راهبردهای مدیریت در نظام سالمت

« قَالَ رَبِّ اشْرَحِ لِي صَدِرِي ﴿ ﴾52وَ يَسِّرْ لِي أَمِرِي ﴿ ﴾52وَ احِلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴿ ﴾52يَفْقَهُوا
قَوِلِي ﴿ ﴾52وَ اجِعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهِلِي ﴿ ﴾52اشْدُدِ بِهِ أَزِرِي ﴿»﴾13

(موسى) گفت« :رپوردگارا! سينوام را گشاده كن؛ ( )52و كارم را ربايم آسان گردان! ( )52و گره از زبانم بگشاى؛ ( )52ات
پش م
بف
سخنان مرا همند! ( )52و وزريى از خاندا نم رباى من قرار ده )52( ...رباردم اهرون را! ( )03با او تم را حكم كن؛ (.)03
(سوره مبارهک هط آیات  52الى )03

یک آیِ یک بزداشت
*
رضب بٌی اسدی
* استبدیبر ،گزٍُ هعبرف ،داًشکدُ پششکی ،داًشگبُ علَم پششکی ٍ خدهبت بْداشتی درهبًی شْید صدٍقی یشد ،یشد ،ایزاى
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پس اس آى کِ خداًٍد هتعبل بِ حضزت هَسی (ع) دستَر داد تب بِ طزف فزعَى رفتِ ٍ اٍ را بِ دیي
حق ٍ صزاط هستقین دعَت ًوبید ،حضزت هَسی (ع) بزای پیشبزد ایي اهز هْن ،اس خداًٍد هتعبل
چٌد درخَاست کزد :اٍل شزح صدر ،دٍم سَْلت اهَر ،سَم سببى گَیب ٍ چْبرم ّوزاّی هطوئي.
ّیچ هدیز هَفقی بزای پیشبزد اهَر خَیش ،هستغٌی اس ایي اهَر چْبرگبًِ ًیست .هدیز هَفق ببید
سعِ صدر داشتِ تب در بزابز عولکزد ًبدرست سیز هجوَعِ خَیش بب حلن ٍ صبز ،بِ اصالح عولکزد
ایشبى فبئق آید.
ّوچٌیي یک هدیز هَفق هَحد ،لحظِای خَد را اس ارتببط بب خدا ٍ الطبف الْی بی ًیبس ًویبیٌد ٍ
ّوَارُ سَْلت اهَر را قبل اس طلب اس سیز هجوَعِ ،اس اٍ طلب هیکٌد؛ چزا کِ هیداًد ّوِ چیش بِ
دست تَاًبی اٍست .یک هدیز هَفق بزای پیشبزد اّداف خَیشّ ،وچٌیي هحتبج قلن ٍ بیبًی
فصیح ٍ بلیغ است تب بزای هتَجِ ًشدى ٍ در ًتیجِ رٍی سهیي ًوبًدى دستَری ،اس سَی سیز
هجوَعِ عذری ببقی ًوبًد؛ ٍ سزاًجبم یک هدیزٍ ،قتی هَفق است کِ دارای هعبًٍیي ٍ ّوکبراًی
هطوئيّ ،ن عقیدُ ٍ کبرداى ببشد.
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