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رییس  بخش عفونی بیمارستان لقمان حکیم هشدار داد

رییس  بخش عفونی بیمارستان لقمان حکیم، نسبت 
به هم زمانی آنفلوآنزا و کرونا در پاییز و زمستان 
1400 هشدار داد و گفت: »بی تردید شیوع وسیع 
آنفلوآنزای فصلی هم زمان با همه گیری کرونا می تواند 

بیمارستان ها و کادر درمان را از پا درآورد.«
به گزارش سپید به نقل از دانشگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی، شروین شکوهی با بیان اینکه پیش 
از رسیدن فصل سرما و بیماری های بخصوص آن 
باید آماده باشیم، افزود: »تامین واکسن آنفلوآنزا به 
خصوص برای کادر درمان و گروه های پرخطر 

ضرورت دارد.«
وی ضمن ابراز نگرانی از شیوع آنفلوآنزای فصلی و 
همزمانی آن با کرونا گفت: »مقایسه ای از وضعیت 
رعایت پروتکل ها در سالی که گذشت با پاییز و 
زمستان پیش رو گواه این مهم است که احتمال 

شیوع آنفلوآنزا امسال بیشتر است.«
شکوهی با اشاره به این که آنفلوآنزا یک عفونت 
ویروسی، مسری و شایع است، تاکید کرد: »این 
بیماری، به خصوص برای کادر درمان که در تماس 
مستقیم با بیماران هستند، سالمندان، کودکان خردسال 
و مبتالیان به بیماری  های مزمن و زمینه  ای، می تواند 

خطرناک باشد.«
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با انتقاد از کاهش درصد رعایت پروتکل های بهداشتی 
تصریح کرد: »برای پیشگیری از ابتالی همزمان 
به بیماری  های آنفلوآنزا و کووید1۹، باید اقدامات 
پیشگیرانه انجام شود. مردم باید ماسک بزنند و از 

حضور در اجتماعات و مکان های شلوغ پرهیز کنند.«
وی خاطرنشان کرد: »استفاده صحیح از ماسک، 
عالوه بر اینکه مانع بروز بیماری کرونا می شود، 
برای پیشگیری از آنفلوآنزا نیز مؤثر است. در سال 
گذشته آمار مبتالیان به آنفلوآنزا به دلیل دریافت 
واکسن این بیماری و رعایت اقدامات پیشگیرانه 
برای مقابله با بیماری کرونا، کاهش قابل توجهی 
داشت، ولی در سال جاری با کاهش رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی، نگرانی شیوع گسترده آنفلوآنزای 

فصلی دور از تصور نیست.«
این متخصص عفونی با تاکید بر اینکه سفر کردن، 
مهمانی و رستوران رفتن، حضور در اجتماعات و 

ماسک نزدن در وضعیت خطرناک کرونا و احتمال 
بروز آنفلوآنزا به ضرر خود و خانواده مان است، گفت: 
»کرونا بیماری بسیاری جدی است و این روزها 
آن قدر خبر مرگ کرونایی به گوش مان می رسد 
که دیگر نمی شود این ویروس را جدی نگرفت، 
کرونا خطرناک است و اگر رعایت نکنیم بسیار 
کشنده خواهد بود.« شکوهی با یادآوری اهمیت 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و ماسک زدن، از 
شتاب در روند واکسیناسیون علیه کرونا خبر داد.

وی خطر افرادی که از اساس و بدون هیچ منطق 
علمی با هرگونه واکسن مخالفند و معتقدند واکسن ها 
بدن را در مقابل بیماری ضعیف می کنند، مورد توجه 

قرار داد و افزود: »واکسینه شدن در برابر بیماری 
به خصوص در پاندمی ها یک مسئولیت اجتماعی 
است، ماه ها است کشور با آمار باالیی از مرگ و میر 
ناشی از کرونا روبرو است. باید به این موضوع توجه 
داشته باشیم با توجه به مشکالت اخیر واکسن ها با 
مشقت های زیادی در دسترس عموم قرار می گیرد. 
بنابراین تنها راهکار برای کاهش مرگ ومیر هموطنان 

واکسیناسیون علیه بیماری است.«
این عضو هیات علمی دانشگاه با هشدار نسبت به خطر 
مخالفان واکسیناسیون برای سالمت عمومی تاکید 
کرد: »تنها موضوعی که می تواند به کاهش بار بیماری 
کمک کند، قطعا و بدون تردید واکسیناسیون است.«
رییس  بخش عفونی بیمارستان لقمان حکیم با 
نشان  جدید  مطالعات  برخی  نتایج  اینکه  بیان 
می دهد واکسن آنفلوآنزا می تواند از افراد در برابر 
برخی عوارض شدید ناشی از ابتال به کووید-1۹ 
محافظت کند، افزود: »به نظر می رسد واکسن آنفلوآنزا 
می تواند سالحی ارزشمند برای مبارزه با همه گیری 

کووید-1۹ باشد.«
شکوهی با تاکید بر این که مهم ترین اصل پیشگیری از 
بیماری های عفونی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
است، ادامه داد: »برای پیشگیری از افزایش بار بیماری 
و اضافه نشدن بار آنفلوآنزا به مراکز درمانی و بهداشتی 
باید برای مدتی قید مهمانی های پرجمعیت را بزنیم. 
ناگریزیم فعال عروسی نگیریم و به مهمانی نرویم؛ 
چرا که حفظ سالمتی و جان  عزیزانمان از هر 

چیزی مهم تر است.«

همزمانی شیوع آنفلوآنزای فصلی و کرونا
خبـر

معاون آموزشی پیشین وزارت بهداشت با ارسال نامه ای به وزیر 
بهداشت خواستار بازنگری در اجرای طرح همسان سازی حقوق 

اعضای هیات علمی دو وزارت خانه بهداشت و علوم شد.
به گزارش سپید، علی اکبر حق دوست در نامه ای به عین اللهی وزیر 
بهداشت تاکید کرده است: از آنجایی که اعضای هیات علمی در 
بیمارستان های آموزشی و سایر واحدهای مرتبط دانشگاه یا دانشکده 
علوم پزشکی هسته مرکزی سنگر دفاع از سالمت مردم در اپیدمی 
کرونا هستند و عالوه بر بار آموزشی  بخش عمده بار درمانی بیماران 
کرونایی را عهده دار هستند. لذا با توجه به چالش هایی که در 
حقوق دریافتی آن ها در سال های اخیر شده است دستور فرمایید 
تا موضوع حقوق آنها در دستور سازمان برنامه و بودجه کشور قرار 
بگیرد و یک کارگروه فنی و تخصصی در وزارت پیگیر آن باشد.
براین اساس بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 برای 
حقوق و مزایای دریافتی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم 
پزشکی سقف 1۵ برابری تعیین گردید و با این مصوبه مشکالت 
جدی برای آنها ایجاد شد. یکی از مشکالت این است که تعیین 
سقف برای افراد با پایه و مرتبه علمی باالتر بود که موجب بروز 
بی عدالتی در خصوص پرداخت های اعضای هیات علمی وزارت 
بهداشت در مقایسه با وزارت علوم شده است. همچنین این امر 
موجب ایجاد مشکالت جدی در نظام دانشگاهی ناشی از بهم 
ریختن نظام مبتنی بر پایه منطقه جغرافیایی محل خدمت شده است.
بروز مشکالت جدی در برقراری فوق العاده حق محرومیت از 
مطب یا تمام وقت جغرافیایی، حق التدریسی و حق مدیریت، 

بی انگیزگی و التهاب در جامعه علمی و ایجاد مقدمات افول آموزش 
و پژوهش در دانشگاه ها، تشدید مهاجرت سرمایه های اجتماعی و 
علمی ناشی از نارضایتی اینگونه مصوبات از دیگر تبعات اجرای 

تصمیم فوق است.
در این نامه تاکید شده، همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی 
وزارت علوم علی رغم وجود تفاوت ماهوی در شرایط کار و شرح 
وظایف اعضای هیات علمی وزرات العین مجلس شورای اسالمی 
و با نادیده گرفتن عدالت منجر به افزایش دریافتی در برخی اعضای 
هیات علمی وزارت علوم شده است که این موضوع با توجه به 
وظایف هفت گانه اعضای هیات علمی وزارت بهداشت نیاز به 
بازنگری جدی دارد. بنابراین پیشنهاد می کنیم فوق العاده محرومیت 
از مطب تمام وقت جغرافیایی از سقف مستثنی شود، همچنین 
فوق العاده مدیریت، حق التدریسی و حق التحقیق از سقف مندرج 
در تبصره 12 مستثنی شوند و ترتیبی اتخاذ شود که در قانون 

بودجه 1401 مشکالت مرتبط با سقف حقوق اصالح و مانند 
سال های پیش حقوق اعضای هیات علمی مشمول سقف نبوده 
و مانند گذشته مستثنی باشد تا تامین عادالنه ای در تامین همکاران 
اعضای هیات علمی برای حل مشکل موجود در خصوص شرح 
حقوق منظور شود. حق دوست در ادامه نامه خود آورده است: 
براین اساس بندی اساسی در احکام حقوقی با مضمون فوق العاده 
رشته های علوم پزشکی، ترمیم و تغییر در ضریب فوق العاده و 
محسوس از 1.۵ و باالتر و همچنین همچنین همسان سازی تمامی 
آیین نامه ها که این امر نیاز به کاهش وظایف و تکالیف آموزشی 
و پژوهشی و درمانی را در پی خواهد داشت از دیگر پیشنهادات 

در راستای تامین حقوق اعضا هیات علمی است.
معاون وقت آموزشی وزارت بهداشت در پایان نامه خود تاکید 
کرده است: اعضای هیات علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشکی کشور که در سال های پیش به افتخار بازنشستگی نائل 
شدند و در زمان اشتغال در ارائه خدمات بسیار ارزنده و معنوی 
در سطوح مختلف بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نوبه خود 
در سالمت جامعه و کلیه بالیا و سوانح طبیعی و حوادث مانند 
جنگ، سیل، زلزله و در آخر پدیده پاندمی کرونا، پیشقدم بوده اند 
و به رغم صرف ساعات کاری بیشتر براساس قوانین و مقررات 
هیات امنای دانشگاه ها و به رغم پرداخت کسورات بازنشستگی 
بیشتر در تمام دوران اشتغال، شاهد موارد ایرادی و تبعیضی ناروا 
در عدم بهره مندی از افزایشی های مرتبط با مصوبه هیات وزیران 

و سوابق پیشین در اجرای قوانین ذی ربط بوده اند.

در نامه معاون آموزشی پیشین وزارت بهداشت خطاب به وزیر بهداشت مطرح شد

انتقاد از اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی


