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 علیکم سالم
 و بیماران به یک سطح خدمات ارائه مشغول کشور سطح در عمومی درمانگاه و مطب ها صد مستحضرید که همانطور
 بخش شته،گذ سال اسفند در کرونا  اپیدمی شروع از هم گیالن استان در. باشند می کرونا به مبتال بیماران خصوصا  
 و ایتحم گونه هیچ بدون مراکز این و بود استان عمومی هایکلینیک و هامطب به بیماران مراجعه و فشار از ای عمده

 .بودند بحران شرایط در بیماران به خدمت ارائه مشغول حفاظتی امکانات کمترین با
 عنوان هیچ هب عزیزان این آنفوالنزا واکسن تزریق دستورالعمل ابالغ و تدوین در که هستیم شاهد موارد این به توجه با

 لیست در..... و انتظامی و نظامی نیروهای جمله از سوم و دوم های اولویت با گروهها از بسیاری که حالی در نشدند دیده
 ! نیست خبری خصوصی بخش در درمان اول خط سربازان از اما.هستند واکسن کنندگان دریافت
 هیچ هک هستند جامعه سالمت برای ریزیبرنامه مشغول بهداشت وزارت در افرادی بینیممی که است تاسف جای واقعا 

 اصال   ار شود می ارائه خصوصی بخش در یک سطح توسط که بزرگی خدمات و ندارند کشور سالمت نظام بر اشرافی
 ! بینند نمی خود هایریزیبرنامه در
 در نظر تجدید ضمن شد، کشور تقدیم گروه این از که شهدایی احترام به داریم انتظار حضرتعالی از جدی طور به لذا
 انجام در همالا دلیل به دستورالعمل این مولفین با و آید عمل به زحمتکش قشر این از الزم ،دلجویی دستورالعمل این

 و تهشایس افراد و گیرد صورت الزم انتظامی و اداری برخورد کشور درمانی ساختارهای از کافی شناخت عدم و  وظایف
 .تشکر با. شوند گرفته کار به سالمت نظام در ریزیبرنامه مهم هایجایگاه در امور، به عالم
 
 
 
 

 :رونوشت
 گیال ن استان محترم استاندار
 گیالن استان محترم دادستان
 گیالن استان پزشکی علوم دانشگاه محترم ریاست
 گیالن استان پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی محترم معاونت
 گیالن استان پزشکی علوم دانشگاه دارو و غذا محترم معاونت
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