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اطالعیه انجمن علمی ارولوژی ایران در ارتباط با بیماری کووید 

 ارولوژی رشته تخصصی  اقدامات تشخیصی و درمانیو  19

 

همکاران عزیز با عرض سالم و احترام خدمت یکایک شما و آرزوی 

سالمتی و بهروزی برای خود و خانواده های گرامیتان همانگونه 

جهان در سایر کشورهای ع دارید هم میهنان عزیز و مردم که اطال

 می باشند.  19کووید ماههای اخیر درگیر پاندمی 

کادر درمان اعم از پزشک و پرستار و گروههای پیراپزشکی در 

ه همکاری، پایمردی و نامر مبارزه و کنترل بیماری از هیچگو

ت از سالمجانفشانی دریغ ننموده اند و در این راه شهدای دفاع 

جامعه ارولوژی ایران  را تقدیم جامعه و تاریخ بشر کرده اند .

ار از دست رفتن امر مسثنتی نبوده و هم اکنون سوگونیز از این 

 . ضی همکاران عزیز خود می باشدبع

علیرغم شرایط اضطراری و دستورالعمل های الزم برای پیشگیری 

ت که رسالت واضح اسپربرای بیماران و همکاران 19از کووید 

ن بر دوش پزشکان هم چنا ،سایر بیماریها و  اختالالت جسمی  درمان

گروه های تخصصی  ه خاص از زمان ضروری استاست . در این بره

پزشکی در زمینه بیماری ها و مشکالت حاد پزشکی که به صورت 

را به مخاطره  مضاعف ممکن است سالمت و حتی حیات بیماران

 .د ناع کلی برسمجا ی عاجل ویربه یک تصمیم گاندازد، 

در این راستا انجمن ارولوژی ایران ضمن اعالم التزام و تعهد 

پزشکی به دستور العمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

قدامات تشخیصی و درمانی راهنمای ااقدام به گرد آوری  اولین 

نموده است. ذکر  19در دوران همه گیری بیماری کووید ارولوژی 

نامشخص سیر همه گیری نکته ضروری است که با توجه به روند  این

 ، این راهنماتفاوت نسبی آن در کشورهای مختلف و 19د کووی

متوالی و منظم  زمانی وباره در بازه هاینیازمند بازنگری د

این راهنما صرفا یک جمع آوری و استخراج علمی از خواهد بود. 

ژی مراجع ارولو به روز و مبتنی بر شواهد از آخرین متون پزشکی

 .جهانی بوده و به عنوان یک سند قانونی تلقی نمی گردد



انجام اقدامات تشخیصی و درمانی مسئولیت حرفه ای  استبدیهی 

ت مبتنی بر مشارکت بیمار و و  اتخاذ تصمیم  در نهایو جراحی 

 در تمام موارد خواهد بود .پزشک 

که در طی از گردآورندگان این راهنما انجمن ارولوژی ایران

)رفرانس هفته های اخیر با صرف وقت فراوان و مرور تمام منابع 

و هم به همکاران عزیز  دین خود را هم به بیماران علمی ها(

این  ، کمال تشکر و قدردانی را می نماید.ادا نموده اند

راهنمادر فرصت مقتضی در اختیار مراجع قانونی قرار داده 

و سالمتی هم  19با امید به عبور از بحران کووید  هد شدخوا

 میهنان عزیز
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