
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز )یکشنبه( در سخنان زنده و تلویزیونی به مناسبت میالد 

علیها و روز پرستار، ضمن تبریک این روز به همه پرستاران، پرستار هللاحضرت زینب کبری سالم

سیار را فرشته رحمت بیمار خواندند و گفتند: پرستاران عزیز ما در دوران کرونایی و در شرایطی ب

ها و تر از شرایط معمولی، کار بزرگی را به ثبت رساندند و صحنهدشوارتر و پراضطراب

 .انگیز استهایی را به نمایش گذاشتند که حقیقتاً اعجابفعالیت

 

های گرامی که عزیزان پرستار خود را در شرایط کرونا از دست ای به خانوادههللا خامنهحضرت آیت

و با اشاره به نقش پرستار در بهبود جسمی و آرامش روحی بیمار، افزودند: در  اند، تسلیت گفتندداده

زمینه بهبود جسمی بیمار، پرستار شریک و مددکار پزشک است و هر چقدر هم که پزشک حاذق و 

 .توانا باشد اما نبود پرستار ممکن است بهبود جسمی را با مشکل مواجه کند

د: پرستار از نظر کمک روحی نیز با یک لبخند و یا یک رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان کردن

بخش بیمار است و این، یکی از ارزشهای واالی حرکت و سخن مهربانانه در واقع غمگسار و روحیه

 .اسالمی است

 

تر شدن کار پرستاران در دوران کرونا بدلیل احتمال ابتالء تر و پراضطرابایشان با اشاره به سخت

تند: مجاهدتی که پرستاران در این مدت انجام دادند، آنها را در چشم مردم، و خطر واگیری، گف

 .عزیزتر و شرافتمندتر از همیشه کرد

 

رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنان خود به وظایف و تکالیف مسئوالن در قبال زحمات و از 

من گزارش شده و  های پرستاران پرداختند و افزودند: یکی از کارهای الزمی که بهخودگذشتگی

گذاری خدمات پرستاران است که مدتها قبل تصویب شده مسئوالن باید انجام دهند، اجرای قانون تعرفه

 .اما هنوز اجرا نشده است

 

ای افزودند: همچنین استخدام پرستاران یکی دیگر از کارهای ضروری و خیلی هللا خامنهحضرت آیت

ای باشد که با خیال راحت به کار گونهوضع پرستاران به خوب است که باید با جدیت دنبال شود تا

 .های آنها هم نسبت به وضعیت آنها خاطر جمع باشنددهخود بپردازند و خانوا

 



 


