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پرستاران؛ یکی از مهمترین حلقههای زنجیرهی درمان

اهدای نشان اخالق برتر به  145پرستار برگزیده در
دومین جشنواره ناب

139نمهبنمهب
 151هرامشامش

اخبـــار

و یـــژ ه

در راسـتای اجـرای برنامههـای ارتقـای تعهد حرفـهای ،دومین

میداریـم.

جشنواره ناب با تقدیر از سرپرستاران ،پرستاران ،بهیاران ،کمک

وی افـزود :خوشـحالم که امسـال نیـز پذیرای الگوی پرسـتاری

بهیاران و بیمارباران برگزیده  15بیمارسـتان تابعه دانشـگاه ،در

در قالـب پرسـتار نـاب هسـتیم تـا نشـان دهیـم که پرسـتاران

مرکـز طبی کودکان برگزار شـد.

افـراد خوشاخالقی هسـتند.

در ایـن جشـنواره نـاب کـه بعدازظهر شـنبه  16بهمـن  95در

وسـکویی بابیـان اینکـه ،سیاسـتگذاری دفتـر امـور پرسـتاری

بیمارسـتان مرکز طبی کودکان برگزار شـد ،خورشید وسکویی،

دانشـگاه بـه دلیـل توانمندیهـای موجـود در ایـن دانشـگاه

مدیـر دفتـر پرسـتاری دانشـگاه ،گفـت :جشـنواره نـاب را برای

بهگونهای اسـت که برخی کارها را برای نخسـتین بار در سـطح

دومیـن بار و جشـن روز پرسـتار را برای چندمین سـال متوالی

کشـور انجـام دهـد افزود :جشـنواره نـاب یکی از نخسـتینهای

برگـزار میکنیـم و تقـارن ایـن روز را بـا ایـام دهه فجـر گرامی

ایـن دفتـر اسـت کـه امیـد داریـم در سـالهای آتـی بهعنـوان
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الگویی در سراسر کشور برگزار شود.
مدیر دفتر پرسـتاری دانشـگاه ،افزایش نیروی انسـانی پرستاری
و سـنجش میزان رعایت حریم و پوشـش بیمار در بخشها را از
مهمتریـن اقدامـات این دفتر برشـمرد و گفت :شـاید انجام این
کارهـا بـه نظـر سـاده باشـد ولـی فرهنگسـازی در ایـن زمینه
کار بسـیار مشکلی است.
وی بحـث تعهـد حرفـهای و اخلاق را از مهمتریـن دیدگاههای
دانشـگاه در برنامـه  4سـاله دانسـت و گفـت :همه مـا کموبیش
مهارتهـای الزم مربـوط بـه خدمـت خـود را آموختـه و انجـام
میدهیـم اما توجه بـه حرمت بیماران بهعنـوان افراد دردمندی
کـه بـه ما پنـاه میآورند یک ضرورت اسـت که بایـد موردتوجه
قـرار گیرد.
وسـکویی در پایـان ،ضمـن ابـراز خرسـندی از حضـور در جمع
پرسـتاران ناب خاطرنشـان کرد :از شـما پرسـتاران عزیز تشـکر
میکنـم که ثابت کردید در شـرایطی کـه همهچیز وفق مرادتان
نیسـت از خدمـت بـه مـردم کوتاهـی نمیکنیـد .امیـدوارم در
جلـب رضایـت خداونـد متعـال درراهـی کـه قـدم برمیداریـد،
پیروز و سـربلند باشـید.
سپس دکتر چراغی رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه،
ضمن تبریک روز پرسـتار و گرامی داشـت ایام دهه فجر ،گفت:
طرح پرسـتار ناب ابتکار خوبی اسـت که باهمـت دبیرخانه دفتر
تعهـد حرفـهای و دفتـر امور پرسـتاری معاونت درمان دانشـگاه

بروز و ظهور کرده اسـت.
وی ادامــه داد :شــورای بینالمللــی پرســتاری  10خصوصیــت
را بــرای پرســتاران تعریــف کــرده کــه قطعـاً امــروز پرســتارانی
کــه بهعنــوان نــاب برگزیدهشــدهاند دارای تمامــی ایــن ده
خصوصیــت هســتند.
دکتــر چراغــی حفیــظ بــودن و همــدل بــودن را از مهمتریــن
ایــن خصوصیــات برشــمرد و گفــت :یــک پرســتار نــاب بایــد
تمــام جزئیــات هــر چیــزی را بنویســد و فکــر ،گفتــار و رفتــار
منظــم داشــته باشــد.
وی همچنیــن ،داشــتن ثبــات هیجــان و احســاس ،ســازگاری
بــا تمامــی شــرایط ،قــدرت تحمــل ذهنــی و جســمی بــاال،
خوشفکــر بــودن ،ســختکوش و پرتــاش بــودن و داشــتن
روابــط عمومــی قــوی را از دیگــر خصوصیــات یــک پرســتار
نــاب برشــمرد.
وی سـخنان خود را با قرائت شـعری زیبـا در وصف خصوصیات
یک پرسـتار ناب پایان داد.

ÁÁپرستاری رسیدن به هدفی متعالی است

در ادامـه مراسـم حجتاالسالموالمسـلمین دکتـر عیسـی زاده

گفـت :بـه گفتـهی یکـی از بـزرگان دیـن ،زندگی یک مسـیر و
یـک سـطح دارد کـه از جایـی آغاز میشـود و تا رسـیدن مرگ
ادامـه دارد؛ امـا زندگـی مسـیر دیگـری نیـز دارد کـه حرکـت

وی در پایان سـخنان خود خاطرنشـان کرد :عالمه مجلسـی در
کتـاب بحاراالنـوار از زبـان امـام صـادق (ع) میگویـد :حضـرت
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یوسـف در زمان اسـارت خود از زندانیان بیمار پرستاری میکرد
و اینیکـی از دالیل پیامبـری وی بود.

ÁÁرشد چشمگیر پرستاران ناب در دانشگاه

دکتر علی پور معاون درمان دانشـگاه ،نیز با تبریک روز پرسـتار
بـه  5معیـار انتخاب پرسـتار ناب اشـاره کرد و گفت :پرسـتاران
نـاب بـر اسـاس ارزیابی خـود ،بیمـاران ،سرپرسـتاران ،همتایان
و همـکاران زیرمجموعه خود انتخابشـدهاند.
وی گفـت :برگزیدگان از مشـاغل و ردههای مختلف سـوپروایزر
و کارشـناس پرستاری ،کاردان و کارشناس اتاق عمل ،کاردان و
کارشـناس هوشـبری ،کاردان و کارشناس مامایی ،بهیار و کمک
بهیـار انتخـاب شـدند .این در حالی اسـت که اگـر  80درصد از
در آن طولـی اسـت یعنـی حرکـت از بـاال بهقـدری کـه تمامی

پرسـنل گـروه هـدف در هر بخـش برگزیده شـوند ،سرپرسـتار

مسـیر دیده شـود.

آن بخـش تحـت عنـوان سرپرسـتار نـاب برگزیـده خواهد شـد

مسـئول نهـاد نمایندگی مقـام معظم رهبری در دانشـگاه افزود:

و اگـر  80درصـد از افـراد گـروه پرسـتاری در یک بیمارسـتان

در قـرآن نیـز آیات معتبر بسـیاری وجود دارد که خواسـتار ناب

نـاب شـوند ،متـرون آن بیمارسـتان بهعنـوان متـرون برگزیـده

شـدن انسانهاست.

معرفی میشـود.

حجتاالسالموالمسـلمین دکتر عیسـی زاده بابیان اینکه ،بعضی

دکتـر علـی پور تصریـح کـرد 260 :پرسـتار به دفتر پرسـتاری

از شـغلها مقدمـهای بـرای رسـیدن بـه یـک هدف عالی اسـت

معاونت درمان دانشـگاه معرفی شـدند که با توجـه به امتیازات،

تصریـح کـرد :بعضـی شـغلها هـم خود یـک هدف اسـت و هم

 145نفـر بهعنـوان نـاب برگزیـده شـدند البته هر بیمارسـتانی

مسـیر رسـیدن به هدفی متعالی.
وی با اشـاره به سـخنان مرحوم آیتالله مشـکینی که فرمودند،
حاضـرم یکعمـر عبـادت خـود را با یکشـب پرسـتاری عوض
کنـم ،گفـت :چـه اتفاقـی موجب میشـود تـا چنین شـخصیت
بزرگ و عالمی جلیلالقدر حاضر باشـد سـالهای عمر و عبادت
خـود را بـا یکشـب بیـداری پرسـتاری معاوضـه کنـد آیـا این
همـان طـی مسـیر طولی نیسـت کـه انسـان را بهسـوی هدفی
نـاب هدایـت میکند.
نماینـده ولیفقیـه در دانشـگاه ،افـزود :چـه متیـن و بهجـا روز
پرسـتار را بـه نـام بانـوی بزرگـوار اسلام ،حضرت زینـب (س)
نامگـذاری کردنـد بانویـی کـه چـه در زمان پـدر و مـار گرامی
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خـود و چـه در زمان بـرادران بزرگـوارش دائماً در مسـیر طولی
گام برداشـت تـا در پایـان بهجایی برسـد که با دیدن سـر برادر
بزرگـوارش بگویـد جز زیبایـی چیـزی نمیبینم.

کـه دقـت بیشـتری در معرفـی افـراد بـه خـرج داده بـود تعداد

کردهایــد تصریــح کــرد :در ابتــدای تصــدیام در مقــام ریاســت

پرسـتاران نـاب نهایی نزدیکتـر به تعداد معرفیشـده اولیه بود.

دانشــگاه ،کمبــود پرســتار یکــی از مهمتریــن و بزرگتریــن

معـاون درمان دانشـگاه ،بابیـان اینکه ،امسـال تعداد پرسـتاران

چالشهــای دانشــگاه محســوب میشــد کــه بــا تــاش فــراوان

ناب در دانشـگاه رشـد چشـمگیری داشـته ،گفت :در جشـنواره

در ایــن  3ســال اخیــر ،با اســتخدام  1100پرســتار توانســتیم تا

نخسـت  1.75درصد و امسـال  3.04درصد پرسـتاران بهعنوان

حــدودی از مشــکالت بیمارســتانها را در ایــن زمینــه کاهــش

نـاب شـناخته شـدند کـه ایـن حاکـی از رشـد بسـیار خـوب

دهیــم؛ البتــه در حــال حاضــر بــا توجــه بــه ایجــاد بخشهــای

بیمارسـتانها در ایجـاد انگیـزه در ایـن افـراد بوده اسـت.

جدیــد بازهــم کمبــود پرســتار وجــود دارد کــه تدابیــر مربوطــه

وی در پایـان خاطرنشـان کـرد :امیدواریـم بـا تلاش و همدلی

اتخــاذ میشــود.

شـما پرسـتاران عزیـز تعـداد نابهـا در سـالهای آتـی فراتر از

دکتــر جعفریــان بابیــان اینکــه ،پرســتاری تنها رشــتهای اســت

هـزار رود و موجبات ارتقای بیشـتر خدمات سلامت در کشـور

که در دانشــگاه هیچ محدودیتی در اســتخدام آن اعمال نشــده،

فراهم شـود.

خاطرنشــان کــرد :شــاید در برخــی مــواردی محدودیتهایــی

ÁÁمتناسب با تکلیف حرفهای رفتار کنیم

اعمالشــده کــه آنهــم بــه دلیــل تأمیــن منابــع مالــی در
پرداخــت حقــوق و مزایــا بــوده ولــی امیــد داریــم بــا وصــول

در بخشــی پایانــی این مراســم ،دکتر جعفریان رییس دانشــگاه،

مطالبــات دانشــگاه از بیمههــا ایــن محدودیتهــا برطرف شــود.

گفــت :قســمت عمــدهای از کار درمــان بیمــاران بــه دوش

وی در ادامــه ســخنان خود با اشــاره بــه اینکه ،در ســازمانهای

پرســتاران اســت .ایــن مســئولیت بهخصــوص در پرســتارانی که

دولتــی پرداختهــا بایــد از طریــق دولــت انجــام گیــرد ،تصریح

بهعنــوان نــاب برگزیــده میشــوند بیشــتر احســاس میشــود.

کــرد :ایــن در حالــی اســت کــه پرداخــت یکســوم کارکنــان

وی بابیــان اینکــه ،بســیاری از شــما بــا تــاش خــود نقصهــا

دانشــگاه از محــل منابــع اختصاصــی دانشــگاه صــورت میگیرد

و کمبودهایــی را در حــوزه ســامت و درمــان دانشــگاه جبــران

هرچنــد کــه اینگونــه پرداختهــا موجــب نقصــان در منابــع
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دانشــگاه شــده ولــی تــا امــروز خللــی در پرداخــت حقــوق و

کنیـم .هنـر ایـن اسـت زمانـی کـه هیـچ فکـر مثبتـی در ذهن

مزایــای پرســنل دانشــگاه ایجــاد نشــده اســت.

نداریم لبخنـد بزنیم.

رئیس دانشـگاه ،با اشـاره به رشـد مبلغ کارانه پرسـتاران ،گفت:

وی تصریـح کـرد :بـا معرفـی خـود بـه بیمـار و رعایت پوشـش

علاوه بـر اسـتخدام  1100پرسـتار و کاهـش فشـار کاری در

حرفـهای هـم به بیمار احتـرام میگذاریم و هـم حریم همکاران

بیمارسـتانها ،کارانه پرسـتاران از  23/5درصـد به  27/5درصد

را حفـظ میکنیـم و البتـه در بحـث پوشـش حرفـهای و تکریم

افزایشیافتـه و تـا تیرماه امسـال پرداختشـده اسـت.

بیمـار پرسـتاران مـا از دیگـر کارکنان پیشـی گرفتهاند.

دکتر جعفریان ادامه داد :مطالبات دولت از بیمهها  13هزار میلیارد

دکتــر جعفریــان در پایــان گفــت :امیــدوارم طــرح انتخــاب

تومان و سهم دانشگاه از این مطالبات  800میلیارد تومان است ما

پرســتار نــاب و محصــول اولیــه آن ،بتوانــد آغــاز خوبــی بــرای

سعی کردهایم قبل از محقق شدن وصول مطالبات خودپرداخت

قرارگیری در مســیری باشــد کــه بتوانیــم در آن ،اهمیت اخالق

کارانه را تا تیرماه برسانیم این در حالی است که بسیاری از مراکز

حرف ـهای را بــه یکدیگــر یــادآوری کنیــم و همکارانــی کــه در

دیگر در پرداخت کارانه تأخیری  9ماهه دارند.

ایــن دوره بهعنــوان پرســتار نــاب انتخابشــدهاند ،در همــه

وی ابـراز امیـدواری کرد ،با تسویهحسـاب بیمههـا فاصله زمانی

شــئون زندگــی نــاب باشــند.

پرداخـت کارانـه به حداقل زمـان کاهش یابد.

توضیــح اینکــه در پایــان ایــن مراســم لــوح ســپاس و نشــان

دکتـر جعفریـان بابیـان اینکـه ،پرسـتاری کـه بهعنوان پرسـتار

اخــاق برتــر بــه  145پرســتار برگزیــده طــرح نــاب اعطــا شــد.

نـاب شـناخته میشـود ،کار ارزشـمندی میکنـد و شایسـته

پــسازآن ،برگزیــدگان بــه همــراه رییــس دانشــگاه ،معــاون

تقدیر اسـت ،خاطرنشـان کرد :نکتهای که توجـه به آن ضروری

درمــان ،مســئول نهــاد نمایندگــی دفتــر مقــام معظــم رهبــری

اسـت آن اسـت که همه ما مشـکالت و چالشهایی داریم ،ولی

در دانشــگاه ،مدیــر دفتــر پرســتاری دانشــگاه ،روســای تعدادی

وقتی در محیط کار هسـتیم ،باید بتوانیم از این مشـکالت فارغ

از بیمارســتانها و جمعــی از متــرون هــا و سرپرســتاران عکــس

باشـیم و متناسـب با آنچه تکلیف حرفهای حکـم میکند ،رفتار

دســتهجمعی انداختنــد.

