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بیانیه سازمان نظام پزشکی ایالم

          بنی آدم اعضای یکدیگرند                                           که در آفرینش زیک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار                                        دگر عضوها را نماند قرار

شهروندان  ارجمند  و شریف استان ایالم ، همه می دانیم در ماههای اخیر ورود ویروس کرونا به کشور و استان ما و سایه ی 
بی رحم آن بر تمام آیینها و رسومات ملی و سنتی و مذهبی و شیوه زندگی و کسب و کار ما می گذرد ، بروز و شیوع بیماری 
کرونا ، وظیفه ای بس مهم و خطیر به دوش تمامی ساکنین ایران زمین و استان عزیزمان گذاشته است . وظیفه مبارزه جهت 
پیشگیری از شیوع بیماری و پاره کردن زنجیره ی انتقال در اجتماع وظیفه ی انسانی و نهضتی ملی  است تالش شجاعانه و 
شرافتمندانه همکاران ما در این روزهای سخت در بخش بهداشت و درمان به طور شبانه روزی برای مقابله با بیماری کرونا 
بسیار چشمگیر و مثال زدنی است ولی همه این فداکاری و از خود گذشتگی های همکاران ما در مراکز بهداشتی ، تشخیصی ، 
درمانی و بیمارستانها ، بدون همراهی و همکاری شما مردم شریف و عزیز، نمی تواند در مهار و گسترش و شکست بیماری 
موفق باشد و چنانچه همراهی شما عزیزان در این مبارزه نباشد باید شاهد عبور از مرحله هشدار زرد ، شیوع بیماری و 

آسیبهای جبران ناپذیر آن باشیم.

پس حتی االمکان در خانه بمانید.

تمامی تجمعات سنتی و سیاسی و مذهبی را در فضای مجازی انجام دهید . مهمانی ندهید و به میهمانی نروید.

دست های خود را به طور مکرر با آب و صابون بشویید.

در صورت ضرورت حتمی ، با استفاده از وسایل محافظتی و رعایت فاصله در مجامع حاضر شوید.

از مسافرت اکیدا" پرهیز کنید و بدون رودر بایستی از میزبانی میهمانان نوزوری از سایر نقاط کشور عذرخواهی کرده و به زمان 
مناسبی موکول بفرمایید.

مراقب سالمت جسم و روان هم باشید و با صبوری و سعه صدر همدیگر را به رعایت دستورات بهداشتی سفارش کنید.
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مراقب سالمت روان کودکان باشید.

مراقبت از سالمندان و مبتالیان به بیماریهای مزمن را در اولویت قرار دهید.

از انتشار اخبار غیر موثق که روح و روان مردم را فرسوده می کند خودداری کنید.

و در یک کالم توصیه های مسئولین و دست اندرکاران این نهضت بزرگ را چراغ راه خود قرار دهید.

سازمان نظام پزشکی استان ایالم از خود گذشتگی و تالش های شبانه روزی پزشکان ، پرستاران ، کارشناسان بهداشت و همه 
پرسنل مراکز جامعه سالمت ، مراکز تشخیصی ، داروخانه ها و بیمارستانها را ارج می نهد و از مردم گرامی و ارجمند استان 

درخواست همراهی و همکاری و همدلی را دارد. 

به امید روزهای بهتر برای سالمت جامعه

هیات مدیره و شورای هماهنگی سازمان نظام پزشکی استان ایالم


