بهورز

سـخن سردبيـر
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خدايـیشـويـم
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

انتصاب سردبیر جدید فصلنامه بهورز بهانهای شد برای ارج نهادن به
خدمات ارزشمند «دکتر خدایی» در راهاندازی فصلنامه وزین بهورز و
تداوم انتشار آن در حدود یک ربع قرن .آیا تا کنون اندیشیده ایم که
چرا و چگونه خدمات یک فرد میتواند در حوزه بهداشت اثرگذار و
ماندگار شود؟
برای پاسخ دادن به این سؤال ،بیایید مهمترین فعالیتها و تالشهای
دکتر خدایی را در سالهای گذشته به صورت تیتروار ،مرور کنیم:
• توسعه مهارتهاي مديريتي کارکنان نظام سالمت (فني ،ارتباطي،
مديريتي) در سطوح مختلف شبکه به وسیله برگزاري دورههاي
آموزشي و انتشار مجله بهورز در طول  25سال
• فراهم آوردن مهارت برنامه عملياتي در سطوح مختلف شبکه به
منظور ايجاد تفکر فرآيندي و تيمي ارزيابي ،برنامهنويسي و اجرايي
ت و رفع ضعف ها
که موجب بهرهبرداري بهتر از فرصتها و نقاط قو 
و کنترل تهديدها شد .اين مسأله موجب شد باوجود تغييرات متعدد
مديريتي و محدوديت منابع ،مشکلي در ارايه کمي و کيفي خدمات
به وجود نيايد.

• توسـعه فرهنگ مشارکت
در اسـتفاده از خدمـات و
کمـک در ارايـه خدمـات به
وسـیله داوطلبـان سلامت
مردمـي و ادارات که منجربه
جبـران کمبـود منابع شـد.
• تکیه بر عنصر «انديشيدن»
به جاي «فراگرفتن صرف»
انديشــهها که این تفــکر
باعث ایجاد اعتماد بهنفس
در کارکنان براي پيداکردن
راهحلمسايلوتصميمگيري
به موقع باتوجه به شرايط و
نيــاز هر برنامــه میشــود.
• انتشار مجله بهورز به عنوان تنها نشريه فراگير
تخصصي بهداشت در وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکي با شمارگان  50هزار نسخه براي
همه دانشگاههاي علوم پزشکي کشور
• ارايه طرح کميسيون اصالح شيوه زندگي براي
اولين بار در کشور به استانداري و فعال کردن
آن در موضوعات (مهارتهاي ازدواج ،مديريت
استرس ،مديريت نشاط ،تحرک ،تغذيه و  )...و
تهيه کتابهاي مرتبط در اين زمينه
• برگـزاري اوليـن همايش کشـوري پژوهش در
شـبکههاي بهداشـتي درماني کشـور با شـرکت
 1500نفـر و ارايه مقـاالت متعدد
• تألیف و چاپ کتاب «ديروز من ،امروز ما» با
همکاري تعدادي از همفکران که تاکنون  13بار
تجديد چاپ شده است.
• توسـعه مشـارکت بخشهـاي غيردولتـي در
قالـب مـاده  192به طـوري که کميت و کيفيت
خدمـات توسـط بخـش خصوصـي بيـش از
30درصـد افزايـش يافـت.
• اعتقاد به کار تيمي و فرآيندي
• اعتقاد به سرمايه انساني به عنوان مهمترين
منبع مديريت
• اعتقاد به نقش کليدي مشارکت مردم و ساير
بخشهاي توسعه در سالمت

بهورز

• اعتقاد به تفکر خودمراقبتي ( )Selfcareبه عنوان
کليديترين رمز موفقيت.

باید اذعان کرد حجم و کیفیت فعالیتهای
دکتر خدایی برخاسته از خصوصیات
فردی اوست که میتوان به نمونهای
از این خصوصیات اشاره کرد:
جدیت ،خصوصیت بارزی اسـت
• ّ
که در تمام مدت خدمت در سـطح
باالیـی در وی به چشـم میخورد.
• ایثار ،تالش شبانه روزی و وقت
گذاشتن برای خدمت به مردم
• به روزرسانی آموزههای مدیریتی

شماره:

تاريخ:
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پیوست:
باسمه تعالي

جناب آ
قای دکتر سيدکاظم فرهمند
قائم
مقام
و
معاون مح
ترم فني مرکز بهداشت استان
مو
ضوع
:
ابالغ سردبيري فصلنامه بهورز
سالم عليكم

احتراماً ،با توجه به
نامه شماره  09/191202مورخ
 2909/5/5جناب آقاي دکتر
خدايي و نظر به تعهد و تج
ارب جنابعالي ،بدين وسيله با
حفظ سمت به عنوان سردبيـر
فصلنــامه بهـورز تعيين
مي شويد اميد است با اتکال به
ايزد متعال و بهره گيري از تمامي
امکانات و ظرفيت هاي
موجود در جهت دستيابي و ار
تقاء اهداف واالي فصلنامه بهورز
م
وفق و مؤيد باشيد9992099 .

و فنی و تعصب نداشتن در تداوم
آموزههای قدیمی ،این خصوصیت

خود حاکی از صفت قابل تحسین
«همیشه دانشجو بودن در دانشگاه
زندگی» است که در رفتار وی تبلور
پیدا کرده است.
• ماندگاری دکتر خدایی در سمت

دکتر حميدرضا بهرامي
معاون بهدا
شتي دانشگاه و رئيس مرکز
استان خراسان رضوی

بهداشت

رونوشت :

معاونت فنی و قائم مقامی معاون
بهداشتی دانشگاه به مدت بیش از
ربع قرن ،باعث شد که وی برنامههای

بهداشتی را از تولید ایده و تا اجرایی
شدن از آغاز برنامه تا زمان حال
پیگیری کند و بر آن اشراف کامل
Page
داشته باشد.
• سعه صدر و تواضع دکتر خدایی
مثال زدنی است و همین روحیه
باعث شد تا او با معاونان بهداشتی مختلف
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• اعتقـاد بـه خودمديريتي (مديريـت از درون تا
از برون)
• اعتقاد به آموزش و توسعه مهارتهاي ارتباطي
به عنوان خودشکوفايي افراد براي خدمت بيشتر
• اعتقــاد بــه توســعه رضايتمنــدي و اعتمــاد
مــردم بــه نظــام ســامت
• اعتقاد به تفکر پژوهش و بهرهبرداري درست
از آمار در مديريت صحيح و کاهش هزينهها و
باالبردن کميت و کيفيت خدمات

با سطح تجربیات متفاوت و از جناحهای مختلف سیاسی همکاری
کرده و تجربیات فنی و مدیریتی خود را در اختیار آنان قرار دهد.
و در نهایـت بایـد گفـت مهمتریـن صفتـی کـه در دکتـر خدایـی
میتـوان مشـاهده کـرد «خدایـی بودن» اسـت ،چنـان کـه پیامبر
اعظـم (ص) فرمودهانـد« :مـن کان هلل ،کان اهلل لـه» هـر کـس بـرای
خـدا باشـد ،خـدا هـم برای اوسـت.
سـالها تلاش 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 تلاش فراوان «خدایی» شـویم.

-
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جناب آقای دکتر سیاری م
عاون محترم بهداشتی وزارت
جناب آقای دکتر خدایی
جهت اطالع و تشکر از زحمات
در مدت تصدی سمت فوق
معاون محترم فنی  /اج
رایی
جهت
استحضار
مسئول م
حترم دفتر معاونت جهت اطالع
مدیر/
کارش
ناس
م
سئول
م
حترم  ..............جهت اطالع
مسئول محترم
ر
وابط
عم
ومی
/
فنا
وری
اطالعات مرکز
بهداشت استان جهت اطالع
دفتر فصلنامه به
ورز جهت اطالع و اقدام الزم


آدرس :مشهد  ،انتهاي خيابان
 تل
فن  51( :خط) 1051445
وب سايت :
رايانامه مرکز :

سناباد  ،مرکز بهداشت استان
نمابر1051888 :
r/health
http://www.mums.ac.i
health@mums.ac.ir
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