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حبیب اهلل ماندگار
مدیر مرکز آموزش بهورزی رامهرمز
دانشگاه علوم پزشکی خوزستان(اهواز)

دست بهورزان

در جوامع هست بهورز پرتالش و بی رقیب
زندگی بخش همه اقشار باشد این حبیب
خدمتش در روس ــتا دارد سالمت ارمغان
آ گه از این خدمت و زحمت خداوند مجیب
ً
با ف ــدا کـاری و صب ــر و دائما یاد خدا
در ره خدمتگزاری پا ک باشند و نجیب
تندرســتی را همیشـه آرزو دارنـد و بس
با خلوص نیت و با لطف یزدان مجیب
ارتـقای شـاخص به ــداشت باشد در نظر
وین جهت دارند تالش این قشر پر کار و شکیب
وا کسن اطفـال دارد شاخص صـددرصدی
همت جانانه شان با لطف رزاق حسیب
محو کرده جمله امراض و هزاران درد و رنج
دست بهورزان و لطف خالق امن یجیب
شکر ایزد میکنم زیرا که با توفیق او
نعمتی چون تندرستی ،مردمان را شد نصیب
ماندگارا آرزوی رستگاری کن برای این گروه
بی تکبر ،پرتالش هستند و خوش نام و غریب

نقش آفرینیها

من آن بهورز روستایم که دارم شکر یزدان را
خدای تندرسـتی،خالق آن پا ک انسان را
کنم در روستا خدمت به مردم از دل و از جان
چرا،چون دوست دارم از صمیم قلب آنان را
نباشم غافل از آموزش بهداشت در روستا
زن و مرد و غریب و آشنا و کل یاران را
ز بهداشت غذا و آب سالم می کنـم تدریس
گهی اندر مدارس،گاه در ده پیـرمردان را
برای ایمن سازی و پیشـگیری ز بیـماری
بیارم وا کسن و تزریق کنم طفالن را
ا گر افراد تب داری بود مشکوک در روستا
بگیرم الم خون ،تست کنم آنان را
کنم اجرای طرح داتس،افرادی که مسلولند
مجدانه شوم پیگیر تا درمان کامل مبتالیان را
به توزیع اسید فولیک و آهن در زمان بارداری
به دقت می شوم پیگیر هر مقدار و میزان را
جلوگیری زاعمال خالف و ارتقای شاخص بهداشت
بود اندر نظر،چون بسته ام این عهد و پیمان را
گروههای هدف را آشنا سازم به دستورات بهداشتی
زنان باردار و کودکان و نوجوانان را
بیامد ماه شهریور رسید از ره دوباره روز بهورزی
بگیریم جشن خوشحالی ،بدانیم قدر خوبان را
مبارک باد این روز خجسته بر همه یاران
ز درگاه خداوند آرزو داریم بهروزی آنــان را
ماندگارا گفته ای شرحی از این نقش آفرینیها
به پیشگاه خدا باشم دعا گوی همین نقش آفرینان را
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