
 چکیده

یکی از مهمترین اولویت های همه کشورهای جهان، دسترسی عادالنه و مطابق نیاز به خدمات سالمت است. توزیع برابر و عادالنه  زمینه:

 .میباشدت ت یک چالش همیشگی سیاستگذاران سالمبخش سالم بخصوص نیروی انسانی منابع

ستان اپرستار، بهیار و بهورز در  ،پزشکخدمات مستقیم بخش بهداشت و درمان )ارائه توزیع نیروی انسانی  بررسیهدف این مطالعه  هدف:

 می باشد. و مقایسه آن با استاندارد یا میانگین کشوری 3131قزویندر سال 

گذشته نگر است. جامعه مورد مطالعه پزشکان عمومی، پزشکان متخصص ، پرستاران ، بهیاران  تحلیلیاین پژوهش، یک مطالعه توصیفی  روش:

می باشد. داده های مورد نیاز به صورت سرشماری با مراجعه  3131و بهورزان شاغل در مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی استان قزوین در سال 
و در  جمع آوری پزشکیشکی قزوین و مراکز غیر دانشگاهی و استانداری و سازمان نظام به معاونت درمان و توسعه و بهداشت دانشگاه علوم پز

  پردازش و تحلیل قرار گرفته است.spss فرم اطالعاتی ثبت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار اکسل  و 

هیار و داشتی و درمانی و تفکیک پزشک و پرستار و بنحوه توزیع نیروهای بهداشت و درمان سطح استان قزوین به تفکیک مراکز به  :یافته ها

استان قزوین با وسعت  جمع آوری گردید که بدین شرح تقدیم میگردد: 3131بهورز در مناطق شهری و روستایی و وسعت و جمعیت استان در سال 
عدد تخت  3633نفر بهورز  373فر بهیار ن 165نفر پرستار  3886نفر پزشک  346نفر دارای تعداد  3653373متر مربع  و جمعیت  33376151

 فعال می باشد که برخی از آنها به شرح زیر میباشد:
  نفر پرستار و بهیار  3633نفر پزشک ،  136تخت ،  3473در مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی در شهر قزوین:  -3
  نفر پرستار و بهیار  316نفر پزشک ،  66تخت ،  354در شهر تاکستان  -6

  نفر پرستار و بهیار  41نفر پزشک ،  33تخت ،  35در شهر بوئین زهرا   -3
  نفر پرستار و بهیار  43نفر پزشک  68تخت ،  33در شهر الوند  -4
 نفر پرستار و بهیار  38نفر پزشک  34تخت ،  43در شهر آبیک  -3

این مطالعه نشان داد که توزیع نا عادالنه در نیروهای مورد مطالعه به نسبت جمعیت تحت پوشش و تختهای موجود صورت  نتیجه گیری:

گرفته و این درحالی است که انواع بیماریهای نوپدید در حال گسترش و نیاز به خدمات تخصصی تر بیشتر شده و در صورت عدم اصالح رویه 
نیروی انسانی ) نارضایتی شغلی و فرسودگی شغلی و ... (بیشتر خواهد شد و بنابر این بایستی توزیع در منابع انسانی فعلی در آینده نزدیک مشکالت 

 همگام سیاستهای جدید کشور و متناسب با رشد جمعیت و بیماریهای جدید  دوباره مورد توجه قرار گیرد. 
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