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استاد ارجمند جناب آقای دکتر ظفرقندی رئیس  کل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

با سالم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات 

 با احترام به استحضار آن مقام عالی میرساند هنگام نگارش  این مرقومه  تعداد ١١٠ شهید مدافع سالمت را در خط 
اول مبارزه با کرونا همکاران عزیز جامعه پزشکی بنا به سوگند حرفه ای خود  تقدیم هم وطنان و هم میهنان عزیزمان 
نمودند تا سالمت در همه ابعاد آن به جامعه بازگردد و در این راستا کادر درمان  به طور شبانه روزی بر اساس رسالت 
ذاتی و وظیفه انسانی و سوگند حرفه ای، با تمام توان برای حفظ سالمتی هم وطنان عزیز جان فشانی نموده است . 
متاسفانه خبری در خبرگزاریها و فضای مجازی منتشر شده مبنی بر  بی اخالقی در هواپیمایی وارش پرواز تهران به 
بوشهر  برای یکی از همکاران  عزیز متخصص بیهوشی که جهت خدمت عازم  شهرستان بوشهر بوده است و به علت 
عدم رعایت فاصله اجتماعی در  این پرواز،  محترمانه به  کادر پروازی و مهماندار بیان داشتند که با توجه به پزشک 
بودن  و وضعیت شغلی اینجانب که با افراد  سالمند و دچار نقص و تضعیف سیستم ایمنی در ارتباط خواهم  بود 
خواهشمند است حتی المقدور در اطراف اینجانب فاصله اجتماعی رعایت شود و این نیز بر اساس رسالت ذاتی و حرفه 
ای و تالش جهت حفظ سالمت جامعه بیان نمودند  ، که در کمال ناباروری  با برخورد فیزیکی و ناپسند ، همکار عزیز 
متخصص بیهوشی را از  ادامه پرواز محروم داشتند و از هواپیما با بی احترامی و بی اخالقی خارج نمودند ،  با توجه به 
شرح پیشگفت مستدعیست  جهت استیفاء حق  این همکار عزیز و جامعه پزشکی  از این خلبان خاطی و کادر پروازی 

از تمام ظرفیت ها حقوق و قانونی خود استفاده نمایید.


