کارگروه تخصصی پشتیبانی و توزیع منابع شبکه ملی کمک برای مهار کرونا
حمایت از طرحها و برنامه های تشبکه ها و شکلها در سطح ملی و استانی
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عنوان طرح  :طرح حمایت از خدمه بیمارستانی در بحران کرونا
مجری  :شبکه ملی کمک برای مهار کرونا
سازمانهای همکاری طرح  :سازمان های مردم نهاد داوطلب عضو شبکه های تخصصی
گستره طرح  :کشوری
ضرورت اجرای طرح  :با توجه به شدت واگیری بیماری کرونا و در خطر بودن سلامتی خدمه بیمارستانها  ،شبکه کمک با
هدف کمک به این قشر آسیب پذیر که کمترین توجه به انها معطوف است در نظر دارد با تجهیز این خدمه به وسایل پیشگیری از
اسیب در حفظ سلامت این قشر زحمتکش تلاش نماید .بی تردید اگرچه بر روی کاغذ ،استانداردهای کار بیماستان ها در شرایط
شیوع برای خدمه تعریف شده است اما از انجا که این خدمه در بسیاری از موارد پرسنل رسمی بیمارستانها نیستند و از طریق
شرکتهای پیمانکار در مراکز بیمارستانی خدمات ارایه می دهند عملا سلامتی انها به حدود احساس مسئولیت مدیران شرکت های
پیمانکاری محدود است و مخاطره بیکاری همواره تهدید مهمی برای این کارگران بیمارستانی محسوب می شود .مشاهدات و
رصد بیمارستانی نشان می دهد در حالیکه پرسنل پرستاری و پزشکی به درستی از دو یا سه دستکش روی خدمات کثیف و تمیز
را مدیریت می کنند اما خدمه از بسیاری از وسایل حفاظتی محروم هستند .تاسف برانگیز است در حالیکه برای اولین بار کشور
شهدای سلامت از طرف دولت به رسمیت شناخته شد ،ما شاهد تجیلیل از شهدای خدمه سلامت در کنار پزشکان و پرستاران نیستیم
و خدمه شهید تحت قرارداد شرکت های پیمانکاری ازاین ارزش گذاری محرومند .اطلاعات دقیقی هم از حمایت دولت از این
خدمه پیانی در صورت بیماری یا شهادت در دست نیست.
اهداف اجرای طرح:
ا -افزایش ایمنی خدمه بیمارستانی در راه خدمت به بیماران
 -2اگاهی بخشی به خدمه بیمارستان در رابطه با بیماری کرونا
 -3آشنایی ضمنی خدمه بیمارستان با حقوق خود به هنگام شیوع بیماری
 -4ترغیب غیر مستقیم شرکت های پیمانکاری جهت حفاظت از پرسنل خود ،این حمایت  51روزه است ،عملا به صورت غیر
مستقیم در زمره مطالبلات خدمه از شرکت های پیمانکاری خواهد شد.
گروه هدف طرح  :کادر خدماتی فعال در بیمارستانهای محل مراجعه و درمان بیماران کرونا که از طرف شرکتهای پیمانکاری
تامین نیروی انسانی مشغول به کار شده اند  .در فاز اول برنامه  15بیمارستان در مناطق هدف تحت پوشش این برنامه قرار می گیرند
که برای  3شیفت در حدود  5555نفر پیش بینی می شود.
منطقه هدف  :تمامی بیمارستانهای واقع شده در مناطق و شهرستانهای محروم کشور و در شهرهای بزرگ هم بیمارستانهای واقع
در مناطق کم برخوردار هدف برنامه هستند .در مرحله اول بیمارستانهایی انتاخب خواهند شد که مدیریت بیمارستان و نیز مدیر
شرکت تامین کننده نیروی خدماتی ضمن اعلام همکاری در طرح ،آمادگی تداوم اجرای طرح را بعد از  51روز از محل منابع
خودشان اعلام نموده بانشد.
اقدامات اجرایی طرح  :رویکرد کلی برنامه ،تجهیز خدمه بیمارستانی به وسایل مورد نیاز بر اساس پروتکل های وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تقبل تامین یک ماهه آن توسط سازمان مردم نهاد مجری از طرف شبکه می کمک می باشد
در این راستا مراحل اجرایی به شرح ذیل خواهد بود :
 -5معرفی یک نفر مسئول ایمنی که آشنا با پروتکل های بهداشتی و حفاظتی است برای نظارت در اجرا ( توصیه می شود از
کادر همان بیمارستان انتخاب نمایند .این انتخاب دو حسن مهم دارد هم مسئول مذکور در دسترس است هم ارتباط و تعامل
درستی برقرار می گردد) .
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 -2معرفی سازمان مردم نهاد از طرف شبکه تخصصی در صورتیکه سازمان مردم نهادی عضو شبکه ای نباشد می تواند با عضویت
در شبکه معرفی نامه لازم ا دریافت نماید.
 -3سازمان مردم نهاد مجری در ساعت تعویض شیف صبح و عصر در بیمارستان حضور می یابد و این تجهیزات را روزانه در
اختیار خدمه قرار داده و رسید دریافت می نماید .محل استقرار با مدیر بیمارستان هماهنگ می شود .در هر نوبت گان و
شلوار حفاظتی فقط برای همان شیفت در احیتار خدمه قرار می گیرد.
 -4در هر نوبت هر سازمان مردم نهاد از کلیه نیرو های خدمات شماره تلفن همراه دریافت و اطلاعات حفاظتی را از طریق شبکه
های مجازی و یا از طریق پیام کوتاه برای خدمه ارسال می نماید .هر روز  3پیام ارسال می نمایند .این پیام ها با مشورت
مسئول ایمنی تهیه و در اختیار خدمه قرار می گیرد.
 -1سازمان مردم نهاد مجری موظف ایت از مراحل تحویل اقلام فیلم و عکس تهیه نموده و آنها را روزانه به مراه گزارش فعالیت
در اختیار روابط عمومی شبکه قراردهد.
 -6سازمان مردم نهاد مجری موظف است حداقل ده فیلم اموزشی یک دقیقه الی یک و نیم دقیقه ای مستند از رعایت اصولی
فعالیت خدمه بیمارستانی با تلفن همراه تهیه و به شبکه تحویل دهد.
بودجه اجرای برنامه  :در صورت اجرای این برنامه  ،سرانه هزینه تجهیز هر نیروی خدمانی  ،حدود  665هزار تومان در طی
 51روز خدمت در بیمارستان خواهد بود.
جدول هزینه اجرایی برنامه:
شرح هزینه

تعداد  /میزان

مبلغ جزء (ریال)

مبلغ کل (ریال)

عینک – 5عدد برای مصرف  51روز

5555

585/555

585/555/555

طلق –  5عدد برای مصرف  51روز

5555

35/555

35/555/555

ژل ضد عفونی – هر  1روز  5عدد برای مصرف  51روز

3555

255/555

655/555/555

شلوار – روزانه  5عدد برای مصرف  51روز

51555

45/555

655/555/555

گان ساده – روزانه  5عدد برای مصرف  51روز

51555

65/555

055/555/555

ماسک – روزانه  2عدد برای مصرف  51روز

35555

35/555

655/555/555

آستینک – روزانه  5جفت برای مصرف  51روز

51555

85/555

5/255/555/555

دستکش لاتکس – روزانه  3عدد برای مصرف  51روز

41555

52/555

145/555/555

کلاه – روزانه  5عدد برای مصرف  51روز

51555

65/555

055/555/555

کاور کفش – روزانه  5جفت برای مصرف  51روز

51555

05/555

5/515/555/555

جمع کل

0/000/000/000

