
ایران  اسالمی جمهوری سالمت در عدالت بانی دیده گزارش در سالمت بخش انسانی منابع در سالمت نظام پاسخگویی به مربوط های داده تحلیل گزارش گزارش یک:

 (نهایی گزارش)

نفری نسبت نیروی  63449469نفر بوده که با توجه به جمعیت  771466 ، 4931در سال  کل نیروی انسانی بخش سالمت کشور

وزارت بهداشت، درمان  دردولتی و کلی اکثر این نیروها در بخش نفر نیرو می باشد. بطور  6..52نفر جمعیت کشور  4444بخش به ازای هر 

نیروهای  %6. . بیشتردر این بخش را شامل می گردنداز نیروهای شاغل  %69بوده اند و این گروه حدود  مشغول به کار و آموزش پزشکی

پزشکان فوق  %4.پزشکان متخصص،  %95دندانپزشکان،  %61داروسازان،  %74. در کشور  هستندگروه پزشکی شاغل در بخش غیردولتی، 

در نسبت جمعیت به بخش سالمت  کار نیروی تفاوت در دسترسیاز پزشکان عمومی در بخش غیردولتی کار می کنند.  %66تخصص و 

 بخشهای دولتی و غیردولتی و در میان گروههای مختلف شغلی به چشم می خورد.

، 42416، دندانپزشک 42476، داروساز 42465، فوریتهای پزشکی 42196نفر جمعیت برای بهورز  4444نسبت نیرو به ازای هر 

و نسبت گروه  42145و ماما  .4243ی بهداشت ، نیروها 424.6، پزشک فوق تخصص  42941، پزشک متخصص 42711پزشک عمومی 

در استانهای کشور به نسبت جمعیت دسترسی به نیروی کار سالمت شاخص بوده است.  4293پرستاری شاغل در بخش بیمارستان به تخت 

استانهای برخوردار نظیر تهران دسترسی بسیار به نظر می رسد  است و  بیشتر جمعیت به پزشکدسترسی  تفاوت درو این  متفاوت است

)بیشترین( و در سیستان  .4246نفر جمعیت در تهران  4444بیشتری به این نیرو ها دارند. بطور مثال تعداد پزشک عمومی به ازای هر 

با میزان توسعه یافتگی استانها بخش سالمت به نوعی  تخصصی)کمترین( می باشد. به نظر می رسد که توزیع منابع انسانی  42147وبلوچستان  

نیز در بخش بهداشت با توجه به دولتی بودن این بخش،  به نسبت جمعیت تسهیالت بهداشتی و درمانیشاخص در ارتباط است. در مورد 

مع امکانات در عمدتا با تج شاخص ومقدار این در این تفاوت به نسبت جمعیت اما در بخش درمان و نیز تعداد تختها  دیده نمی شود یتفاوت

 مناطق توسعه یافته وجود دارد.

 

 پیشنهاد داد: ان و برنامه ریزانبا توجه به طرح پژوهشی انجام شده می توان موارد زیر را به سیاستگذار

  تشکیل نظام اطالعات جامع منابع انسانی بخش سالمت در کشور با قابلیت رصد نیروها تا پایین ترین سطح تقسیمات کشوری و

 (Human Resource for Health Observatory System) مت  و همچنین بخش فعالیت و نیروهای فعال و غیرفعالمحل خد

 ایجاد بخش یا واحدی متولی منابع انسانی بخش سالمت برای سیاستگذاری و برنامه ریزی یکپارچه برای نیروها 

 ی مختلف از جهت دسترسی به انواع گروههای و شهرستانها بهره گیری از راهبردهای گوناگون به منظور کاهش شکاف بین استانها

 EMRO، با نگاه به برتری شاخص ها در حوزۀ و ... تسهیالت درمانی ،نیروی انسانی

  به نظر می رسد راهکار زیربنایی کاهش نابرابری در نظام سالمت، استراتژی سالمت در همه سیاستها و همکاری بین بخشی به منظور

  یافتگی مناطق هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی است.رفع کمتر توسعه 

 بازبینی نظام صدور اجازه کار پزشکی با مالحظه نابرابریهای جغرافیایی و توسعه ای در کشور 

  شبکه با نگاه به  9و  .بازبینی در ساختار ارائه خدمات سالمت سطحUHC 

  اجتماعی مناطق و دوری و نزدیکی به پایتخت در جذب نیروهای بخش سالمت توجه به نقش توسعه یافتگی، رشد اقتصادی و

 بخصوص پزشکان و ایجاد مکانیزمهای انگیزشی برای سوق نیروها به مناطق کمتر توسعه یافته


