Volume 21, Issue 3 (May- June 2022)

PAYESH

[ DOI: 10.52547/payesh.21.3.227 ]

[ DOR: 20.1001.1.16807626.1401.21.3.7.3 ]

[ Downloaded from payeshjournal.ir on 2022-08-10 ]

Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research

Inequality in the distribution of resources in health care system by using the Gini coefficient
and Lorenz curve (A case study of Sistan and Baluchestan province over a five-year period)
Azadeh Mojiri1, Kambiz Ahmadi2
1. Faculty of Science, University of Zabol, Sistan and Baluchestan, Iran
2. Faculty of Mathematical Sciences, Shahrekord University, Chaharmahal and Bakhtiari, Iran
Received: 6 April 2022
Accepted for publication: 7 June 2022
[EPub a head of print-14 June 2022]
Payesh: 2022; 21(3): 227-236

Abstract
Objective(s): One of the most important goals of health systems is to provide equal access to health care services and fair
distribution of their indicators. The aim of this study was to evaluate the inequality in access to human resources, health care,
and hygienic services in 14 cities of Sistan and Baluchestan province.
Methods: This was a descriptive study. Unequal access to health care services was assessed according to several items such as
the number of physicians (general practitioner, pharmacist, and dentist), specialist physicians, paramedics, hospitals, active
beds, laboratories, and pharmacies. The data was collected from the statistical yearbooks of the province. The Gini coefficient
and Lorenz curve were the criteria to measure inequality. Data analysis and visualizations are performed in R software.
Results: Based on the five years studied, the number of physicians, specialist physicians, hospitals, and active beds per ten
thousand persons in 2019 has increased compared to 2014. There was no significant increase in other measures. The mean Gini
coefficient for physicians, specialists, paramedics, hospitals, active beds, laboratories, and pharmacies was 0.106, 0.324, 0.132,
0.317, 0.336, 0.120, and 0.299, respectively. The highest rate of unequal access was related to specialist physicians and active
beds. Furthermore, the lowest rate was related to physicians and laboratories.
Conclusion: Gini coefficients for specialist physicians and active beds in 2019 compared to 2014 have decreased significantly
over time. However, inequality in the distribution of these two health indicators was high. For other measures there were no
significant decrease in the Gini coefficient. Thus, the finding suggests that the policy, by which the number of specialist
physicians and physical resources of health (such as hospitals, active beds, and pharmacies) were increased, should be
continued.
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بررسی نابرابری توزیع منابع بخش سالمت با استفاده از ضریب جینی و منحنی لورنز :مطالعه موردی استان سیستان

چکیده
مقدمه :یکی از مهمترین اهداف نظامهای سالمت برابری در دسترسی به خدمات سالمت و توزیع عادالنه منابع این بخش است .هدف این پژوهش سنجش
نابرابری توزیع منابع انسانی ،بهداشتی و درمانی در بین  14شهرستان استان سیستان و بلوچستان است.
توجه به عواملی مانند تعداد پزشکان (پزشك عمومی ،داروساز و دندانپزشك) ،پزشك متخصص ،پیراپزشکان ،بیمارستان ،تخت فعال ،آزمایشگاه و داروخانااه
ﺻورت گرفت .دادههای مورد نیاز از سالنامه های آماری استان جمع آوری شد و برای سنجش نابرابری از ضریب جینی و منحنی لورنز استفاده گردید .تحلیل
دادهها و رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار  Rانجام شد.
یافتهها :بر اساس نتایج در طول پنج سال مورد مطالعه ،تعداد پزشکان ،پزشك متخصص ،بیمارستان و تخت فعال به ازای هر ده هزار نفر در سال  1398در
مقایسه با سال  1393افزایش یافته است و برای سایر شاخص های سالمت افزایش قابل توجهی مشاهده نگردید .متوسط ضریب جینی برای پزشکان ،پزشك
متخصص ،پیراپزشکان ،بیمارستان ،تخت فعال ،آزمایشگاه و داروخانه به ترتیب برابر  0/120 ،0/336 ،0/317 ،0/132 ،0/324 ،0/106و  0/299بهدست آمااد.
بیشترین نابرابری در توزیع مر بوط به پزشك متخصص و تخت فعال و کمترین نابرابری در توزیع ،مربوط به پزشکان و آزمایشگاهها است.
نتیجهگیری :با توجه به یافته های پژوهش ،ضرایب جینی برای پزشك متخصص و تخت فعال در سال  1398نسبت به سال  1393بااه طااور قاباال تااوجهی
کاهش یافته است ولی همچنان نابرابری در توزیع این دو شاخص زیاد است .در سایر منابع نیز روند کاهشی محسوسی در ضریب جینی مشاهده نشااد .لااذا
پیشنهاد میشود عالوه بر ﺣفظ پزشکان متخصص و سیاست افزایش آنهاا جهت کاهش نابرابری در توزیع پزشك متخصص ،منابع فیزیکی ساالمت (مانناد
بیمارساتان ،تخت فعال و داروخانه) در شهرستانها به نحو مقتضی توزیع شود.
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مواد و روش کار :مطالعه ﺣاضر از نوع مطالعات کاربردی است که به روش توﺻیفی-تحلیلی اجرا شد .سنجش نابرابری در توزیع منااابع بخااش سااالمت بااا
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آزاده مجیری و همکاران

بررسی نابرابری توزیع منابع ...

مقدمه

مواد و روش كار

( )Max Otto Lorenzمعرفی گردید کاه مهمتارین ابازار گرافیکای
برای توﺻیف اندازه تمرکز در جامعه مانند ثروت است و اقتصاددانان
با استفاده از آن نابرابری اقتصادی را اندازهگیری میکنند ] .[13این
منحنی درﺻد تجمعی جمعیت را روی محور افقی و درﺻد تجمعی
229

] [ DOR: 20.1001.1.16807626.1401.21.3.7.3

این پژوهش یك مطالعه توﺻیفی-مقطعی بود که وضاعیت و روناد
ناابرابری در توزیاع مناابع بخاش ساالمت شهرساتانهای اساتان
سیسااتان و بلوچسااتان را در دورهی زمااانی پاانج ساااله (سااالهای
 1396 ،1395 ،1394 ،1393و  )1398با استفاده از ضریب جینی
و منحنی لورنز بررسی کرد .در این مطالعه هر یك از 14شهرساتان
(ایرانشهر ،چابهار ،خاش ،دلگان ،زابل ،زاهدان ،زهك ،سراوان ،سرباز،
سایب و ساوران ،کناار  ،مهرساتان ،نیکشاهر و هیرمناد) اساتان
سیستان و بلوچستان به عنوان یك واﺣد آماری آنالیز در نظر گرفته
شد .با توجه به اینکه جمعیت شهرها و استانها طبا سرشاماری
کشوری هر پنج سال یکبار ﺻورت میگیارد ،جمعیات هار اساتان
طب آخرین آمار سرشماری نفوس و مساکن در ساالهای  1390و
 1395موجااود در سااالنامههای آماااری و جمعیاات کاال اسااتان در
سالهای  1396 ،1394 ،1393و  1398از جداول بارآورد جمعیات
استانها در پایگاه مرکز آمار ایران به نشاانی www.amar.org.ir
بهدست آمد .عالوه بر آن ،اطالعات مورد نیاز دیگار از قبیال تعاداد
پزشکان (پزشك عمومی ،داروساز و دندانپزشك) ،پزشك متخصاص،
پیراپزشکان ،بیمارستان ،تخت فعال ،آزمایشگاه و داروخانه بود که از
سالنامههای آماری استان سیستان و بلوچستان که در پایگااه مرکاز
آمار ایران موجود است ،استخراج شاد .باه عناوان مﺜاال ،دادههاای
شاخصهای سالمت و جمعیات در ساال  1398در جادول  1آورده
شااده اساات :منحناای لااورنز اولااین بااار توسااط ماااکو اوتااو لااورنز
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بخش سالمت از مهمترین بخشهای خدماتی و یکی از شاخصهای
توسعه و رفاه اجتماعی است .از عمدهترین مباﺣث اخالق پزشکی
نوین برقراری عدالت اجتماعی در سیستم خدمات درمانی،
مراقبتهای بهداشتی و تخصیص عادالنه منابع در جامعه است .این
موضوع هم در اولویتبندی تخصیص منابع در سطح جامعه و هم در
سهمیهبندیها ،انتخاب افراد و گروهها برای خدمات مورد بحث است
] .[1عدالت در سالمت بر این مطلب داللت دارد که همه کسانی که
به خدمات سالمت نیاز دارند باید بتوانند به آن خدمات بهنگام و به
مقدار کفایت دسترسی داشته باشند ] .[2دسترسی مطلوب مردم به
امکانات و خدمات بهداشتی درمانی ،از شاخصهای مهم افزایش
کیفیت زندگی و پایداری توسعه در جوامع انسانی به ﺣساب میآید
که با وجود پیشرفتهای اقتصادی و دستاوردهای بزرگ محققان در
زمینه بهداشت و درمان ،شاهد شکافهای مشخص و واضحی در
میزان توسعه یافتگی بهداشت و درمان هستیم ] .[3اگرچه رابطه
مﺜبت و معنیداری بین دسترسی به خدمات سالمت و سطح
سالمت وجود دارد اما نحوهی توزیع منابع سالمت به عنوان یکی از
عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در نظر گرفته میشود ].[4
درکشورهای درﺣال توسعه معموال به دلیل فراهم نبودن مهارت و
تخصص در زمینه برنامهریزی ،اﻏلب منابع به ﺻورت نامتوازن
تخصیص مییابند ] .[5توزیع نابرابر منابع بخش سالمت نه تنها
منجر به کاهش سطح سالمت جامعه خواهد شد بلکه باعث هدر
رفتن و استفاده ناکارامد از منابع و تحمیل هزینههای بیشتر به
مردم و نظام سالمت میشود ].[6
اقتصاددانان روشهااای مختلفی را برای اندازهگیری نااابرابری توزیع
خدمات معرفی کردهانااد کااه یکاای از مناسبترین آنهااا استفاده از
ضریب (یا شاخص) جینی است .ضریب جینی یك شاخص اقتصادی
برای سنجش نابرابری در توزیع درآماد اسات و مقادیری بین ﺻفر و
یك را در بر میگیرد .ضریب جینی کوچااك برابری درآمد یا توزیع
یکسان درآمد و ضاااریب جینااای بااازرگ ناااابرابری شدید توزیع را
نشان میدهد ] .[7مطالعات ﺻورت گرفته در کشور در زمینه توزیع
منابع بخش سالمت ﺻرفا به مقایسه وضعیت توزیع این منابع در
بین اساااتانها محدود شده است ] .[8 ، 9در ﺣالیکاااه توزیع نابرابر
منابع بخش سالمت ﺻرفا به استانهااای یك کشور محدود نمیشود
و نابرابری در دسترسی به خدمات سالمت در بین شهرستانهااااای
یك استان نیز وجود دارد و با اساتفاده از ضاریب جینای و منحنای
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لااورنز میتااوان میزان نابرابری در توزیع ایاان منابع را بررساای کاارد
] .[10-12وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ایران در ابتدای
سال  1393تحولی برجسته در نظام سالمت کشور را در قالب طرﺡ
تحول نظام سالمت ایجاد و اجرایی نمود .از اینرو مطالعه ﺣاضار باا
هدف بررسی نحوهی توزیع منابع ساالمت شاامل پزشکان (پزشاك
عمومی ،داروساز و دندانپزشك) ،پزشك متخصص ،پیراپزشاکان (باه
ﻏیر از پزشکانی کاه در زمیناه بهداشات و درماان فعالیات دارناد)،
بیمارستان ،تخات فعاال ،آزمایشاگاه و داروخاناه بعد از اجرای طرﺡ
تحول نظام سالمت ،با استفاده از ضریب جینی و منحنی لورنز انجام
شد.
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يافتهها

نتایج نشان داد که تعداد پزشکان ،پزشك متخصص و بیمارستان باه
ازای هر ده هزار نفر در سال  1398در مقایساه باا ساال  1393باه
ترتیب  34/5 ،16/5و  12درﺻد افازایش یافتاه اسات .تعاداد تخات
فعاال در طاول پانج ساال مااورد مطالعاه ،افازایش زیاادی داشااته،
بطوریکه تعداد تخت فعال به ازای هر ده هزار نفر از  1/341در سال
 1393به  11/647در سال  1398رسیده است .تعاداد پیراپزشاکان،
آزمایشگاه و داروخانه افزایش قابل توجهی نداشته و بیشترین تعاداد
بااه ترتیااب مربااوط بااه سااالهای  1396 ،1396و  1393بااا تعااداد
 0/478 ،34/894و  0/754به ازای هر ده هزار نفر بوده است .بررسی
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که در آن فراوانی تجمعی نسابی شااخص ساالمت در -اماین
شهرستان ،فراوانی تجمعی نسبی جمعیت در -امین شهرستان
(بر اساس متغیر سالمت) و تعداد شهرستانها است .در این راستا
ضریب جینیکمتر از  0/2برابری کامل و بین  0/2تاا  0/3براباری در
ﺣد زیاد در توزیع است .همچناین ضاریب جینای باین  0/3تاا 0/4
نابرابری و بین  0/4تا  0/6نابرابری زیاد در توزیاع و بااالخره مقاادیر
باالتر از  0/6نابرابری کامل در توزیع را نشان میدهد ].[17
در راستای بررسی نابرابری در توزیع مناابع بخاش ساالمت ،مشاابه
مطالعات گذشته ] ،[18،12،1از منحنی لورنز و ضریب جینی باراون
استفاده شد .بدین منظور بارای تجزیاه و تحلیال دادههاا و ﺣصاول
نتایج ،نرمافزار  Rبکارگیری شد .خواننده محترم میتواناد از طریا
ارسال نامه الکترونیکی به نویسنده مسئول به کادهای برنامهنویسای
 Rدسترسی پیدا کند.
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متغیر مورد مطالعه را روی محور عمودی نمایش میدهد (شکل .)1
خط قطری یا نیمساز به دلیل نمایش توزیع کامال برابر ،خط برابری
نامیده میشود لذا هر چه فاﺻله منحنی لورنز از ایان خاط بیشاتر
باشاد ،ناابرابری بیشاتر و مماس بودن منحنی لورنز با خط قطری
مبین برابری کامل است ].[14
ضریب جینی دو برابر سطح بین منحنی لاورنز و قطر اسات کاه باا
استفاده از تقسیم مساﺣت ناﺣیه ) (Aدر شکل  1بر کال مسااﺣت
زیر نمودار ) (A+Bمحاسبه میشود ] .[15براون رابطه زیر را برای
محاسبه ضریب جینی معرفی کرده است ]:[16
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دادههای جمعیتی استان در سال  1393در مقایسه باا ساال 1398
نشان داد کااااه جمعیت استان در سال  10/5 ،1398درﺻد افزایش
یافته و از  2677هزار نفر در سال  1393به  2957هزار نفر در سال
 1398رسیده است (جدول .)2
همچنین در مادت زماان ماورد مطالعاه باه ازای هار ده هازار نفار
جمعیت ،بیشترین تعداد شاخص سالمت مربوط باه شهرساتانهای
زاباال و زاهاادان ،و کمتاارین تعااداد شاااخص سااالمت مربااوط بااه
شهرستانهای دلگان ،سرباز ،سیب و سوران ،کنار و مهرستان بود
که برای پزشك متخصص شکل  2موید این مطلب است.
با استفاده از کدهای برنامهنویسی در نرمافازار  ،Rضریب جینی هار
یاااك از شااااخصهای ساااالمت به تفکیك سالهای مورد مطالعه
محاسبه و مقادیر ﺣاﺻل در جدول  3آمده است.
در طول پنج سال مورد مطالعه ،ضریب جینی برای پزشك متخصص
از عدد  0/382به  0/257و بارای تخات فعاال از  0/505باه 0/345
کاهش یافته است .ضرایب جینای مرباوط باه بیمارساتان در طاول
سالهای  1394تا  1398تغییار چنادانی نداشاته اسات .همچناین
برای پزشاکان ،پیراپزشاکان و آزمایشاگاه کااهش قابال تاوجهی در
ضریب جینی در طول دوره پنج ساله مشاهده نشد و کمتارین آنهاا
به ترتیب مربوط به سال  1393 ،1395و  1396باا مقاادیر ،0/046
 0/106و  0/028بود .همچنین ضریب جینی برای داروخاناه ﺣادودا
 58درﺻد افزایش داشته و از  0/263در ساال  1393باه  0/415در
سال  1398رسیده است.
روند تغییرات در ضریب جینی برای شااااااااخصهای سالمت مورد
استفاده در این مطالعه در استان سیستان و بلوچساتان در شاکل 3
نشان داده شاده اسات .هماانطور کاه مالﺣظاه میشاود در همهی
شاخصهای سالمت به جز پزشك متخصاص و تخات فعاال مقادار
ضریب جینی در سال  1398کاهش قابل تاوجهی نسابت باه ساال
 1393نداشته است.
باارای متوسااط تعااداد پزشااکان ،پزشااك متخصااص ،پیراپزشااکان،
بیمارستان ،تخت فعال ،آزمایشگاه و داروخاناه منحنای لاورنز رسام
شده است (شکل  .)4هر چقدر منحنی به خط نیمساز نزدیکتر باشد
نابرابری در توزیع شاخصهای سالمت کمتر است و همانطور کاه در
شکل دیده میشود بیشترین نابرابری در توزیع پزشاك متخصاص و
تخت فعال و کمتارین ناابرابری در توزیاع پزشاکان و آزمایشاگاهها
است.
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جدول  :1فراوانی شاخصهای سالمت و جمعیت سال  1398در شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان
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6

2
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4
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9
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9
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1
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1

4
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14
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0

0

0

0

0

0

0

186165
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0
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0

0

7

2
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کنار
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4
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1
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3

5
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مهرستان
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2
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0

15

0

2

70579

نیکشهر

69

20

559

1

92

7

6

141894

هیرمند

31

0

264

1

48

1

4

63979

سال
پزشکان
پزشك متخصص
پیراپزشکان
بیمارستان
تخت فعال
آزمایشگاه
داروخانه

1393
2/622
1/221
34/666
0/075
1/341
0/456
0/754

1394
2/851
1/244
33/945
0/081
8/532
0/437
0/602

1395
2/717
1/618
34/562
0/079
8/321
0/418
0/605

1396
2/927
1/647
34/894
0/081
9/222
0/478
0/629

جدول  :3ﺿرایﺐ جیﻨی و میانگین آنها برای شاخصهای سالمت به تفکیﮏ سالهای مورد مطالعه
1398
0/121
0/257
0/183
0/334
0/345
0/169
0/415

231

] [ DOI: 10.52547/payesh.21.3.227

شاخصهای سالمت
پزشکان
پزشك متخصص
پیراپزشکان
بیمارستان
تخت فعال
آزمایشگاه
داروخانه

1393
0/140
0/382
0/106
0/316
0/505
0/083
0/263

1394
0/167
0/315
0/116
0/294
0/262
0/195
0/276

1395
0/046
0/344
0/144
0/321
0/287
0/123
0/276

1396
0/055
0/324
0/111
0/321
0/279
0/028
0/266

میانگین
0/106
0/324
0/132
0/317
0/336
0/120
0/299

] [ DOR: 20.1001.1.16807626.1401.21.3.7.3

جدول  :2تعداد شاخصهای سالمت به ازای هر ده هزار نفر در سالهای مورد مطالعه
1398
3/051
1/643
34/687
0/084
11/647
0/446
0/734

] [ Downloaded from payeshjournal.ir on 2022-08-10
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شکل  :3روند تﻐییرات در ﺿریﺐ جیﻨی شاخصهای سالمت در استان سیستان و بلوچستان برای دورهی زمانی مورد مطالعه
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شکل  :2تعداد پزشﮏ متخصص به ازای هر ده هزار نفر در شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان برای دورهی زمانی مورد مطالعه
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بحث و نتيجهگيري
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] [ DOR: 20.1001.1.16807626.1401.21.3.7.3

در کشور ایران ،به ویژه در نوارهای مرزی ،مناط روستایی و محروم
زیادی وجود دارد که افراد ساکن در این مناط باه دلیال موقعیات
جغرافیایی و همینطور تغذیه نامناسب در معرض بروز بیماریهاای
مختلفی هستند .بروز و شیوع این بیماریها بار اقتصادی سنگینی را
به جامعه و سیستم بهداشات و درماان خواهاد گذاشات .دسترسای
آسااان بااه منااابع بهداشااتی و کااافی بااودن آنهااا منجاار بااه کاااهش
هزینههای اقتصادی و روانی بر بیماران ،خانوادههای آنهاا و سیساتم
بهداشتی میشود .در ایان مطالعاه متوساط ضریب جینی پزشاکان
 0/106بود و این شاخص بین  0/140در ساال  1393تاا  0/121در
سااال  1398متغیاار بااود ،بنااابراین میتااوان گفاات نااابرابری توزیااع
پزشکان در سال  1398کم است یعنی از بیعدالتی در داخل استان
کاسته شده است و بیانگر آن است که مسئولین و برنامهریزان ﺣوزه
سالمت برای رفع کمبود پزشك در استان و عدالت در زمینه توزیاع
توجه ویژه داشتهاند .در مطالعه شهرکی و قاادری ] [18کاه توزیاع
پزشك عمومی در استان سیستان و بلوچستان را بررسای کردهاناد،
ایاان شاااخص بااین  0/08در سااال  1393و  0/03در سااال 1396
گزارش شده است .در مطالعه نصیری و همکاران ] [11در ساالهای
 1390تا  1396ضریب جینی بارای پزشاك عماومی باین  0/61تاا
 0/64متغیر بوده که نشاان دهناده ناابرابری بسایار زیااد در توزیاع
پزشکان در استان قزوین است .نتایج نشان داد به رﻏم اینکاه تعاداد

] [ DOI: 10.52547/payesh.21.3.227

پزشك متخصص در استان سیستان و بلوچستان به ازای هر ده هزار
نفار از  1/221بااه  1/647رساایده و نارش رشااد آن طاای دوره مااورد
مطالعه ﺣدودا  35درﺻد بوده ،با توجاه باه متوساط ضاریب جینای
( ،)0/324نابرابری توزیع پزشکان متخصاص در ساطح اساتان زیااد
است که در مقایسه با مطالعه مصدقراد و همکااران ] [19کاه ایان
ضریب را برای پزشکان متخصص کل کشور در ساال 0/043 ،1390
گازارش کردهاناد ،وضااعیت بادتری دارد .ضااریب جینای در اسااتان
لرستان برای پزشکان متخصص از  0/44در سال  1385تاا  0/38در
سال  1393متغیر بوده است ] .[20در مطالعاه طهماسابی قرابای و
همکاران ] [21توزیع پزشك متخصص در استان خوزستان در ساال
 1396نسبتا عادالنه بوده و نسبت آن به کل جمعیت  0/27و ضریب
جینی  0/33گزارش شده است .نتایج نشان داد کاه ناابرابری توزیاع
پیراپزشااکان و آزمایشااگاه کاام بااود ،متوسااط ضااریب جیناای ایاان
شاخصها به ترتیب  0/132و  0/120گزارش شد .مطالعاه ناورایی و
همکاااران ] [20ﺣاااکی از نااابرابری زیاااد در توزیااع پیراپزشااکان و
آزمایشگاه در شهرستانهای استان لرستان باوده اسات کاه ضاریب
جینی برای این شاخصها در سالهای  1385-1393به ترتیب بین
 0/34تا  0/38و  0/37تا  0/39گزارش شده اسات .در ایان پاژوهش
نابرابری زیادی در توزیع تخت فعال با متوسط ضریب جینی 0/336
وجود داشت که در مقایسه باا مطالعاه لطفای و همکااران ] [22باا
ضریب جینی  0/149در کل کشور (سال  )1393و مطالعه مختااری

] [ Downloaded from payeshjournal.ir on 2022-08-10
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تشکر و قدردانی

نویسندگان مقاله الزم میدانند ضمن قدردانی از کمیتاه اخاالق در
پژوهش دانشگاه زابل ،از ساردبیر ،ویراساتار و داوران محتارم مجلاه
پایش که با نظرات ارزشمند خود باه ارتقاای کیفیات مقالاه کماك
کردند ،تشکر نمایند.
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آزاده مجیری :طراﺣی پژوهش ،اساتخراج دادههاا ،تحلیال دادههاا و
نگارش مقاله
کامبیز اﺣمدی :طراﺣی پژوهش ،تحلیل دادهها و نگارش مقاله

] [ DOR: 20.1001.1.16807626.1401.21.3.7.3

سهم نويسندگان

] [ DOI: 10.52547/payesh.21.3.227

پیام و همکاران ] [23با ضرایب جینای  0/116 ،0/107و  0/147باه
ترتیب در سالهای  1390 ،1385و  ،1395این شهرستان وضاعیت
مطلوبی نداشت .البته توزیع نامناسب تخت فعال فقط به این اساتان
اختصاص نادارد ،بطوریکاه ماﺜال در مطالعاه رضاایی و ناوری ][12
متوسط ضریب جینای بارای تختهاای فعاال شهرستانهای استان
کردستان (سالهای  1385تا  )1392برابار باا  0/33گازارش شاده
است .در خصوص وضعیت توزیع بیمارستان نسبت باه ساایر مناابع
بخش سالمت تاکنون مطالعهای در ایران انجام نشده اسات .در ایان
پژوهش نتاایج ﺣاﺻاله بارای توزیاع بیمارساتان باا توزیاع پزشاك
متخصص و تخت فعال همسو بود .در ساال  1394باا اﺣادای یاك
بیمارستان در شهرستانهای زابل و هیرمند ضریب جینی از 0/316
به  0/294رسید .با این وجود ضریب جینی بیمارستان باین 0/316
تا  0/334بوده و بطور کلی کاهشی در ضریب جینی در دورهی مورد
مطالعه مشاهده نشد .با توجه به متوسط ضریب جینی  0/299بارای
شاخص داروخانه ،نابرابری توزیع نسبتا زیاد بود .مخصوﺻاا در ساال
 1398که این ضریب بشدت افزایش یافته و نسبت به ضریب جینی
داروخانههای اساتانهای کال کشاور در ساالهای  1390 ،1385و
 1395بااه ترتیااب  0/143 ،0/143و  [23] 0/125وضااعیت باادتری
گزارش شد .شاید یکی از دالیل عمده آن ،این است کاه داروساازان
بیشتر در شهرساااتانهایی (زاهااادان و زابااال) با طبقه اجتماعی و
شاخص توسعه انسانی باالتر فعالیت میکنند و تمرکز داروخانهها در
این مناط بیشتر است .از دیگر مطالعاتی کاه توزیاع داروخاناهها را
مورد توجه قرار داده است ،میتوان باه مطالعاه باارونی و همکااران
] [24در طول سالهای  1385-1390در استان کرمان اشااره کارد
که این ضریب بین  0/323تا  0/444متغیر و توزیاع داروخاناهها در
این استان تا ﺣدودی ناعادالنه گازارش شاده اسات .نتاایج مطالعاه
ﺣاضر مؤید این نکته است که طارﺡ تحول سالمت در توزیع عادالنه
نیروی انسانی و منابع فیزیکی بخاش ساالمت در ایان اساتان موف
عمل نکرده است و نابرابری در توزیع برخاای منابع بخش سااالمت از
جمله پزشك متخصص ،تخات فعاال ،بیمارساتان و داروخاناه وجود
دارد .نتایج این مطالعه میتواند به وسیله مدیران وزارت بهداشت و
محققان سالمت کشور در راستای برنامهریزی نیروی انسانی کارآمد
مورد توجه قرار گیرد .همچنین از نظر درجه برخورداری و دسترسی
فیزیکی به این منابع از جمله داروخاناه ،بیمارساتان و تخات فعاال،
بین شهرستانهای مختلف استان اخاتالف زیاادی وجاود داشات و
علیرﻏم این که دو شهرستان زابل و زاهدان تنهاا ﺣادود  30درﺻاد

جمعیت استان را در برمیگیرند ،اما تمرکاز ایان مناابع در ایان دو
شهرستان بیشتر بود ،بنابراین پیشنهاد میگردد که سیاستهای بااز
توزیعی دوباره اﺻالﺡ گردد و توزیع منابع سالمت در منااط کمتار
توسعه یافته استان مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا در آینده میزان
نابرابری و شکاف موجود بین شهرستانها کاهش یابد.
اگرچه نابرابری توزیع پزشکان در سالهای  1395و  1396کم شده
است ولی هرگز به معنی کافی بودن تعداد آن نیست و با شیوع
بیماریهای مرتبط با سبك زندگی و طرﺡ پزشك خانواده نیاز روز
افزون به پزشکان و نیروی انسانی آموزش دیده در این زمینه
اﺣساس میگردد .تعداد پزشکان متخصص در برخی از شهرستانها
همچنان بسیار کمتر از ﺣد قابل قبول است لذا برآورد دقی و
عادالنه نیروی انسانی مورد نیاز میتواند به کاهش هزینههای
درمانی خانوادهها و کارآیی بهتر منابع سالمت منجر گردد.
ماندگاری پزشکان عمومی و متخصص ،وجود طرﺡ اجباری
پزشاکان ،تشاوی پزشکان مقیم ،سیاسات بومی گزینای و اخذ
تعهدات پایادار به منظور مانادگاری دانشآموختاگان پزشاکی در
شهرستانهای کمبرخوردار باعث میشود تا این مناط معضل
کمبود پزشك نداشته باشند .با بهبود شارایط اقتصادی ،رفاع
محرومیات و ایجااد زمینه هاای مناساب جهت اشاتغال پزشاکان
در شهرساتانهای کمبرخوردار اساتان ،میتاوان گام موثاری در
جهات توزیاع عادالناهی پزشاکان به ویژه پزشاکان متخصص و
افزایش نسابت پزشاك به جمعیت در اساتان برداشات.
این مطالعه بدون هیچ گونه ﺣمایت مالی انجام شد .در ایان مطالعاه
تمامی مالﺣظات اخالقی از جمله شرط امانت و ﺻداقت مورد توجاه
قرار گرفت .این مطالعه در کمیته اخالق در پاژوهش دانشاگاه زابال
مصااوب گردیااده و هیچگونااه تعااارض منااافعی توسااط نویسااندگان
گزارش نشده است.
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