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واحده اين قانون تصريح شده است كه دولت ميتواند ساعات كار بخشهاي دولتي و غيردولتي در نوبتهاي
شب و ايام تعطيل را با ضريب  1/5و در نوبت عصر با ضريب  1/2محاسبه نمايد و همچنين مشمولين اين ماده
اجازه كار بيش از دوازده ساعت متوالي را ندارند و ميتوانند حداكثر معادل نصف ساعت كار موظف ماهيانه ،با
توافق كارفرما اضافهكار انجام دهند.
اين اليحه با هدف بهرهمندي كاركنان مركز فوريتهاي پزشكي (اورژانس) از مزاياي مقرر در قانون ارتقاي
بهرهوري كاركنان باليني نظام سالمت مصوب  1388ارائه شده است كه بهموجب آن كاركنان عملياتي اورژانس
پيشبيمارستاني مشمول محدوديتهاي ساعات انجام كار متوالي و اضافه كار نخواهند شد.
ارزيابي اليحه
براساس آنچه در مقدمه توجيهي ذكر شده ،دليل ارائه اين اليحه بهرهمندي كاركنان مركز فوريتهاي پزشكي از
مزاياي قانون فوقالذكر است درحالي كه بهموجب ماده ( )1آييننامه اجرايي اين قانون ،شاغلين رشته شغلي
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فوريتهاي پزشكي مشمول اين قانون محسوب شده و از مزاياي آن بهرهمند هستند و اليحه پيشنهادي صرفاً
بهدنبال ايجاد معافيت براي كاركنان مزبور از محدوديتهاي موضوع بند « »3ماده واحده و ايجاد مزيت بيشتر است.
در ادامه به نقاط قوت و ضعف اين اليحه اشاره ميشود:
نقاط قوت و ضعف اليحه
هرچند در مقدمه پيشنهاد صرفه اقتصادي و جبران كمبود نيروي انساني بهعنوان مزيت آن مطرح شده است
ولي درواقع مزيتي حقيقي ،مترتب اين پيشنهاد نيست .شايد در ابتدا ،رفع محدوديت اضافهكاري بهنظر ،كمكي
به كارمندان مشمول اين قانون محسوب شود و مشكل كمبود نيروهاي انساني اورژانس را تا حدي پوشش دهد
ولي در عمل ،بهدليل فرسايش شغلي و فشار كاري باال در اين فرصت شغلي ،نيروهاي انساني مشغول بهكار در
اين شغل ،به داليلي از قبيل مواجهه با شرايط غيرقابل پيشبيني و بحراني ،ضرورت تصميمگيريهاي در لحظه
و پذيرش مسئوليت تصميم گرفته شده ،مواجهه با صحنههاي دلخراش ،ساعات كار طوالني و موارد متعدد
ديگر ،در معرض آسيبهاي جسمي و رواني جدي هستند كه در نهايت منجر به افت كيفيت زندگي شخصي و
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كاهش بهرهوري آنها براي خانواده و سازمان خواهد كرد .از اين منظر شبهه مغايرت با اصل چهلم و بند « »3اصل چهلوسوم قانون
اساسي مبنيبر منع اضرار و تنظيم ساعات كاري به نحوي كه فرصت و توان كافي براي خودسازي و مشاركت در جامعه تلقي
ميشود.
نكته قابل توجه اينكه ،با بررسيهاي بهعمل آمده ،مشخص شد ،نقطه آغاز پيشنهاد «قانون ارتقاي بهرهوري كاركنان باليني
نظام سالمت» ،مرگ ناگهاني يك پرستار  30ساله بهدنبال  3شب كشيك متوالي بوده است و اين اليحه درواقع بازگشت به عقب
محسوب ميشود.
ابهامها و اشكاالت اليحه
عالوه بر اشكاالت كارشناسي ياد شده در باال ،مواردي بهعنوان ابهام در متن پيشنهاد بهشرح زير وجود دارد:
 .1عبارت پيشنهادي به جهت عدم تعيين سقف ساعات انجام كار متوالي و اضافهكار داراي ابهام است و اين ابهام ممكن است
منجر به بيعدالتي در بين كاركنان ميشود.
 .2بر اساس آنچه در مقدمه توجيهي ذكر شده است ،دايره شمول اين طرح ،كاركنان پايگاههاي دور از شهر و با مسافت زياد
هستند ،لكن اطالق عبارت پيشنهادي «كاركنان عملياتي» ،شامل كاركنان مشغول به خدمت در سطح شهر نيز ميگردد.
 .3واژه «اورژانس» مربوط به زبان فارسي نيست و كاربرد آن در متن قانون مغاير با اصل پانزدهم قانون اساسي است.
اظهارنظر كارشناسي
با توجه به موارد مطرح شده در ارزيابي اليحه ،تصويب اين اليحه در عمل بهنفع كاركنان و نظام سالمت نيست و پيشنهاد ميشود
رد شود و وزارت بهداشت بهعنوان متولي نظام سالمت ،اختيار دارد براي مديريت نيرويهاي انساني مورد نياز خود اقدامات الزم را
انجام دهد.
در صورت اصرار به تصويب آن ،الزم است موارد زير مد نظر قرار گيرد:
عبارت «كاركنان عملياتي اورژانس پيشبيمارستاني ( »)115به «كاركنان مراكز فوريتهاي پزشكي (اورژانس  ،)115مستقر در
خارج شهر» تغيير يابد.
با عنايت به تفاوت بعد مسافت پايگاههاي خارج شهر نسبت به يكديگر ،ضمن تعريف پايگاههاي با مسافت باال ،مزيتي براي
كاركنان اين مراكز در نظر گرفته شود.
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