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پزشکی و سالمت

 شماره 1184
 شنبه  19مرداد 1398

رئیس نظام پرستاری سیرجان و شهربابک در گفتگو با نگارستان عنوان کرد:

به دنبال مطالبات
پرستاران
هستیم

بیژن ادبی
هفتهی گذش�ته با برگزاری انتخابات
نظام پرستاری سیرجان و شهربابک
رئیس جدید این نظام در س�یرجان
شناخته شد و علی زیدآبادی عنوان
جوانتری�ن رئی�س نظام پرس�تاری
را در کش�ور به خود اختص�اص داد.
رئیس جدید نظام پرستاری سیرجان
و ش�هربابک از فع�االن اجتماع�ی
سیرجان نیز هست و سابقه تدریس
در دانش�گا ه نیز دارد .در این شماره
با او پیرامون مش�کالت ش�رایط کار
پرستاران گفتگو کردیم.

***
◄چ�ه ش�د جنابعال�ی را در رأس
نظام پرستاری سیرجان و شهربابک
دیدیم و بگویید اساس ًا نظام پرستاری
چ�ه کارکردهای عینی در جهت حل
ک�ردن مصائب پرس�تاران و بیماران
دارد؟
این ُحس��ن نظ��ر هم��کاران ب��ود که در
رأیگی��ری هیأت مدیره نظام پرس��تاری
این مس��ئولیت را به عهده من گذاشتند.
نظام پرس��تاری ،سازمانی صنفی است که
به شکل مستقل و حقوقی در جهت رشد و
تعالی رشته پرستاری و احقاق حق جامعه
پرستاری قدم برمیدارد .رهبر ّ
معظم انقالب

ابهام در اجرای مرخصی  9ماهه زایمان
و کمک هزینه بیمه بیکاری به زنان

آیا کمکهزینه زایمان
پرداخت میشود؟

دریکی از دیدارهایشان با پرستاران بیان
کردن��د باید فهم عمومی جامعه و فرهنگ
عام مردم ما این مطلب را بهدرستی درک
کن��د که برای حفظ س�لامتی در جامعه،
اهمیت پرستاری در طراز اول قرار دارد .بر
این اس��اس یکی از مهمترین اهداف بنده
و همکاران��م در هیئتمدیره س��یرجان و
ش��هربابک نیز بهطور قطع به یقین همین
اس��ت و این رس��الت را داریم که جایگاه
پرس��تاری را بهعنوان یک شغل حیاتی در
جامعه تثبیت کنیم.
◄چ�ه اهداف�ی در این رابط�ه برای
خودتان ترسیم کردهاید؟
رشد و تعالی پرس��تاری مهمترین هدف

اس��ت .بنده نیز با آگاهی کامل از شرایط
ِ
سخت کار برای پرستاران و همکارانم در
این حوزه ،ب��ه اتفاق اعضای هیأت مدیره
به دنبال ایجاد رفاه نسبی برای همکارانم
هس��تیم .ما اعتقاد داریم با ایجاد بستری
مناسب که دغدغههای ذهنی پرستاران را
کم کند میت��وان زمینه و انگیزه بیش از
پیش خدمت را برای آنان فراهم ساخت.
ً
◄مثلا چ�ه بس�ترهای مناس�بی،
توضیح میدهید؟
در هر زمین��ه که قادر باش��یم امکاناتی
فراه��م کنیم تا از دغدغهه��ای آنان کم
کنیم .مث� ً
لا پیگیری مطالبات گذش��ته
و دریاف��ت معوق��ات پرس��نل ،ی��ا ارایه
تخفیفهای��ی ب��رای مایحت��اج زندگی
روزان��ه ،گرفتن تس��هیالت و تش��کیل
تعاونی مسکن که البته طرح دراز مدتی
اس��ت .در این راه دس��ت تک تک افراد
جامعه و مس��ئولین محت��رم را به گرمی
میفشاریم.
◄ش�ما در حال�ی از ای�ن اهداف و
تقاضای همکاری مسئولین صحبت
میکنید که هنوز قانون تعرفهگذاری
پرس�تاری بعد از ده تا پانزده س�ال
است که زمین مانده و حق پرستاران
ادا نشده است...
بل��ه! ای��ن قان��ون ک��ه در راس��تای
همسانس��ازی حقوقهاس��ت و در واقع
ارتق��اء به��رهوری برای پرس��نل اس��ت
مدتهاس��ت بر زمین مانده اس��ت .این
قانون یک طرح ملّی و کش��وری اس��ت
و آرزو میکنی��م باالخره اجرایی ش��ود
تا پرس��تاران به حقوق خودشان برسند.
حت��ی متأس��فانه آن بخ��ش از قان��ون
ک��ه مربوط ب��ه ش��رایط س��خت کار و
بازنشس��تگی با  25س��ال کار و  30روز

موضوع مرخصی و پرداخت کمک هزینه زایمان از موضوعاتی است که در این دوهفته
زیاد به آن پرداخته ش��ده است .یک عضو فراکسیون زنان مجلس درباره بیتوجهی
برخی کارفرمایان به اجرای مصوبه نمایندگان مبنی بر استفاده زنان شاغل از مرخصی
 9ماهه زایمان ،یادآور شد :در گذشته زنان شاغل تنها از  72روز یعنی کمتر از سه ماه
مرخصی زایمان استفاده میکردند که در شرایط کنونی در تمام بخشها این مدت
ب��ه  6ماه افزایش پیدا کرده و اجرا میش��ود ،اما در مورد ارتقای مدت این مرخصی
تا  9ماه به دلیل اینکه بودجه الزم برای آن مش��خص نش��ده ،اجرای آن با مش��کل
مواجه ش��ده است .فاطمه ذوالقدر با بیان اینکه در سه سال گذشته در فراخوانها و
آزمونهای استخدامی بکارگیری زنان و مردان عادالنه صورت گرفته است تأکیدکرد
که اجرای مصوبه مجلس برای استفاده از مرخصی  ۹ماهه زایمان نیاز به ایجاد ردیف

حقوق است همهگیر نشده .امیدوارم این
طرحهای ملّی که انگیزه کار و خدمت را
در پرس��نل باال میبرد اجرایی شوند .که
در همهجای کش��ور اجرایی نشده است
و معم��والً موافقت نمیش��ود مگر اینکه
همکاری از کار افتادگی داشته باشد.
◄ مبح�ث مه�م دیگ�ر پیگی�ری
معوقات عقبافتاده پرستاران است
که در بخش خصوصی ش�رایط بهتر
اس�ت اما در بیمارس�تانها و مراکز
دولتی خیر.
متأس��فانه این ش��رایط در بیمارستانهای
دولتی کمتر اس��ت و باید وزارت بهداشت
و درم��ان نس��بت ب��ه معوق��ات چندماهه
ِ
خواست
اقدام کند که خواس��ت همه است.
دیگر ما ح��ذف اضافه کار اجباری اس��ت.
در حقیقت همکاران ما مجبور به ش��یفت
اجباری هستند چون ما کمبود نیرو داریم.
به لحاظ استانداردهای جهانی باید به ازای
هر  4بیمار ،یک پرس��تار باشد که نیست.
وزارت بهداشت در کشور ما میگوید معیار
آن اس��ت که به ازای ه��ر  7یا  8بیمار باید
حداقل یک پرستار باش��د؛ اما االن به ازای
هر 10تا  12تخت ،فقط یک پرستار وجود
دارد که نش��ان از کمبود زیاد نیرو اس��ت.
م��ا اگر نخواهیم اس��تانداردهای جهانی را

 پرستاران ما معموالً در شرایط سختی به بیماران
خدمات میدهند و اینجانب به عنوان
رئیس نظام پرستاری وظیفه خودم میدانم در جهت ایجاد تسهیالت
و رفاه بیشتر آنها از حقوق گرفته تا مسائل رفاهی دیگر
حتی راهاندازی شرکت تعاونی مسکن هر کار که بتوانم انجام بدهم

مشخصی در بودجه سنواتی دارد .تأکید کرد :البته افرادی که بخواهند از مزایای 9
ماهه مرخصی زایمان استفاده کنند ،میتوانند از طریق دیوان عدالت اداری شکایت
کنند و از مزایای آن بهرهمند ش��وند ،چرا که بر اس��اس قانون باید این حق به آنها
پرداخت شود.
در همین حال قائم مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در صفحه اینستاگرام
خود درباره کمک هزینه زایمان گفت ۲۰:درصد بیمه ش��دگان س��ازمان تأمین
اجتماعی خانم هستند و باید توجه ویژهای به وضعیت اشتغال آنها داشته باشیم.
ب��ه گزارش خبرآنالین وی بیان کرد :در قانون تأمین اجتماعی ،ماده  ۵۹درباره
کمک هزینه زایمان گفته ش��ده است و اگر خانم بیمه شدهای یک سال سابقه
بیمه داشته باشد میتواند از  ۶ماه بارداری استفاده کند و دو سوم حقوق خود را

درخشیدنت در آزمون سراسری و کسب رتبه
 280کشوری نشان از پشتکار و همت بلند تو
دارد ،امیدواریم در تمام مراحل زندگیات موفق
و مؤید باشی.

قهرمان کوچک ما

خواهرزاده عزیزم

حسین جان

خدا را سپاس جهت خبر خوش موفقیتت .تبریک
برای موفقیت کنونی و بهترین آرزوها برای
موفقیتهای بعدی .دعای خیر ما همیشه و همهجا
بدرقه راه توست.

پدربزرگ و مادربزرگ

حسین جان

موفقیتت در مسابقات سوپرلیگ کاراته استان
کرمان نشان از لیاقت و شایستگی توست .برایت
سالمتی و سعادت همیشگی همراه با موفقیتهای
بیشمار آرزومندیم .قهرمانیت مبارک.

خاله ها و دایی ها

حسین جان

وقتی که ما رؤیای چنین روزی را در سر میپروراندیم ،تو
مشغول تالش بودی و در نهایت امروز شاهد موفقیتت
هستیم.خداراشاکریمومفتخریمبهتوبزرگمردکوچکمان
بیصبرانه منتظریم برای دیدنت در قلههای بلندتر
موفقیت ،که بی شک الیق آنی.

پدر و مادر

نوه عزیزمان

آیناز جان
قبولیات در آزمون تیزهوشان
مای�ه مباه�ات ماس�ت .ب�رای ما واض�ح بود ک�ه دختر
س�ختکوش ،کنجکاو و پرمطالعه ما در آزمون دش�وار
تیزهوش�ان موفق میش�ود .آرزو میکنیم این همت و
اراده را همیشه توشه راهت نمایی.

عزیز و عمو محمد

امیررضا شول

قبولی شما را در آزمون تیزهوشان تبریک
میگوییم .از خداوند متعال موفقیت و سربلندیت
را آرزومندیم.

خاله سیمین و سانیا

امیررضا شول
قبولی شما را در آزمون تیزهوشان تبریک عرض
مینماییم .برایت سالمتی و سعادت همیشگی
همراه با موفقیتهای بیشمار آرزومندیم.

دریافت کند .او ادامه داد :این قانون در سازمانهایی که منابع تأمین شده باشد
 ۹ماه و در س��ازمانهایی که هنوز منابع تأمین نش��ده باشد  ۶ماه اجرا میشود.
قائم مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه مکاتبات زیادی در این
زمینه داشتهایم تا بتوانیم برای تمام بیمه شدگان تأمین اجتماعی  ۹ماه را اجرا
کنیم ،افزود :برای س��ال  ۹۸بار مالی  ۳۶۰میلیارد تومان پیش بینی شده بود و
در قانون برنامه ششم آمده اگر سازمان بیمهگر نتواند منابع مالی خود را فراهم
نماید نمیتواند قانونی را اجرا کند .وی افزود :همچنین اگر سازمان بیمهگر منابع
خود را تأمین نکرده باشد نمیتواند از منابع دیگری برای هزینه زایمان استفاده
کند چراکه این اقدام جرم تلقی میشود ،تاکنون این منابع تأمین نشده و مجبور
هستیم  ۶ماه اجرا کنیم.

گه
آ ی تجديد مزايده (نوبت دوم)

محسن جان

پدربزرگ ،مادربزرگ ،خاله و دایی

هم رعایت کنیم ،حداق��ل باید به ازای هر
 6تخت ،یک پرس��تار نیز در اختیار داشته
باشیم .این کمبودها احتمال خطا را افزایش
میدهد و نه تنها ظلم به جامعه پرس��تاری
است بلکه ظلم به کل جامعه است.
◄در معوق�ات چن�د م�اه عق�ب
هستید؟
در بحث معوقات هم همیش��ه پرستاران
چن��د ماه��ی عق��ب هس��تند و حق و
حقوقش��ان با تأخیر چند ماهه پرداخت
میش��ود .ما در اینجا ح��دود  5تا  6ماه
عقب هستیم که امیدوارم کار مثبتی در
جهت پرداخت معوقات صورت گیرد.
◄صحب�ت از واحدهای مس�کونی
کردید .آیا با این شرایط امکان دارد؟
بله موضوع تأسیس شرکت تعاونی مسکن
یکی از اهداف مهم ماس��ت .البته قبل از
آن برای رفاه پرس��نل یک��ی از آرزوهایی
ک��ه در جهت اهداف شهرس��تانی در این
 4سال دنبال خواهیم کرد ،تهیه و خرید
واحدهای آپارتمانی در مشهد و بندرعباس
برای نظام پرس��تاری س��یرجان است تا
دغدغه مکان سفر و هزینههای مربوط به
آن برای همکارانم کمتر ش��ود .در این راه
خیرین و مسئولین محترم
به طرف همه ّ
دست یاری دراز میکنیم.

◄چه تعداد پرس�تار در س�یرجان
و ش�هربابک وج�ود دارد و یا تحت
پوشش نظام پرستاری قرار دارند؟
فقط در س��یرجان حدوداً 700الی800
نفر پرس��تار داریم که ب��ا در نظرگرفتن
شهربابک به بیش از  1000نفر میرسند.
◄سیرجان از جمله شهرهایی است
که رشته پرس�تاری دارد .وجود این
رش�ته چقدر در افزایش کیفیت کار
پرستاری مؤثر است؟
مسلماً تأثیر بهس��زایی دارد .در سیرجان
هم در دانش��گاه آزاد و هم در دانش��کده
پرستاری دانش��کده علوم پزشکی از این
رش��ته برخوردار هستیم .حضور قریب به
 300دانشجوی پرستاری و اساتید مرتبط،
قطعاً به ما کمک میکند این بخش توسعه
و برکیفیت نهایی کار افزوده شود .شما اگر
این شهرس��تان را با شهرهای دیگر فاقد
رشته پرستاری مقایسه کنید تفاوتهای
چشمگیری در این زمینه میبینید.
◄چه صحبت دیگ�ری با مخاطبین
ما دارید؟
امی��دوارم که بتوانیم خ��ادم خوبی برای
پرستاری و پرستاران باشیم و جواب این
اعتماد را به جوانانمان بدهیم .مهمترین
هدف من ارتقا و بهبود خدمات پزش��کی
و پرس��تاری برای جامعه است و قطعاً با
نس��بی پرستاران ،این هدف
افزایش رفا ِه
ِ
به ثمر خواهد رس��ید .اضافه میکنم این
اهداف ،همراستا با هم هستند و امیدوارم
بتوانی��م در این چهار س��ال قدمی برای
ارتقا رش��ته پرس��تاری و بهبود وضعیت
درمان شهرستان با مساعدت و همراهی
مس��ئوالن محترم بیمارس��تانها و سایر
مراکز درمانی و مسئوالن دانشکده علوم
پزشکی برداریم.

ش�هرداري س�یرجان در نظر دارد نس�بت به فروش تعدادی از زمینهای مسکوني خود واقع در شرق
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شرایط مزایده:

قیمت پایه قطعات و س�پرده ش�رکت در مزایده بابت هر قطعه که بایس�تی به صورت واریز به حس�اب
 3100003361004بانک ملی شعبه مقداد سیرجان و یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر باشد.

داماد و خواهرت

غزل جان

قبولیات را در آزمون ورودی مدرسه تیزهوشان
تبریک میگوییم .به امید موفقیتهای بیشتر در
تمامی مراحل زندگی

دایی محسن و تانیا

پرهام

عزیزم

قبول�ی ش�ما را در مدرس�ه
تیزهوشان که نش�ان از تالش و پشتکار شما دارد
تبریک گفته ،موفقیت روز افزون شما را از خداوند
متعال خواستاریم.

پدر و مادر

 .1س�پرده ش�رکت در مزایده بابت هر قطعه  ،بایستی به صورت واریز به حساب  3100003361004بانک ملی شعبه مقداد سیرجان و
یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر باشد .
.2در صورتیکه برندگان حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
ضمن ًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
-1برگزاری مزایده صرف ًا از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت می باش�د و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت
اسناد مزایده ( ودیعه ) ،ارسال قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد .
-2کلیه اطالعات امالک و مس�تغالت شامل مشخصات ،ش�رایط و نحوه واگذاری در اسناد مزایده موجود میباشد-3 .عالقه مندان
به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ( توکن ) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س�ایر اس�تانها ،در سایت س�امانه (  ) www.seatadiran .irبخش " ثبت نام  /پروفایل مزایده گر "
موجود است

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

