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بهورز

انتصاب سردبیر جدید فصلنامه بهورز بهانه ای شد برای ارج نهادن به 
خدمات ارزشمند »دکتر خدایی« در راه اندازی فصلنامه وزین بهورز و 
تداوم انتشار آن در حدود یک ربع قرن. آیا تا کنون اندیشیده ایم که 
چرا و چگونه خدمات یک فرد می تواند در حوزه بهداشت اثرگذار و 

ماندگار شود؟
برای پاسخ دادن به این سؤال، بیایید مهم ترین فعالیت ها و تالش های 

دکتر خدایی را در سال های گذشته به صورت تیتروار، مرور کنیم: 
• توسعه مهارت هاي مدیریتي کارکنان نظام سالمت )فني، ارتباطي، 
دوره هاي  برگزاري  وسیله  به  شبکه  مختلف  سطوح  در  مدیریتي( 

آموزشي و انتشار مجله بهورز در طول 25 سال 
• فراهم آوردن مهارت برنامه عملیاتي در سطوح مختلف شبکه به 
منظور ایجاد تفکر فرآیندي و تیمي ارزیابي، برنامه نویسي و اجرایي 
که موجب بهره برداري بهتر از فرصت ها و نقاط قوت  و رفع ضعف ها 
و کنترل تهدیدها شد. این مسأله موجب شد باوجود تغییرات متعدد 
مدیریتي و محدودیت منابع،  مشکلي در ارایه کمي و کیفي خدمات 

به وجود نیاید.

خدايـی شـويـم
دکتر سید کاظم فرهمند  سردبیر فصلنامه بهورز

متخصص طب سوزنی، عضو هیأت علمی دانشگاه، معاون فنی و 
قائم مقام معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

• توسـعه فرهنگ مشارکت 
و  خدمـات  از  اسـتفاده  در 
کمـک در ارايـه خدمـات به 
وسـیله داوطلبـان سـامت 
مردمـي و ادارات که منجربه 
جبـران کمبـود منابع شـد.

• تکیه بر عنصر »انديشیدن« 
به جاي »فراگرفتن صرف« 
تفــکر  اين  که  انديشــه ها 
به نفس  اعتماد  ايجاد  باعث 
در کارکنان براي پیداکردن 
راه حل مسايل و تصمیم گیري 
به موقع باتوجه به شرايط و 
نیــاز هر برنامــه می شــود.

• انتشار مجله بهورز به عنوان تنها نشريه فراگیر 
تخصصي بهداشت در وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشکي با شمارگان 50 هزار نسخه براي 

همه دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور
• ارايه طرح کمیسیون اصاح شیوه زندگي براي 
اولین بار در کشور به استانداري و فعال کردن 
مديريت  ازدواج،  )مهارت هاي  موضوعات  در  آن 
استرس، مديريت نشاط، تحرک، تغذيه و ...( و 

تهیه کتاب هاي مرتبط در اين زمینه
• برگـزاري اولیـن همايش کشـوري پژوهش در 
شـبکه هاي بهداشـتي درماني کشـور با شـرکت 

1500 نفـر و ارايه مقـاالت متعدد
• تألیف و چاپ کتاب »ديروز من، امروز ما« با 
همکاري تعدادي از همفکران که تاکنون 13 بار 

تجديد چاپ شده است.
• توسـعه مشـارکت بخش هـاي غیردولتـي در 
قالـب مـاده 192 به طـوري که کمیت و کیفیت 
از  بیـش  خصوصـي  بخـش  توسـط  خدمـات 

30درصـد افزايـش يافـت.
• اعتقاد به کار تیمي و فرآيندي

انساني به عنوان مهم ترين  • اعتقاد به سرمايه 
منبع مديريت

• اعتقاد به نقش کلیدي مشارکت مردم و ساير 
بخش هاي توسعه در سامت
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به این موضوع امتیاز دهید ) 1 تا 100(

کد این موضوع 901

  SMS  30007273010001

نحوه امتیازدهی:
امتیاز - شماره مقاله 
مثال: اگر امتیاز شما 
901 - باشد: 80   80

• اعتقـاد بـه خودمديريتي )مديريـت از درون تا 
برون( از 

• اعتقاد به آموزش و توسعه مهارت هاي ارتباطي 
به عنوان خودشکوفايي افراد براي خدمت بيشتر 
ــه توســعه رضايت منــدي و اعتمــاد  • اعتقــاد ب

مــردم بــه نظــام ســامت
• اعتقاد به تفکر پژوهش و بهره برداري درست 
از آمار در مديريت صحيح و کاهش هزينه ها و 

باالبردن کميت و کيفيت خدمات
عنوان  به   )Selfcare( تفکر خودمراقبتي   به  اعتقاد   •

کليدي ترين رمز موفقيت.
بايد اذعان کرد حجم و کيفيت فعاليت های 

دکتر خدايی برخاسته از خصوصيات 
فردی اوست که می توان به نمونه ای 

از اين خصوصيات اشاره کرد:
• جّدیت، خصوصيت بارزی اسـت 
که در تمام مدت خدمت در سـطح 

بااليـی در وی به چشـم می خورد.
وقت  و  روزی  ایثار، تاش شبانه   •

گذاشتن برای خدمت به مردم
• به روزرسانی آموزه های مدیریتی 
تداوم  در  نداشتن  تعصب  و  فنی  و 
خصوصيت  اين  قدیمی،  آموزه های 
تحسين  قابل  صفت  از  حاکی  خود 
دانشگاه  در  بودن  دانشجو  »هميشه 
زندگی« است که در رفتار وی تبلور 

پيدا کرده است.
ماندگاری دکتر خدایی در سمت   •
معاون  مقامی  قائم  و  فنی  معاونت 
بهداشتی دانشگاه به مدت بیش از 
ربع قرن، باعث شد که وی برنامه های 
بهداشتی را از توليد ايده و تا اجرايی 
حال  زمان  تا  برنامه  آغاز  از  شدن 
پيگيری کند و بر آن اشراف کامل 

داشته باشد.
• سعه صدر و تواضع دکتر خدایی 
روحيه  همين  و  مثال زدنی است 

باعث شد تا او با معاونان بهداشتی مختلف 

با سطح تجربیات متفاوت و از جناح های مختلف سیاسی همکاری 
کرده و تجربیات فنی و مدیریتی خود را در اختیار آنان قرار دهد.

و در نهایـت بایـد گفـت مهم تریـن صفتـی کـه در دکتـر خدایـی 
می تـوان مشـاهده کـرد »خدایـی بودن« اسـت، چنـان کـه پیامبر 
اعظـم )ص( فرموده انـد: »مـن کان هلل، کان اهلل لـه« هـر کـس بـرای 

خـدا باشـد، خـدا هـم برای اوسـت. 
سـال ها تـاش و فعالیت و نـوع رفتار دکتر خدایی مصـداق این گفته 
امـام راحـل اسـت که فرمـود: »برای خـدا کار کنید تا نتیجـه کارتان 
تـا ابـد باقـی بماند« پس مـا نیز بکوشـیم در ارایه خدمات با پشـتکار 

و تـاش فراوان »خدایی« شـویم.
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