مصائب پرستاری در ايران!
به مناسبت گراميداشت  ١١ارديبھشت» ،روز جھانی کارگر«
من ﯾک زنم  ،زنی پرستار ،زنی پرستار در جمھوری اسالمی اﯾران .زن بودن  ،شاغل بودن ،
پرستار بودن  ،ھمين وﯾژگی ھا به تنھاﯾی کافيست تا » بودن« را به پدﯾده ای سخت و پيچيده تبدﯾل
کند .حال اگر نقشھای دﯾگر از جمله ھمسر بودن  ،مادر بودن  ،مادری »تنھا« بودن را به اﯾن
موقعيتھا اضافه کنيم ستمھای چندگانه اﯾن جاﯾگاهھا شاﯾد به نوعی قابل طرح و بررسی باشد اما
عمق و شدت آن به سختی قابل درک خواھد بود.
ھوﯾت زن در اﯾران  ،درحاکميت سرماﯾهدار و زن ستيز اسالمی ،در مجموعﮥ ساختارھای موجود ِ
فرھنگ ،مذھب ،قوانين ،سنت ،عرف و  ...ھوﯾتی است حتی فرودست تر از جنس دوم !! کار
پرستاری نيز دراﯾران با توجه به وﯾژگیھای آن از سختترﯾن و مھجورترﯾن مشاغل موجود بوﯾژه
برای زنان است و با توجه به اﯾنکه اکثرﯾت پرستاران در اﯾران زن ھستند آنگاه میتوان درﯾافت که
موقعيت زنان پرستاربا چه دشواریھاﯾی ھمراه است.
پرستاری از لحاظ ماھوی کارﯾست جسمانی ،فکری و عاطفی  .کاری که پرستار را نه تنھا از نظر
ﯾدی بلکه به لحاظ ذھنی و حسی نيز درگير میکند  ،کاری که حتی قوانين استثمارگر موجود نيز ،آن
را بعد از کار در معادن ،از سخت ترﯾن مشاغل دانستهاند .
حرفﮥ پرستاری در اﯾران با مشکالت و مسائل فراوانی مواجه است .در حاليکه طبق آمار %٧٠بار
خدمات بھداشتی و درمانی بر دوش پرستاران است ولی پرستاران ازجاﯾگاه اقتصادی ،اجتماعی و
شغلی متناسب با خدماتی که ارائه میدھند برخوردار نيستند .پرستاراﯾرانی ،درازای نقش مھم و
تعيين کنندهای که در سيستم درمانی به عھده دارد از منافع اقتصادی چندانی بھرهمند نيست .با
توجه به آمارمربوط به ميزان درآمدھا  ،پرستاران پاﯾينترﯾن حقوق در سطح کارکنان دولت را درﯾافت
میکنند ) .حقوق حدود  ٧٠٠ – ۶٠٠ھزار تومان به توجه به پاﯾه حقوق تعيين شده در قانون تامين
اجتماعی ﯾا خدمات درمانی ( .پرستار اگر امکان ﯾافتن شغلی را داشته ﯾاشد و ﯾا آنقدر خوش
شانس باشد که تحت پوشش تامين اجتماعی قرار گيرد میتواند با پاﯾه حقوق  ٣٨٩/٧۵۴ھزار
تومان آن ھم در ازای  ۴۴ساعت کار در ھفته به خوبی و خوشی زندگی کند !! به وﯾژه در شراﯾطی
که خط فقر طبق گفتﮥ مسئوالن درآمد ماھانه  ١/٢٠٠/٠٠٠ھزار تومان می باشد البته اﯾن خط
فقرتعيين شده  ،بعد از مرحله دوم طرح به اصطالح ھدفمندی ﯾارانه ھا که نرخ تورم سيروحشتناک و
کمرشکنی پيدا کرده بيشتر از اﯾنھا خواھد بود .
از نظر اجتماعی ،پاﯾين بودن منزلت اجتماعی پرستاران عالوه بر فاکتورھای پنھان جامعهشناختی و
روانشناختی ،بخشی به دليل وجود باورھا وبرداشت ھای غلط اجتماعی از اﯾن حرفه درجامعه ،و
بخشی ھم به عدم حماﯾتھای الزم از جانب سيستم مربوط میشود .شاﯾد تعرﯾف و تارﯾخچﮥ
مختصر پرستاری بتواند در زمينﮥ شناخت بيشتر اﯾن حرفه موثر باشد :
» پرستار فردی است که در زمينه اصول علمی و مھارتھای حرفهای ،مراقبت ،درمان و آموزش
بيماران  ،تحصيل کرده و در آن مھارت داشته باشد .ھر چند در گذشته به تمام مراقبين بيماران و
ناتوانان پرستار میگفتند ولی امروزه پرستارفردی است که دارای تحصيالت دانشگاھی در اﯾن
زمينه باشد ،در اﯾران پرستاران در مقطع تحصيلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا وجود
دارند) « .وﯾکی پدﯾا(
پرستاری نوﯾن حدود  ١٠٠سال پيش ﯾعنی سال  ١٢٩۴با تاسيس مدارس پرستاری توسط
ميسيونرھای مذھبی از اروميه آغاز شد .از دھه  ٣٠با تدوﯾن اساسنامهھای آموزشگاهھای
پرستاری توسط وزارت بھداری وقت و به دنبال آن تشکيل انجمنھای صنفی مسير حرفهای شدن
آن آغاز شد  .اﯾن گروه صنفی در سال  ١٣٣۶به شورای بين المللی پرستاری پيوست.
به جز پرستاران با تعرﯾف مشخص فوق ،کادر درمانی شامل تکنيسين ھا ،بھياران ،کمک بھياران و
 ...میباشد .مسائل و مشکالت مطرح شده در مورد پرستاران به اشکال مختلف شامل مجموعﮥ
کادردرمانی میباشند.

کادر درمانی و بوﯾژه پرستاران ،درشراﯾط بحران بيکاری موجود اگربتوانند کاری داشته باشند ،زمان
کاری مشخصی ندارند چرا که در ھر شيفتی ) صبح  ،عصر  ،شب و ﯾا ترکيب آنھا ( اﯾام تعطيل  ،اﯾام
عيد و ...موظف به کار کردن ھستند .شيفتی بودن حرفﮥ پرستاری برای زندگی اجتماعی و
خانوادگی پرستاران مشکالت زﯾادی اﯾجاد می کند .محروميت از خواب پدﯾده ای است که در اکثرﯾت
پرستاران به طور متوسط دﯾده میشود ولی در عده ای از آنان اﯾن محروميت شدﯾد بوده و آثارآن
درجوانب مختلف زندگی آنان مشخص است حتی اﯾن مسئله گاھی در دقت و تمرکز کار پرستاران
نيز تاثيرمی گذارد .اگر به اﯾن شراﯾط استرس فراوان در محيط کاررا نيزاضافه کنيم شراﯾط فرساﯾندۀ
کارپرستاران ملموس تر خواھد بود .مشقت کار کردن با حجاب اجباری برای زنان پرستاراز بارھای
اضافی است که بر دوش آنان سنگينی می کند کار کردن با مانتوھای بلند گشاد و مقنعهھای بلند و
دست پاگير به ھنگام انجام کارھاﯾی مانند  CPRبيمار ﯾا انجام پروسجرھای استرﯾل انرژی زﯾادی از
زنان گرفته وبسيار عذاب آور و کالفه کننده است.
به رغم اينكه پرستاران در دورۀ تحصيلی دورهھای آموزشی متعددی را گذرانده اند ولی حوزۀ کاری
مشخصی ندارند و بنا بر نظر مسئولين و رؤسای مراکز درمانی وبيمارستانھا موظف ھستند
درھرقسمتی کار کنند به طوری که بسياری از اندوختﮥ آموزشی آنان درزمان اشتغال به کار ،بی
حاصل بوده و کارآﯾی چندانی ندارد.
طبق آمار  %٣٣کل پرستاران تجربﮥ خشونت از جانب بيمار و ھمراھان بيمار را دارند آن ھم در
شراﯾطی که نھاد و سيستمی که صالحيت و تواناﯾی حماﯾت از پرستاران را داشته باشد وجود ندارد
و عمدتا در اﯾن موارد حق به بيمار و ھمراھان داده می شود .نکتﮥ پنھان قضيه آن است که
پرستاران احساس میکنند آنچه که باﯾد انجام دھند بيش از حد وظاﯾف و در واقع درآمدی است که
درﯾافت میکنند و ازخودبيگانگی ناشی ازپروسﮥ استثمارکاربه صورت واضح دراﯾن حرفه حاکم
است .ازطرفی بيماران وھمراھان بيمار نيز بنا بر شراﯾط تحت فشارھستند واﯾن شراﯾط منجر به
بروز تنش بين پرستار و بيمار میگردد .
بنا برآمار بسياری از پرستاران پس از  ١٢سال کار مداوم سالمت خود را از دست میدھند و ﯾا به
ﯾکی از انواع بيماریھای روحی روانی  ،اسکلتی  ،ناراحتی معده  ،ستون فقرات  ،اختالالت خواب و
ﯾا ھپاتيت دچار میشوند آن ھم در شراﯾطی که مجبورند علي رغم اين مسائل خيلي اوقات حتي
بيشتر از يك شيفت كار كنند ،اضافه كاريھاي سنگين داشته باشند تا بتوانند حداقل زندگي خود را
تامين كنند .کمبود شدﯾد نيروی انسانی ،کمبود امکانات ،حجم باالی کار و حقوق بسيار پاﯾين ،باعث
 ٣شيفته شدن اکثر پرستاران شده است .بنا بر آمار در حال حاضر نسبت پرستاربه تخت  ٠/۴تا ٠/۵
است .به عنوان مثال در برخی ازمراکز ﯾک پرستار از  ٣٠بيمار مراقبت میکند.
طبق آمار  %۴٠پرستاران از افسردگي رنج ميبرند كه اين دقيقا به دليل ويژگي كارپرستاري
است ،کاری به صورت مداوم ،شب ،روز ،تعطيالت ،ايام عيد ،ارتباط مداوم با بيمار ،با درد و رنج ،غم
و اندوه ،بطور مداوم با مرگ سروكار داشتن ،يا سالھا كار كردن در بخشھاي رواني و يا
بخشھايي چون آي سي يو كه آمار مرگ و مير آن باالست.
پرستاران اولين و مھمترين قسمت كادر درماني در ارتباط با بيمارند و در سيستم درماني ايران كه
نظام پزشك ساالري بر آن حاكم است ،بسياري از كارھاي پزشكي به صورت اجباري و بدون
ھيچگونه دستمزد بر دوش پرستاران گذاشته شده ،ھمچنين اختالف درآمد پزشكان و پرستاران
آنقدر زياد ،غيرمنصفانه و سرسام آور است كه با ھيچ منطق و قانوني حتي قوانين عقب مانده
جمھوري اسالمي نيز قابل توجيه نيست .به عنوان نمونه تفاوت در پرداخت طرح کارانه بين پزشکان
وپرستارا ن چيزی حدود  ۵٠ -۴٠برابر می باشد .در ھر حال نظام سرمايهدار و مرد ساالر اسالمي
سيستم پزشك ساالر را حمايت ميكند و دست پزشكان را در ھر گونه اجحاف و كسب منافع باز
گذاشته و متاسفانه بار اﯾن اجحاف در درجه اول بر دوش پرستاران قرار دارد.
ھمچنين  ،بازنشستگان پرستاری از جمله از کارافتادهترﯾن بازنشستگان کشور ھستند با اﯾن حال از
لحاظ حقوق و مزاﯾا ھيچ فرقی با ساﯾر بازنشستگان ندارند حتی در بسياری از موارد درﯾافتی
کمتری ھم دارند.
با توجه به مجموعه شراﯾط نابسامان پرستاران باﯾد گفت که زنان پرستار با مشکالت به مراتب
بيشتری از مردان مواجه ھستند ھم از نظر تبعيضھا ی جنسيتی حاکم در محيط کار ،تفاوت در
ميزان درآمدھا و ھم از اﯾن نظرکه زنان پرستار در کنار تمام اﯾن مشکالت باﯾد وظاﯾف خسته کننده و
کسالت آور کار خانگی  ،پرورش فرزندان ،مراقبت از سالمندان و ...را انجام دھند  .اگر شيفتھای
غير معمول داشته باشند عالوه بر تمامی مسائل گفته شده از جمله خستگیھا و بی

خوابیھا باﯾد شکاﯾتھا و نارضاﯾتیھای خانواده و ھمسررا نيز تحمل کنند .چه بسيارند زنان
پرستاری که بعد از شبکاریھای فرساﯾنده تازه ابتدای کار خانهداری و بچهداری آنان است و اﯾن
روند در ادامه حاصلی جز افسردگی و ازکارافتادگی زودرس زنان پرستار را ندارد.
بنا برآمار بيشترﯾن نارضاﯾتیھا و مشکالت پرستاران در ارتباط با حقوق و مزاﯾا ،شيوهھا و
سياستھای مدﯾرﯾت ،ارتباط شغلی با زندگی شخصی و نيز امنيت شغلی بوده است .عملکرد غلط
مدﯾران پرستاری و عدم حماﯾت آنان ازپرستاران ﯾکی ازعلل عدم امنيت شغلی پرستاران بوده و خود
عامل مھمی در عدم وجود تشکالت مستقل و منسجم پرستاری است .تشکلھای پرستاری
موجود ،صرف نظر از شوراھای فرماﯾشی مستقر در بيمارستانھا و مراکز درمانی که طبق روال
شوراھای موجود در محيط ھای کاری  ،شوراھای کارفرما ھستند و نه شوراھای کارکنان و
مزدبگيران ،میتوان از نظام پرستاری نام برد که تا کنون کارچندانی در جھت بھبود شراﯾط نابسامان
پرستاران ،از پيش نبرده است .ازجمله تشکلھاﯾی که در زمينه مسائل صنفی پرستاران شکل
گرفتهاند میتوان به انجمن پرستاری اﯾران ،خانه پرستار ،اتحادﯾه کارکنان بيمارستانھای غيردولتی
و خصوصی اﯾران اشاره کرد که از استقالل چندانی برخوردار نبوده و عمدتا در ارتباط با نظام
پرستاری فعاليت میکنند .
متاسفانه بهرغم وجود اﯾن تشکالت ،جامعه پرستاری اﯾران و نھادھای آن از انسجام و کارآﯾی
چندانی برخوردار نيستند ،شرط الزم برای به دست آوردن ھماھنگی و انسجام و اﯾجاد بستری که
پرستاران بتوانند بر اساس آن ،با تالش و مبارزه به اھداف خود برسند در ابتدا اﯾجاد تشکل ھای
مستقل از حکومت ومستقل از مدﯾرانی است که نه تنھا حامی منافع پرستاران نيستند بلکه ھمواره
مانع بزرگی برای تشکالت صنفی پرستاران بوده و ھستند .
ھرچند حل مشکالت پرستاران و بھبود شراﯾط کار و زندگی آنان ھمچون ساﯾر معضالت اجتماعی
درنھاﯾت با سرنگونی سيستم استثمارگر و زن ستيزجمھوری اسالمی محقق خواھد شد اما در
شراﯾط موجود طرح و تالش در جھت تحقق خواستھای حداقلی به شرح زﯾر میتواند تا حدودی
راھگشای باشد.
 .١اﯾجاد نھادھا و تشکالت مستقل پرستاری بدون وابستگی به حکومت و مدﯾران پرستاری که
قادربه تالش در جھت مطالبات صنفی و غير صنفی پرستاران باشند؛
 .٢افزاﯾش درآمد پرستاران  ،پرداخت سختی کار در خور کار آنان ،پرداخت حق شيفت ،بازنشستگی
زودرس با منظور نمودن سالھای سابقه کار در شيفت؛
 .٣تصوﯾب و اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری و قانون ارتقای بھره وری؛
 .۴دادن فرصتھای اجباری برای استراحت ،مرخصی ،امکان سفر و  ...برای پرستارانی که به
وﯾژه در بخشھای سخت تر مثل بخشھای روانی ﯾا محيط ھای بسته مثل آی سی ﯾو و سی سی
ﯾو و اتاق عمل کار میکنند ﯾا پرستارانی که که در ارتباط با بيماریھای ناعالج مثل اﯾدز و سرطان
کار میکنند؛
 .۵باال بردن سطح فرھنگ عامه در ارتباط با حرفه پرستاری؛
 .۶ايجاد امكانات براي ارتباط پرستاران اﯾران با ساﯾر پرستاران در کشورھای دﯾگر ،آشناﯾی با روش
کار و روند زندگی شغلی آنان از طرﯾق مسافرت ،ھمکاری علمی و ...
 .۶ھماھنگ بودن آموزش پرستاران به صورت کاربردی با شرح وظاﯾف کاری آنان؛
 .٧تقسيمبندی تخصصی کار پرستاران به منظور راحتی کار و افزاﯾش بھره وری کاری؛
با آرزوی آنکه پرستاران بتوانند ضمن دست ﯾابی به مطالبات حداقلی خود ،نھاﯾتا در جامعهای
فارغ ازتبعيضھای جنسيتی ،طبقاتی ،مليتی ،قومی ،مذھبی و  ...که نه استثماری در آن حاکم
باشد نه سلطه ای و نه از خودبيگانگی ناشی از مناسبات سودجوﯾانه کار ،به حرفه انسانی و موثر
خود
بپردازند.
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