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 اظهارنظر كارشناسي درباره:

 وري بهره يقانون ارتقاماده واحده ( 3اليحه اصالح بند )»

 «كاركنان باليني نظام سالمت

 

 

  

 

 

 

 

 مقدمه

ماده  «3»تصويب شده است. در بند  22/2/1388كاركنان باليني نظام سالمت در تاريخ وري بهره يقانون ارتقا

هاي هاي دولتي و غيردولتي در نوبتتواند ساعات كار بخشواحده اين قانون تصريح شده است كه دولت مي

 محاسبه نمايد و همچنين مشمولين اين ماده 2/1ريب و در نوبت عصر با ض 5/1را با ضريب  شب و ايام تعطيل

يانه، با كار موظف ماه توانند حداكثر معادل نصف ساعتاجازه كار بيش از دوازده ساعت متوالي را ندارند و مي

  ر انجام دهند.كاتوافق كارفرما اضافه

 يقانون ارتقااياي مقرر در هاي پزشكي )اورژانس( از مزمندي كاركنان مركز فوريتاين اليحه با هدف بهره

موجب آن كاركنان عملياتي اورژانس ارائه شده است كه به 1388مصوب  نظام سالمت ينيكاركنان بال يوربهره

 .هاي ساعات انجام كار متوالي و اضافه كار نخواهند شدبيمارستاني مشمول محدوديتپيش

 

 اليحهارزيابي 

هاي پزشكي از مندي كاركنان مركز فوريتليل ارائه اين اليحه بهرهبراساس آنچه در مقدمه توجيهي ذكر شده، د

شاغلين رشته شغلي نامه اجرايي اين قانون، ( آيين1موجب ماده )الذكر است درحالي كه بهمزاياي قانون فوق

مند هستند و اليحه پيشنهادي صرفاً مشمول اين قانون محسوب شده و از مزاياي آن بهره هاي پزشكيفوريت

 ماده واحده و ايجاد مزيت بيشتر است.« 3»هاي موضوع بند دنبال ايجاد معافيت براي كاركنان مزبور از محدوديتبه

 :شوداين اليحه اشاره مي در ادامه به نقاط قوت و ضعف

 

 ت و ضعف اليحهنقاط قو

آن مطرح شده است  وان مزيتعني و جبران كمبود نيروي انساني بهچند در مقدمه پيشنهاد صرفه اقتصادهر

نظر، كمكي كاري بهمحدوديت اضافه ، رفعشايد در ابتدا. نهاد نيستواقع مزيتي حقيقي، مترتب اين پيشولي در

س را تا حدي پوشش دهد هاي انساني اورژانشكل كمبود نيروبه كارمندان مشمول اين قانون محسوب شود و م

كار در مشغول بهنيروهاي انساني  ،در اين فرصت شغلي دليل فرسايش شغلي و فشار كاري باالبه، ولي در عمل

هاي در لحظه گيريبيني و بحراني، ضرورت تصميمبل پيشقايلي از قبيل مواجهه با شرايط غير، به دالاين شغل

ت كار طوالني و موارد متعدد ساعا ،هاي دلخراشو پذيرش مسئوليت تصميم گرفته شده، مواجهه با صحنه

 و  افت كيفيت زندگي شخصيهاي جسمي و رواني جدي هستند كه در نهايت منجر به آسيب ، در معرضديگر

 

 اليحه مشخصات

 

  اول سالـ دهم  دوره

 

 :ثبت شماره

234 

 

 : چاپ شماره

413 

 

 :چاپ تاريخ

9/12/1395 

 

 
 هايپژوهش معاونت

 اجتماعي ـ فرهنگي

 تر:ادف

 اجتماعي مطالعات

 مطالعات حقوقي

 

 گزارش مشخصات

 

 :سلسلم شماره

21015359 

 

 :انتشار تاريخ

13/2/1396 
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سوم قانون واصل چهل «3»از اين منظر شبهه مغايرت با اصل چهلم و بند . خانواده و سازمان خواهد كردراي وري آنها ببهرهكاهش 

نحوي كه فرصت و توان كافي براي خودسازي و مشاركت در جامعه تلقي بهبر منع اضرار و تنظيم ساعات كاري اساسي مبني

  شود.مي

وري كاركنان باليني قانون ارتقاي بهره»، نقطه آغاز پيشنهاد شد، مشخص عمل آمدههاي بهبا بررسي، نكته قابل توجه اينكه

ع بازگشت به عقب واقوده است و اين اليحه درمتوالي ب شب كشيك 3دنبال ساله به 30رگ ناگهاني يك پرستار م ،«نظام سالمت

 . شودمحسوب مي

 

 و اشكاالت اليحهها ابهام

 :شرح زير وجود داردعنوان ابهام در متن پيشنهاد بهشكاالت كارشناسي ياد شده در باال، مواردي بها عالوه بر

داراي ابهام است و اين ابهام ممكن است كار ساعات انجام كار متوالي و اضافه عبارت پيشنهادي به جهت عدم تعيين سقف .1

 . شودعدالتي در بين كاركنان ميبيمنجر به 

هاي دور از شهر و با مسافت زياد ، كاركنان پايگاهذكر شده است، دايره شمول اين طرحبر اساس آنچه در مقدمه توجيهي  .2

 گردد.به خدمت در سطح شهر نيز مي ، شامل كاركنان مشغول«كاركنان عملياتي»هستند، لكن اطالق عبارت پيشنهادي 

 مربوط به زبان فارسي نيست و كاربرد آن در متن قانون مغاير با اصل پانزدهم قانون اساسي است.« اورژانس»واژه  .3

 

  نظر كارشناسياظهار

شود مي و پيشنهادنفع كاركنان و نظام سالمت نيست موارد مطرح شده در ارزيابي اليحه، تصويب اين اليحه در عمل بهبا توجه به 

خود اقدامات الزم را هاي انساني مورد نياز نيروي، اختيار دارد براي مديريت عنوان متولي نظام سالمترد شود و وزارت بهداشت به

 .  انجام دهد

 : گيرداست موارد زير مد نظر قرار الزم  ،آندر صورت اصرار به تصويب 

(، مستقر در 115هاي پزشكي )اورژانس كاركنان مراكز فوريت»به (« 115) ستانيبيماركاركنان عملياتي اورژانس پيش»رت عبا

 .غيير يابدت« خارج شهر

هاي با مسافت باال، مزيتي براي هاي خارج شهر نسبت به يكديگر، ضمن تعريف پايگاهبا عنايت به تفاوت بعد مسافت پايگاه

 كاركنان اين مراكز در نظر گرفته شود.

 

 

 


