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 وعواقبها   االعراس: فيروس كورونا

 

في قرانا   النارية وااللعاب الموسيقى اصوات تصدح مساء في كل ولكن الرسالة هذه نكتب ال ان نتمنى ا كن

  يحزننا  االلتزام عدم. الصحة  وزارة تعليماتل ا  خالف واسع نطاق وعلى تجري اعراس سهرات الى إشارة ومدننا 

لبعض سيتعرض لمضاعفاتها وستودي  وا المرضى بستمتلئ  كل المستشفياتاقسام الكورونا في  أن نعلم ألننا 

 . محالة ال آتية يبدو ما  على الثالثة الموجة. بحياة الكثيرين

 

 الثانية الوبائية الموجة خالل 19- كوفيد بمرض اإلصابة معدالت في حاد ا ارتفاع ا  العربي المجتمع شهد لقد

 أي دون الزفاف حفالت  في المتكرر التجمهر أوال ،:  عوامل عدة إلى الزيادة هذه تعود. األولى ةبالموج  نةمقار

  ذكره الجدير. عرس كل بعد المصابن نسبة في  واضحا  ارتفاعا  رأينا  إذ العدوى، لتفشي رئيسي ا  سبب ا  كانت قيود

 الشتاء فصل على مقدمون أننا  خاصة فتكا  أشد ثالثة كورونا  موجة تعني العزاء بيوت وفتح لألعراس العودة أن

  االجتماعي، التباعد ،بالكمامات االلتزام أهمية أي الصحة، وزارة إرشادات تجاهل ثاني ا، .الموسمية  واالنفلونزا

 من يعانون الذين الفيروسات حاملي عن صارم عزل على والحفاظ والعناق عدم التقبيل ،المصافحة عدم

 .  أعراض

 

نقول لجماهيرنا ضعوا ثقتكم بنا ونتوجه  ،ف المستشفيات والمراكز الطبيةل باطنية في مختن اطباء االمراض النح 

  وامتثلوا المجتمع بصحة تضر والتي مسؤولة  الغير االحتفاالت هذه عن امتنعوا الرجاء ،اليكم بنداء حار

  محدده اتبأوق صغيره مجموعات مع اعراس  على المحافظة أي االعراس  يخص بما  الصحة  وزارة لتعليمات

 .مفتوحة أماكن فيو ومتواليه

نزا االنفلويساعد على انخفاض انتشار نزا الذي وصناديق المرضى لتناول لقاح االنفل إلىنشجع الجماهير للتوجه 

  مع الكورونا. تزامنالب

 ."ألتراحنا  ا  ال تجعلوا افراحنا سبب"

 

 ، ادناهالموقعون  

 ء أقسام الطب الباطني في البالد: مدرا

 المركز الطبي زيف  ،الباطني "أ" لطبا ، مدير قسمه حسينأسامدكتور 

 المركز الطبي زيف  ،"الباطني "ب لطبا ، مدير قسمبروفيسور ريموند فرح

 مركز هعيِمك الطبي   ،الباطني "ج" لطبا ، مدير قسمإلياسبروفيسور مازن 

 مركز هعيِمك الطبي   ،"مدير قسم الباطني "د نائل بشارات، بروفيسور

 بوريا ،هدبا المركز الطبي على اسم باروخ  ،"أ" الباطني لطبا ر، مدير قسميم نصدكتور وليا 

 بوريا ،هدبا المركز الطبي على اسم باروخ  ،الباطني "ب" لطبا  ر صبح صبح، مدير قسمدكتو



 ، الناصرة مستشفى العائلة المقدسة ،الباطني لطبا دكتور عمر أبو الهيجا، مدير قسم

 ، الناصرة (المستشفى اإلنجليزي) مستشفى الناصرة ا.م.م.س ،الباطني لطبا ري، مدير قسمدكتور عامر صفو

 نهاريا   المركز الطبي للجليل ،الباطني "أ" لطبا بروفيسور نمر عاصي، مدير قسم

 نهاريا المركز الطبي للجليل ،الباطني "ب" لطبا دكتور ناصر غطاس، مدير قسم

 نهاريا المركز الطبي للجليل ،الباطني "د" لطبا دكتور احمد مغربي، مدير قسم

 نهاريا المركز الطبي للجليل ،الباطني "ه" لطبا دكتور امير صعب، مدير قسم

 نهاريا المركز الطبي للجليل ،"والباطني " لطبا ، مدير قسمجمال عوض دكتور

 بني تسيون  المركز الطبي ،الباطني "أ" لطبا ماجد عودة، مدير قسمبروفيسور 

 المركز الطبي الكرمل ،الباطني "أ" لطبا ، مدير قسمسمير قاسم دكتور

 المجمع الطبي لصحة اإلنسان  -رمبام  ،الباطنيالجناح بروفيسور زاهر عزام، مدير 

 المجمع الطبي لصحة اإلنسان  -رمبام  ،الباطني "د" لطبا ، مدير قسمخمايسيبروفيسور مغير 

   المجمع الطبي لصحة اإلنسان -رمبام  ،ني "ه"الباط لطبا حايك، مدير قسمبروفيسور طوني 

 المركز الطبي هيلل يافه ،الباطني "ب" لطبا دكتور سيف أبو مخ؛ مدير قسم

 الباطني "و" مستشفى ايخيلوف   لطبا بروفيسور يعقوب جريس، مدير قسم

 مركز برزيالي الطبي  ،الباطني "أ" لطبا دكتور ايلي بن وليد، مدير قسم

 مركز برزيالي الطبي  ،الباطني "ب" لطبا ، مدير قسمدكتور يوسف مشيعل

 سوروكا المركز الطب ي  ،الباطني "ج" لطبا مدير قسمو الباطني مدير الجناحد أبو شقرة، وبروفيسور محم
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