
سال بیست و چهارم / شامره 87 / زمستان 91 و بهار 92

بهورز

80

او از تبار عشـق و تالش بـود
مشيت الهی بر اين تعلق گرفت کـه بهار فرحناک زندگی يکي از فعــاالن و بنيانگذاران شبکه 
بهداشت درمان کشور و دلسوز صميمي سالمت مردم ايران ، به خزاني ماتمزده پيوند بخورد. دکتر 
سيروس پيله رودی از طراحان و بنيانگذاران شبکه خدمات بهداشتی ايران  و برنده جايزه سازمان 
جهاني بهداشت بود که دهها جايزه و تنديس بين المللی و ملی را به خود اختصاص داده بود. وي در 5 
اسفند 1316 در شهر ساحلي آستارا به دنيا آمد، تحصيالت ابتدايي را در همان شهر و متوسطه را در 
رشت به پايان رسانيد و در سال 1336 وارد دانشکده پزشکي دانشگاه تهران شد. در سال 1342  پس 
از فارغ التحصيلی در رشته پزشکی به خدمت سپاه بهداشت استان لرستان درآمد. دکتر پيله رودی  با 
وجود  پايان خدمت وظيفه اش در استان محروم لرستان، ترجيح داد در کسوت  مدير سپاه بهداشت، 
در همان منطقه به تالش و خدمت ادامه دهد. در سال 1346  در شهر رشت ازدواج کرد که حاصل 
آن دو فرزند دختر و يک  فرزند پسر است. سال ها بعد، زمانی که به تهران انتقال يافت در سازمان 
مرکزی سپاه بهداشت مشغول به کار شد و آنچه را در عرصه  عمل بهداشت عمومی آموخته بود در 

مسير برنامه ريزی و نظارت درست  قرار داد.   
دکتر پيله رودی نخستين سال پس از انقالب، برای تحصيالت تکميلی به دانشکده بهداشت دانشگاه 
تهران رفت  و در سال 1359 پس از گرفتن مدرک  دوره عالی بهداشت )MPH( آماده کار شد. در 
اين فاصله سه نفر از دوستان او جريانی را برای طراحی نظم ونظامی نو در خدمت رسانی به مردم آغاز 
کرده بودند. دکتر با عالقه مندي به اين جريان پيوست و در ادامه  اين جريان سهيم شد. در دی ماه 
1360 محصول کار اين گروه چهار نفره به صورت کتابی با نام» نگرشی بر بهداشت، درمان و آموزش 

يکي از بنيانگذاران شبکه بهداشت و درمان کشـور درگذشت



81

92 
هار

 و ب
91 

ان
ست

 زم
/ 8

ه 7
امر

 / ش
ارم

چه
ت و 

یس
ل ب

سا

رز
هو

ب

نیروی انسانی پزشکی« انتشار یافت که مبانی نظری و نقشه راه مورد نظر گروه را نشان می داد.  
گفتنی است: در مراسم روز جهانی بهداشت که با حضور معاون اول رییس جمهور و مسؤوالن نظام سالمت 
جمهوری اسالمی ایران برگزار شد، از خدمات ارزشمند این استاد پیشکسوت حوزه سالمت کشور تقدیر 

به عمل آمده بود.
 معمول است که حجم کار را با واحدهایي مثل نفر سال نفر ماه یا نفر روز یا نفر ساعت بیان کنند. به 
عنوان مثال اگر سه نفر کارمند کاري را در 6 ماه انجام دهند، مي گویند این کار 18 نفر ماه کار برده است. 
با این حساب مي توان گفت که تهیه اولین نسخه طرح گسترش شهرستان  هاي کشور بیش از 15 هزار 
نفر روز کار برده است. نکته مهم در این میان، روشي بود که به کار گرفته شد، روشي که سابقه قبلي 
نداشت و براي اولین بار توانست تجربه و شناخت هزاران نفر از کارکنان زحمتکش بهداشت کشور را ثبت 
کند. دکتر پیله رودي کسي بود که در اجراي برنامه فوق، سال ها از زندگي اش را گذاشت و وقت زیادي 
را براي برنامه ریزي در مسیر حفظ سالمت مردم صرف کرد. وي همواره اهل یاد دهی ویادگیری بود 
وهمیشه حتي با وجود کهولت سن وکسالت نگران حفظ دستاورد هاي نظام مراقبت های اولیه سالمت 

کشور بود.

» خدمات بهورزي محل اعتنا، اتکا و باور مردم قرار گرفته است. افتخار بهورزي ما این است و چه چیزي 
باالتر از این که بهورزان مرکز باور جامعه خود قرار گرفته اند. بهورزان ما از یک چنین گنجینه اي برخوردارند، 

همان قدر که به دست آوردن چنین نقطه اتکایي مشکل است ، نگهداري آن به مراتب مشکل تر است.«
» باید بدانید که اگر شهرت و اعتباري داریم و نام ما در سرتاسر عالم برده مي شود به خاطر نوع عملکرد 
ماست. ما در ارتباط با مردم زنده ایم، یادمان باشد این ها سروران واقعي ما هستند، ما وظیفه داریم به این ها 
خدمت کنیم، ما فقط در ارتباط با این ها زنده ایم. اگر ارتباط خودمان را با مردم به طور زنده حفظ نکنیم 

به تدریج در پیله خودمان خواهیم پوسید بنابراین: 
1. بهورزي ما یک افتخار جهاني است.

2. بهورزي ما مي تواند همین قدرت و پتانسیل را داشته باشد مشروط به این که همیشه و به طور تکامل یابنده اي 
بیاموزد و خودش را ارتقا بدهد. چه از نظر دانش اجتماعي و چه از نظر دانش رسمي و فني.

3. ارتباطش رادر جامعه حفظ کند. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم ،موجیم که آسودگي ما عدم ماست.«
» امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق دهد تا براي خدمت به جامعه بتوانیم بیشتر کار کنیم و موفقیت 
بیشتري در این زمینه داشته باشیم. من کار ارزنده فصلنامه بهورز را تقدیس مي کنم، براي این که مي دانم 
تداوم یک نشریه چه کار سخت و طاقت  فرسایي است، خداوند به شما کمک کند و قوت دهد که توانستید 

فصلنامه بهورزي را این همه پویا نگه دارید و این همه مدت ادامه دهید.«
» بي تردید خداوند همه کساني را که عمر و تجربه خود را صادقانه در راه خدمت به مردم صرف مي کنند 

یاري خواهد داد.« 
ایشان پس از یک هفته بستری درپنجــم تیر ماه 1392 در سن 68 ســالگي بعد از چهل و دو سال 
خدمتگزاري ارزشمند و پربرکت به مملکت خویش در بیمارستان دی تهران بر اثر ضایعه مغزی درگذشت.

افســوس اینک در میان ما نیست؛ اما همت واال، اندیشــه نیک و تجارب ارزشــمندش برای ما همواره 
باقی است.

زنده یاد شادروان استاد دکتر ســیروس پیله رودی به عنوان  نمادی از خدمت، امیـد، تالش، پایداری و 
وطن دوستی برای نسل امروز نظام سالمت کشور همواره جاودان خواهد بود. 

روحش شاد ویادش همواره گرامی باد

گوشــه اي از بيانات ارزنده دکتر سـيروس پيلــه رودي در باره بهــورزان عزيز در ســال1379:


