پرستاران ایرانی فرش قرمز پهن 

کرده اند. 
به گفتــه زارعیــان در ایــن مدت 
پرســتاران زیادی تصمیم گرفته اند از 
ایران خارج شــوند و طی چند ماه اخیر 
بیش از هزار پرستار درخواست خروج از 
کشور را داده اند. مقصد اکثر این پرستاران 
کشور های اروپایی و آمریکای شمالی 
و استرالیاست که بیشترین درخواست 
جذب پرستاران ایرانی را دارند و با توجه به 
شیوع ویروس کرونا و بهتر بودن شرایط 
مهاجرت پرستاران درخواست ها مبنی 
بر مهاجرت پرستاران طی چند ماه اخیر 

افزایش چشمگیری داشته است.
عدم دریافت به موقع و دقیق پاداش 
کرونا، بی تدبیری در زمینه حفظ منابع 
انسانی، عدم جذب نیروهای ۸۹ روزه از 
اصلی ترین دالیل مهاجرت پرستاران 
است؛ زیرا وعده های زیادی در زمینه 
معیشت پرستاران داده شده است اما 
تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این زمینه 
صورت نگرفته که می تواند جای نگرانی 
داشته باشد. از ســوی دیگر با توجه به 
اوج گیری کرونا در تهران و شــلوغی 
بیمارســتان ها از بیمــاران کرونایی، 
تنها در تهران با کمبود 7 هزار پرستار 

مواجهیم.
آسان تر شدن شرایط پذیرش 

پرستاران مهاجر 
زارعیان با اشاره به جذب نیروهای 
پرســتار بــه کشــورهای خارجی 
گفت: از زمانی که ویــروس کرونا در 
کشورهای اروپایی شــیوع پیدا کرد، 
به دلیل کمبود نیروهای متخصص در 
بیمارستان های اروپایی شرایط ورود 
پرستاران در این کشورها فراهم شد، 
به طوری که نمره زبــان برای پذیرش 
برداشــته شــده است و پرســتاران 
به راحتی جذب این کشورها می شوند. 

درمان پرستاران کرونایی در 
بیمارستان خودشان هم هزینه دارد

بی مهری ها به پرستاران تنها مختص 
به اســتخدام های نصفه و نیمه، ندادن 
حقوق و پاداش و لغو مرخصی هایشان 
نمی شود. در ایامی که باید همه از این 
قهرمانان سالمت تجلیل و تشکر کنند 
متأسفانه شــاهد برخی کم لطفی ها 
نســبت بــه پرســتاران هســتیم؛ 
گزارش های میدانی خبرگزاری آنا نشان 
می دهد که در برخی بیمارستان های 
دولتی و خصوصی زمانی که پرستاری 
در خط مبــارزه با کرونــا مبتالبه این 
ویروس می شود برای درمان و بستری 
شدنش در همان بیمارستان باید هزینه 

درمان بپردازد.
این اتفــاق در حالی بــرای برخی 
پرستاران و سفیدپوشــان سالمت رخ 
می دهد کــه در طول مــدت درمان و 
قرنطینه نه تنها بــرای آن ها مرخصی 
تشــویقی حساب  نشــده بلکه کسر از 
حقوق هم داشته اند، همچنین برخی 
از بیمارستان های خصوصی مبلغ ۵۵۰ 
هزار تومان برای تست PCR از پرستاران 
دریافت می کنند. فرشید االزمنی، معاون 
اجرایی سازمان نظام پرستاری تهران 
بزرگ هم این موضوع را تأیید کرد. او در 
خصوص دریافت هزینه درمان کرونا از 
پرستارانی که در طول مدت خدمتشان 
به بیماران کرونایی به ویروس کووید-۱۹ 
مبتال می شــوند، گفته بود: این روزها 
که کشور در شرایط جنگ با کروناست 
متأسفانه برخی بیمارســتان ها برای 
طول مدت درمان اقدام به دریافت وجه 
از پرســتاران می کنند که این کار اصاًل 
درست نیســت.  حال با این شرایط، آیا 
مهاجرت پرستاران از کشور پدیده ای 

عجیب به نظر می رسد؟

تسهیل وسوسه انگیز شرایط تا حد حذف نمره زبان پیش رفته است؛

فرش قرمز اروپا و استرالیا برای پرستاران ایرانی

خبر

۲۵۱ نفــر قربانی جدید کرونــا و بیش از نیم 
میلیون نفر هــم به این بیماری مبتال شــده اند. 
آمارها هر روز افزایش می یابد و به پیش بینی های 
پزشــکان که گفته بودند در صورت عدم رعایت 
موارد بهداشــتی روزانه تا 3۰۰ کشته خواهیم 
داد نزدیک می شــویم. روز گذشته سیما سادات 
الری، سخنگوی کشــور با اعالم آمار فوتی ها از 
روز شــنبه تا ظهر یکشــنبه مجموع افرادی که 
به واسطه کووید-۱۹ جان خود را ازدست داده اند 
را ۲۸ هزار و ۵۴۴ نفر اعالم کرد. همچنین گفته 
است با احتساب3 هزار و ۸۲۲ بیمار جدید مبتال 
به کووید-۱۹ که در زمان ذکرشــده تشخیص 
داده  شــده اند تعداد کل بیماران به ۵۰۰ هزار و 

7۵ نفر رسید.
 جریمه ها فعال در تهران است، 

اما شهرهای دیگر را هم دربرمی گیرد
روز گذشته وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی با انتقاد از برخی رفتار هم وطنان نسبت به 
رعایت نکردن مسائل بهداشتی گفت: برای مقابله 
و مبارزه با یک اپیدمی فقط و فقط تقاضا و تمنا و 
خواهش، مشکل گشا نیست. موج های زیادی را 
در این مدت تحمل کردیم و همکارانم به صورتی 

نفس گیر و به طور شــبانه روزی آن را جمع وجور 
کردند و شرمسار همکاران عزیز و بزرگواری شان 
هســتم که موج های پیاپی که البته بیشــترش 
هم به دلیــل عدم رعایت دستورالعمل هاســت 
را جمع وجور کردند و تا نفســی تازه کنند، موج 
جدید آغاز شد. سعید نمکی، همچنین در رابطه 
با جریمه های افرادی که پروتکل های بهداشتی 
را رعایت نمی کنند بیان کرد: ما با کمک نیروی 
انتظامی، سازمان بسیج و سازمان های مردم نهاد 
کمک گرفته ایم تا اعمال جرائم را سخت تر کنیم. 
قرار شد این کار با تهران به عنوان کالن شهری که 
در سراسر کشور تأثیر می گذارد، شروع شود و قطعاً 

در کالن شهرهای دیگر کار را توسعه خواهیم داد.
او ادامه داد: از مردم عزیــز تقاضا می کنم که 
مراعات کنند. ما در شــرایط بســیار سخت قرار 
گرفته ایم. ویروس دچار دگرگونی های موتاسیونی 
شده است البته هنوز موتاسیون ها طوری نیست که 
در بیماری زایی ویروس اتفاقات بزرگی افتاده باشد 
و فقط در سرعت انتشار ویروس تأثیر گذاشته و 

البته جوان ترها را نیز بیشتر گرفتار می کند.
نمکی همچنین خبرهای خوشی را در مورد 
واکســن کرونا داد و گفت: به مدیــرکل روابط 

بین الملل دستور داده شد که پیشرفت مطالعاتی 
واکسن در کشور را به ســازمان جهانی بهداشت 
اعالم کنند. به این ترتیب ســاخت واکســن را 
به عنوان حرکت عظیم ملی بــه گوش جهانیان 

خواهیم رساند.
 سرگردانی بیماران کرونا 
در آمبوالنس کذب است

از سوی دیگر چند روز پیش خبرهایی مبنی 
بر اینکه بیماران کرونایی به دلیل تکمیل ظرفیت 
بیمارستان ها پذیرش نمی شدند و در آمبوالنس ها 
در سطح شهر ســرگردان بودند منتشر شد. بر 
همین اســاس رئیس اورژانس کشــور ماجرای 
ســرگردانی بیماران کرونایی در آمبوالنس های 
۱۱۵ را تشریح کرد. به گفته پیرحسین کولیوند، 
چنین خبری صحــت نــدارد و به هیچ عنوان، 
هیچ بیماری در کشــور در آمبوالنس های ۱۱۵ 
ســرگردان نبوده اســت. او افزود: تمام بیماران 
کرونایی را آمبوالنس های ۱۱۵ جابه جا می کنند، 
تا به امروز یک مریض کرونایی داخل آمبوالنس 

سرگردان و معطل نشده است.
تمرکز ویروس به سمت نقاط مرکزی تهران 
استاد اپیدمیولوژی دانشــگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی با بیان اینکه اکنون میانگین مرگ 
ناشــی از کرونا در ایران به ازای یک میلیون نفر، 
۲.۵ برابر میانگین دنیاست، گفت: سیاست هایی 
که تاکنون اعمال شــده بیشتر نگاه درمان نگری 
داشته تا نگاه پیشگیرانه و بهداشتی. حمید سوری 
ادامــه داد: تهران محل تقاطع همــه رفتارهای 
شهرها و اســتان های کشور اســت و مواجهه ها 
الگوی پیچیده تری نسبت به نقاط دیگر دارند و 
به علت تردد زیاد، شانس ابتال و سرعت انتشار و 
الگوی بیماری متفاوت بوده و افزایش می یابد. او 
افزاد: طبیعتاً تهران ویژگی خاص خود را دارد. در 
اپیدمی ها نکته مهم رابطه بین مواجهه یافتگی و 

پیامد است. 
هرچقدر مواجهه یافتگی با موارد ابتال بیشتر 
باشــد؛ به خصوص کووید ۱۹ که سرعت انتشار 
باالیــی دارد ایــن موضوع قابل توجه تر اســت.

بعدازاینکه بیماری عفونی در جامعه ای ماندگار 
شد و حالت بومی پیدا کرد، کم کم سیستم ایمنی 
مردم نســبت به آن بیماری ایمنی پیدا می کند.  
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه شهید بهشتی گفت: 
تهران اکنون چنین ویژگــی  دارد و به طور مرتب 
الگوی آن تحت تأثیر ترددهاست. از طرف دیگر 
تنوع شیوه زندگی،  وضعیت اقتصادی، اجتماعی 
و رفتاری در تهران بسیار باالســت، اما در نقاط 
دیگر این چنین نیست و این باعث پیچیده شدن 
اپیدمی شده است. تحقیقاتی که در تهران انجام 
دادیم نشان می دهد اپیدمی ابتدا در شرق تهران 
متمرکز بود اما کم کم به سمت مرکز شهر تهران 
آمده است؛  البته هنوز شرق آن نیز آلوده است اما 
در غرب تهران و شمال غرب آن وضعیت اپیدمی 
را خیلی به صورت حاد نمی بینیم؛ درحالی که در 

شرق،  مرکز و جنوب تهران وضعیت بدتر است.

اوضاع کشور به ویژه تهران بحرانی است؛

رکورد جدید؛ 25۱ فوتی کرونا در 2۴ ساعت

رئیس هیأت  مدیره نظام 
پرستاری تهران: از زمانی 

که ویروس کرونا در 
کشورهای اروپایی شیوع 

پیدا کرد، به دلیل کمبود 
نیروهای متخصص در 

بیمارستان های اروپایی 
شرایط ورود پرستاران در 

این کشورها فراهم شد، 
به طوری که نمره زبان برای 
پذیرش نیز برداشته شده 

است و پرستاران به راحتی 
جذب این کشورها 

می شوند

در چند ماه اخیر بیش از 
هزار پرستار درخواست 

خروج از کشور را داده اند. 
مقصد اکثر این پرستاران 

کشور های اروپایی، 
آمریکای شمالی و 

استرالیاست که بیشترین 
درخواست جذب 

پرستاران ایرانی را دارند
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