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بهورز

خاطرهبرهمقدم کارشناس دفتر
فصلنامه بهورز و عضو هيأت تحريريه

مراســم بازنشستگي
دکترخدايـي
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تاريخ پرافتخار کشورمان بهترين ابزار براي ثبت مجاهدتها و تالشهاي گرانماي ه
افرادي است که در مقاطع زماني مختلف موجب تعالي در توسعه کشور بودهاند.
خطه پربرکت خراسان رضوي نيز همواره يکي از مناطق پيشگام در عرصه
توسعه شبکههاي بهداشتي درماني بودهاست که مرهون وجود بارگاه ملکوتي
عليابنموسيالرضا(ع) و تالشگراني چون دکتر غالمحسن خدايي است .سيسال
خدمت پرخير و برکت ايشان براي همه الگو و سرمشق است .از جمله همت
واالي ايشان انتشار فصلنامه بهورز است که همچون چراغي فروزان روشنگر و
راهنماي خادمان نظام سالمت به ويژه بهورزان عزيز بوده و هست.
ايشان متولد  6شهريور  1334در روستايي واقع در  20کيلومتري شهرستان
قوچان در خراسان رضوي به نام ديزاديز و جزو اولين کودکان روستا بودند که
تحصيل در مدارس نظام جديد را شروع کرده و با رتبه ممتاز دوره دبستان را
پشت سرگذاشتند ،چرا که در آن زمان مکتب خانه بود و مردم روستا با تحصيل
فرزندان در مدرسه مخالف بودند .دوره متوسطه را با حمايت مادر و کمک برادر
بزرگشان در دبيرستان اميرکبير قوچان به اتمام رساندند ،اين در حالي بود که
ضمن تحصيل به کار نيز مشغول بودند.
در سال  1353در رشته داروسازي دانشگاه مشهد تحصيالت دانشگاهي را
شروع کردند .بعد از پيروزي انقالب اسالمي ضمن ادامه تحصيل ،با سپاه و
بنياد مستضعفان همکاري کرده و مدت  2سال و نيم مدير و عضو هيأت مديره
بيمارستان بنتالهداي مشهد بودند.

پس از اتمام دوره دکتراي داروسازي و انجام
وظيفه سربازي در نيروي هوايي براي انجام
اليحه طرح به سازمان بهداري وقت مراجعه
کردند و مديريت شبکه بهداري گناباد و
تربتحيدريه بزرگ را به عهده گرفتند.
پس از مدتي به مرکز استان منتقل شده و بعد
از يک ماه آشنايي با امور ،مسؤوليت گسترش
شبکهها به ایشان واگذار شد و در ادامه در
جايگاه معاون فني و قائم مقام معاون بهداشتي
انجام وظيفه کردند .عضويت در شوراهاي
تخصصي کشوري و استاني از جمله ديگر
مسؤوليتها و فعاليتهاي دکتر خدايي است.
وي در طول خدمت عالوه بر اخذ مجوز از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و انتشار نشريه
بهورز که از سال  1369تا کنون در سطح
استان خراسان بزرگ و از سال  1372در
سطح کشور منتشر ميشود ،نسبت به انجام
 54مورد پژوهش و تأليف ،تدوين و چاپ 35
نسخه کتاب و ارايه  116مقاله به همايشها و
کنگ رههاي کشوري اقدام کرده است.
به پاس قدرداني از تالشهاي بيدريغ ايشان
در 26ديماه  1391مراسم توديعي به صورت
خودجوش از طرف عالقهمندان ايشان و با
حضور جمعي از اساتيد و افراد پيشکسوت
و مسؤوالن وزارتي و استاني و ساير همکاران
در سالن آمفي تئاتر عباسزادگان مشهد

برگزار شد.
در اين مراسم با ارايه سخنراني و اهداي
لوح و هداياي بسيار از طرف ادارات و افراد
مختلف از دکتر خدايي و خانواده ايشان
تقدير به عمل آمد.

دکتر خدایی از نگاه دیگران

دکتر رضا ســعيدي معاون بهداشتي دانشگاه

علوم پزشکي مشهد

بهورز
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اميدواريم دکتر خدايي به احترام درخواستها
و ابراز عالقههايي که به ايشان شده است
پشيمان شده و دوباره به مجموعه برگردند.
اين بزرگوار به عنوان يک برادر بزرگتر
کمکمان کردند و براي ما بسيار شايسته
تقدير بودند و اميدوارم در آينده نيز بتوانيم از
خدمات ايشان بهره مند شويم.
اين جمع با سليقهها و تفکرات مختلف از
دورههايي مختلف حضور يافتند که نمايانگر
اين قضيه است که ما براي خدمات افراد
ارزش قايليم .دکتر خدايي سوابق طوالني
در خدمت به جامعه دارند ما به عنوان يک
نماد از ايشان تقدير ميکنيم .همه آمدهايم
تا بگوييم خدمت و خاطراتي که ايشان به
جامعه ارايه کردند ،فراموش نميشود و با هر
تفکر و سليقهاي که هستيم به خدمات ايشان
احترام مي گذاريم.

55

سالبیستوچهارم/شامره/ 87زمستان 91وبهار92
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دکتر محمدتقي صراف استاد دانشگاه و
عضو هيأت مديره نظام پزشکي مشهد

مديران اليق ،صادق ،خدمتگزار و آشنا
به قوانين از نيازهاي اصلي دستگاهها
به ويژه دســتگاههاي دستاندرکار
سالمتاند .دکتر خدايي بيش از حد
توانش تالش کرد .او نعمتـي براي
ايران و خراسان است .دستگاهها بايد
بتوانند از اينگونه افراد استفاده کرده
و ديــگران را از راهنماييهاي اين
استاد بهرهمند سازند.

دکتر ملک افضلي بنيانگذار شــبکه بهداشتي

دکتر ناصــحي مدير کل دفتر سالمت

بهداشتي و پژوهشي اسبق وزارت بهداشت ،عضو

به جرأت ميتوان گفت در طول
سالهاي گذشته برنامههايي که
در دانشگاه علوم پزشکي مشهد و
مرکز بهداشت خراسان رضوي اجرا
ي و برتر
شده است ،از برنامههاي قو 
وزارت بهداشت بوده و دکتر خدايي
با مديريت و توجه مناسب توانسته
است ،اقدامهاي خوبي را در زمينه
بيماريهاي رواني انجام دهد.

درماني کشــور ،داوطلبان ســالمت و معاون
هیأت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران

داشتن اعتقاد و عشق به کار يک موتور محرک
بزرگ است که ميتواند براي افراد انگيزه ايجاد
کند و دکتر خدايي تمام ويژگيهاي يک انسان
خدمتگزار را دارد .تقواي کاري ،دقت در کار و
دانش طلبي از جمله اين ويژگيهاست .وي
در طول دوران خدمت خدمات بسياري ارايه
کرده است و بايد به عنوان يک الگو و فردي
که نجاتدهنده سيستم بهداشت خراسان
بوده از ايشان الگو گرفت .در خدمت به جامعه
نبايد بازنشستگي وجود داشته باشد .نميتوان
تصور کرد کساني که الگوي رفتاري هستند و
مملکت روي آنها سرمايهگذاري کرده است
خانهنشين شده و به ارايه خدمات خود پايان
دهند .اين افراد بايد در صحنه حضور داشته
باشند و مؤثر واقع شوند ،تا بتوانند به کشور
 56خدمت کنند .افرادي مانند دکتر خدايي که
اين سيستم را پايهگذاري کردهاند ،افرادي
ارزشمند و دانا هستند و سيستمي که بنيان
گذاشتند ،اکنون در کشورهاي پيشرفته دنيا
مانند آمريکا به کار گرفته ميشود.
نبايد بگذاريم افراد معتقدي مانند پايهگذاران
سيستم مراقبتهاي اوليه بهداشتي در کشور
از انگيزههاي اصلي خود فاصله بگيرند.

رواني اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت

دکتر بهرامي رييس سابق دانشــگاه
علوم پزشکي مشهد

خدمتگزاران سيستم بهداشت و
درمان ،حرفهاي مستمر دارند .اين
نوع حرفهها متعالي هستند و با جان
و آينده افراد و نسل بعدي سر و
کار دارند .خراسان در اجراييکردن
بسياري از طرحها و پروژهها به ويژه
حوزه بهداشت و درمان پيشتاز
بوده است و دليل پيش قدم بودن
خراسان در ارايه خدمات ،وجود
مديران اليق در اين استان است
و مردم نميتوانند اقدامهايي که
مديران اليقي چون دکتر خدايي
انجام داده اند را فراموش کنند.

مهندس موحديان فرماندار مشهد

قدرداني از نيروهاي مخلص و کارآمد
يکي از ضروريات شغلي است و
جامعهاي با شکوه است که در آن
تقدير و تشکر وجود داشته باشد.
کساني که ميتوانند به جامعه خدمات
ارايه دهند بايد بستر کار داشته باشند
و ابزارهاي ارايه خدمت مانند کار
نبايد از افراد توانمند گرفته شود و
بايد از نهايت نيروي افراد توانمند
براي خدمت به مردم استفاده کرد
و دکتر خدايي از فعاالن و مجرياني
است که به او نيازمنديم.
محمدتقي فخــريان مدير کل آموزش و

دکتر عليرضا شهرياري ریيس انجمن

بايد از افــرادي که کارهاي ماندگاري را
در هر سطحي انجام ميدهند تقدير به
عمل آورد تا سيستم اداره کشور پيشرفت
کند .قدرشناسي از افراد و نهادهايي که
شايســته تقديرند ،سبب هويت آفريني
در جامعه ميشــود و قدرداني در جامعه
وحدت آفرين و در خانواده محبتآفرين
است.
سالمت و سواد دو شاخص مهم تأثيرگذار
هستند و در راستاي به هم پيوستن اين
دو شاخص ،ارتباطات مؤثر سازندهاي
ميان آموزش و پرورش و مرکز بهداشت
استان خراسان رضوي انجام شده است
و دکتر خدايي در اين زمينه تالشهاي
زيادي کرده اند.

انجمن داروسازان ايران و عضو شوراي

پرورش خراسان رضوي

داروسازان خراسان رضوی و نايب رييس

شهر مشهد

از زماني که وارد دانشکده داروسازي
شدم ،ايشان را ميشناسم و از همان زمان
تالش و کوشش ايشان براي اصالحگري
و تغيير نگرشها و رفتارها بود .او فردي
مؤمن ،معتقد و اصولگراست که تحوالت
عظيم بهداشتي براي مردم به خصوص
قشر مستضعف انجام داده است .کشور
ما وقتي ميتواند به سوي تعالي برود که
تغيير نگرش انجام بگيرد و رفتارها علمي و اصولي انجام شود .از زماني که دکتر وارد
بهداشت شد روي اين مسأله کار ميکرد و براي مملکتش خدايي تالش کرد .او توانست
زير ساختهايي براي اجراي پزشک خانواده در روستاها ايجاد کند .لذا با استفاده از تجارب
افراد پيشکسوت چون ايشان همگي بايد براي نجات و بهبود نظام سالمت تالش کنيم تا
به جايگاه واقعي که شايسته کشور است ،برسيم.
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بهورز

در نظام مراقبتهاي اوليه سالمت به ما ياد دادند ،هر چيزي را با نشانگرهايش بشناسيم
دکتر خدايي يکي از نمونههاي بارز نشانگرهاي نظام شبکههاي بهداشتي درماني کشور
هستند .ايشان به عنوان يک الگو و نمونه براي کساني هستند که در متعالي شدن و
توسعه و ارتقاي نظام سالمت کشور نقش دارند .از ويژگيهاي دکتر خدايي خالقيت ،ابتکار
عمل و نبوغ سرشار است که در دورههاي مختلف همواره به دنبال ارايه راهکار جديد به
منظور پاسخگويي به مشکالت هستند .ايشان سمبل ارزش ،کار ،تالش و خدمت درنظام
شبکههاي بهداشتي درماني کشوربودند و ذخيرهاي در نظام سالمت کشورند که ما نبايد به
اين آساني ايشان را از دست بدهيم .بايد به عنوان عنصر تأثيرگذار در نظام سالمت کشور
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دکتر محمدجواد کبير سرپرست مرکز تحقيقات مديريت سالمت و توسعه اجتماعي دانشگاه
علوم پزشکي گلستان
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باقي بمانند .زيرا ايشان ميتواند پيشينه
و تجربيات نظام سالمت را به راحتي به
تصوير بکشاند .اين نگاه بايد به وجود آيد
که دکتر خدايي تنها متعلق به استان
خراسان نيست ،وي متعلق به نظام
سالمت کشور است .من افتخار شاگردي
ايشان را در سه دهه اخير داشتم و همواره
افتخار ميکنم مانند گذشته شاگرد ايشان
باشم و قدردان زحمات شان هستم.

افتخار فرهيختگي براي پدرسالمت خراسان و ايران

دکتر مصطفی مهــرابي بهار عضو هیأت
علمی دانشــگاه علوم پزشکي مشهد و
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد

از ديــدن دکتــر خدايــي احســاس
غرور ميکنم و انرژي ميگيرم و غبطه
ميخورم از اين که ما مثل ايشان نيستيم.
 58همانطور که نامش خدايي است ،شــغل
و کار و اخالق و رفتارش نيز خدايــي
است و جزو افــراد نادري است که
برايمان حکم راهنما و الگو را دارد.
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در پايان مراسم دکتر خدايي ضمن تشکر از ارادت و زحمات و حضور
ميهمانان و دستاندرکاران مراسم توديع بيان کردند« :اگر خدمتي
انجام دادم ،توفيق الهي و همکاري اساتيد من ،مديران ارشد،
همکاران و باالتر از همه صبوري و همراهي خانواده بوده است .چه بسا به
خاطر انجام فعاليتهاي سالمت ،خانوادهام محروميتهاي زيادي را تحمل کردهاند».
ايشان در ادامه تأکيد کردند « :اگر امروز افتخار ميکنيم نظام سالمت ايران به عنوان
الگو در جهان مطرح است يادتان باشد که با بهورز نظام سالمت را متحول کرديم
و با کمک داوطلبان سالمت مشارکت مردم را معني داديم .لذا اميدواريم با اجراي
برنامه پزشک خانواده نيز با حفظ هويت و واقعيت نظام شبکه يعني همان خانهها و
پايگاههاي بهداشت ،پزشکان هم در جايگاه خويش به اين تيم اضافه شوند .ايشان
افزودند« :مشارکت بخش هاي مختلف توسعه در ارتقاي سالمت ،قدم چهارم مثبت
است .چرا که سالمت بدون حضور ساير بخش ها و حمايتهاي سياسي و معنوي و
اجرايي امکانپذير نيست .ايشان در پايان از اساتيد ،همکاران و خانواده خود حالليت
طلبيدند و از تمام کساني که در مجموعه بهداشت همکاري ميکنند قدرداني و
تصريح کردند« :خدمت به نظام سالمت نيازي به جايگاه رسمي ندارد و در هر
جايگاهي باشم خودم را در خدمت اين نظام ميبينم».
«افتخارم اين است که ابتداي خدمت با پست کارشناس دارويي استخدام شدم و امروز
بعد از 30سال با همان پست بازنشسته شدم و بعد از اين نيز به عنوان يک داوطلب
سالمت در خدمت نظام سالمت و مردم خواهم بود».
نايل شدن به درجه پرافتخار بازنشستگي ،نشان از صبر و شکيبايي و تحمل ناماليمات
و سختيها و دست و پنجه نرمکردن با مشکالت در سنگرهاي خدمت به مردم
است .در پايان ضمن آرزوي سالمتي و طول عمر با عزت براي ايشان اميدواريم
متعاقب دريافت نشان ارزشمند بازنشستگي ،همچون گذشته به ياري خداوند متعال
و همراهي خانواده محترمشان شاهد درخشش حضور پربرکت اين بزرگوار در ادامه
مسير ارتقاي سالمت مردم عزيز کشورمان باشيم و سخن آخر اين که:
بر اين رواق زبرجد نوشتهاند به زر
که جز نکويي اهل کرم نخواهد ماند

