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جىاب آقاي دكتر اسحاق جهاوگیري
معاين ايل محترم رياست جمهًري ايران
ثب سالم،
احتزاهبً ثِ استحضبر هی رسبًذ  ،جبهؼِ جزاحبى للت کطَر در طَل چْبر دِّ اخیز ،ػلیزغن ّوِ هطکالتی کِ ًبضی اس
جٌگ تحویلی  8سبلِ ،تحزیوْبی هَجَد ٍ ارتجبطبت ػلوی هحذٍد ٍ ػذم اهکبى ثَرس تحصیلی ،توبهی تالش خَد را در
ارائِ خذهت ثِ ّوَطٌبى ػشیش ثکبر گزفتِ است  .اهزٍس ثب افتخبر ثِ ػزض هی رسبًن کِ درحبل حبضز توبهی اػوبل جزاحی
للت در کطَر لبثل اًجبم است ٍ ثز خالف سبلْبی اٍل اًمالة ًیبسی ثِ اػشام ثیوبراى ثِ خبرج اس کطَر ًیست ٍ ایي هْن در
سبیِ سحوبت ٍ تالش ّبی ثی ضبئجِ چْل سبلِ جزاحبى للت ایزاى ثَدُ است ،ثب تَجِ ثِ ایٌکِ حذالل  52سبل تحصیل
ثزای ضزٍع ثکبر یک جزاح للت السم هی ثبضذ ،گستزش ایي رضتِ را جَاًبى ایي هولکت ثب ضَق ٍ ػطك تب ثِ اهزٍس ثِ اًجبم
رسبًذُ اًذ ،ثطَریکِ در توبم ضبخِ ّبی فَق تخصصی ایي رضتِ اهزٍس فؼبل هی ثبضذٍ .لی طی چٌذ سبل اخیز هتبسفبًِ
توبیل فبرؽ التحصیالى هحتزم جزاحبى ػوَهی ثزای اداهِ تحصیل در رضتِ جزاحی للت ثِ هیشاى لبثل تَجْی کبّص یبفتِ
است .کِ اگز ّویي رًٍذ اداهِ یبثذ سالهتی ٍ اهیذ ثِ سًذگی جبهؼِ ایزاى تحت تبثیز لزار خَاّذ گزفت .چزا کِ در حبل
حبضز ثیوبری ّبی للجی ػزٍلی ضبیغ تزیي ػلت هزگ ٍ هیز درکطَر ٍ ثسیبری اس کطَرّبی دیگز است ٍ جزاحیْبی للجی،
ػالٍُ ثز ثْجَدػالئن ثبلیٌی سجت افشایص طَل ػوزٍ ًیش کیفیت سًذگی ثیوبراى هی ضَدٍ هبًغ ثسیبری اسکبر افتبدگی ّبی
ًیزٍ ّبی فؼبل جبهؼِ کِ ثبر هبلی ٍ اجتوبػی سٌگیٌی هی تَاًذ داضتِ ثبضذ ،دارد .طَالًی ثَدى ٍ سختی رضتِ ،استزس
ضغلی ثسیبر ثبال ،پیطزفتْبی رٍضْبی هذاخلِ ای ٍ تؼزفِ ّبی ًبهتٌبست ٍ ًبػبدالًِ ثیي رضتِ ای اس ػلل اصلی استمجبل
ثسیبر کن اس ایي رضتِ است کِ آیٌذُ ایي رضتِ را ثِ سختی تحت تبثیز خَد لزار دادُ است .ثب تَجِ ثِ تؼذادهحذٍد اػوبل
جزاحی للت ثزای ّز جزاح للت ٍ ثب تَجِ ثِ طَالًی ثَدى سهبى جزاحی کِ ثطَر هتَسط پٌج سبػت است ،هحذٍدیت در
تختْبی آی سی یَ ٍ اهکبًبت السم ٍ الذاهبت هذاخلِ ا ی کٌتزل ًطذُ ٍ کبّبً ثذٍى هٌجغ ػلوی در کطَر ،ثسیبری اس جزاحبى
للت ثخصَظ جَاًبى را دچبر هطکالت جذی در تبهیي هسکي ٍ سطح سًذگی هتٌبست ثب سحوبت چٌذیي سبلِ کزدُ است .
ثبسخَرد ایي هطکالت هبًغ ٍرٍد ّوکبراى جَاى جزاحی ػوَهی ثِ ایي رضتِ پَیب ٍ تبثیز گذار هی ضَد .هتبسفبًِ تؼزفِ ّبی
اػالم ضذُ درایي سبل جذیذً ،گزاًی ّبی جبهؼِ پشضکی ٍ ّوکبراى اًجوي جزاحبى للت را دٍ صذ چٌذاى کزدُ است ٍ
هؼتمذین کِ ثب رًٍذ فؼلی ،ػالٍُ ثز ػذم اداهِ تحصیلی پشضکبى جَاى تز در ایي رضتِ ،سجت هْبجزت جزاحبى للت فؼبل
کطَر ،ثی اًگیشگی ٍ افت کبرکزد ٍ کیفیت ،ػذم توبیل جزاحبى ثِ اداهِ اًجبم جزاحیْبی سٌگیي ٍ پیچیذُ ٍ پز هخبطزُ
جزاحی للت ٍ در ًْبیت افَل ایي رضتِ هْن هی گزدد  .لذا استذػب دارم ػالٍُ ثز تجذیذ ًظز در تؼزفِ ّبی فؼلی ٍ رفغ ثی
ػذالتی ّبی ثیي رضتِ ای فزصتی ثزای ّیبت هذیزُ اًجوي اختصبظ دّیذ تب جٌبثؼبلی ٍهسئَ لیي هحتزم ٍسارت ثْذاضت
را اس ًشدیک در جزیبى هطکالت ایي رضتِ لزار دّین کِ ضبیذ فزدا دیز ثبضذ.
تا تشکر فرايان
دكترمحمدعلي يًسف ویا
رئیس اوجمه جراحان قلة ايران
ريوًشت:
جٌبة آلبی دکتز سؼیذ ًوکی ٍ،سیز هحتزم ثْذاضت  ،درهبى ٍ آهَسش پشضکی
جٌبة آلبی دکتزهحوذ رضب ظفزلٌذی ،ریبست هحتزم سبسهبى ًظبم پشضکی جوَْری اسالهی ایزاى
جٌبة آلبی دکتز ایزج فبضل،ریبست هحتزم هجوغ اًجوٌْبی ػلوی گزٍُ پشضکی ایزاى

