
سالمتمندي از خدمات بهره عدالت در 

خدمات پزشک عمومی و پزشک متخصص

دكتر فريد ابوالحسني

بسم هللا الرمحن الرحمي



منابع مورد استفاده
جمع آوری دادهسال منبع داده محل انتشار ارسال انتش مؤلف

۱۳۹۰ سرشماری نفوس و مسکن
علمی پژوهش های فصل نامه ی

سالمت محور
۱۳۹۶ علی مصدق راد و همکاران

۱۳۸۷ داده های ثبتی سازمان نظام پزشکی پزشکیمجله ی علمی سازمان نظام ۱۳۸۹ علی اکبر حق دوست و همکاران

۱۳۹۴ از خدمات سالمتمطالعه ی بهره مندی مؤسسه ی ملی تحقیقات سالمت ۱۳۹۶ و همکارانشیما یونس پور

۱۳۸۵ سایت مرکز آمار ایران مدیریت بهداشت و درمان ۱۳۹۳ لیال والی و همکاران

۱۳۹۵ داده های ثبتی معاونت های درمان نمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایرا ۱۳۹۶ سمیه نوری حکمت و همکاران

۱۳۸۱
یمطالعه ی بهره مندی از خدمات بهداشت

درمانی
آموزش وزارت بهداشت، درمان و

پزشکی
۱۳۸۳ محسن نقوی و همکاران

۱۳۸۱ OCCMمطالعه ی 
بهداشت، درمان و آموزش وزارت

پزشکی
؟ رانعصمت جمشید بیگی و همکا



توزیع منابع، عرضه ي خدمت، بهره مندي

توزيع منابع

عرضه ی خدمت

بهره مندی از خدمت



تفاوت میان عرضه ي خدمت مورد انتظار و خدمت عرضه شده

OCCM-۱۳۸۱مرحله ی اول مطالعه ی 

SP = f (C, PC, H)

مطب

درمانگاه

انبیمارست



مقایسه ي توزیع و بهره مندي از خدمات پزشکان عمومی

۱۳۸۷-حق دوست و همکاران  ۱۳۹۴-یونس پور و همکاران 

توزيع پزشک عمومي در كشور توزيع بار مراجعه به پزشک عمومي



مقایسه ي توزیع و بهره مندي از خدمات پزشکان متخصص

۱۳۸۷-حق دوست و همکاران  ۱۳۹۴-یونس پور و همکاران 

توزيع پزشک متخصص در كشور توزيع بار مراجعه به پزشک متخصص



مقایسه ي توزیع و بهره مندي از خدمات پزشکان متخصص

۱۳۸۷-نوری حکمت و همکاران  ۱۳۹۴-یونس پور و همکاران 

15.15-28.79

28.80-43.59

43.60-58.39

58.40-73.19

73.20-88.00

توزيع پزشک متخصص در كشور توزيع بار مراجعه به پزشک متخصص



مقایسه ي توزیع و بهره مندي از خدمات پزشکان متخصص

۱۳۹۰-مصدق راد و همکاران  ۱۳۹۴-یونس پور و همکاران 

11.80-17.47

17.48-23.15

23.16-28.83

28.84-34.51

34.52-40.20

فقدان داده

توزيع پزشک متخصص در كشور توزيع بار مراجعه به پزشک متخصص



(در هر هزار نفر جمعیت)مقایسه ي بار مراجعه به مطب پزشک عمومی و پزشک متخصص 

:سمناناستاندرمثالطوربه

تردف/مطبدرعمومیپزشکبهمراجعهبارتعداد

3/20:جمعیتنفرهزارهردرکار

دفتر/مطبدرمتخصصپزشکبهمراجعهبارتعداد

107/35:جمعیتنفرهزارهردرکار

9
۱۳۹۴-یونس پور و همکاران 



(بدون در نظر گرفتن محل ارائه ي خدمت)مقایسه ي بار مراجعه به پزشک عمومی و پزشک متخصص 

۱۳۹۴-یونس پور و همکاران 



۹۴و ۸۱مقایسه ي بار مراجعه به پزشک عمومی و متخصص در سال هاي 

پزشک متخصص
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۱۳۸۱-نقوی و همکاران ۱۳۹۴-یونس پور و همکاران 



سهم پزشک عمومی، خانواده و متخصص در مطب و غیر مطب در بار 
۹۴مراجعه در سال 

پزشک عمومی

پزشک خانواده

پزشک متخصص
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۱۳۹۴-یونس پور و همکاران 



عوامل تأثیر گذار بر تراکم پزشکان عمومی و متخصص در شهرستان هاي کشور

۱۳۸۵-لیال والی و همکاران 



Distribution of cardiologists and cardiac death
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R  = .

Cummulative percent of population

C
u
m

m
u
lativ

e
p
ercen

t o
f card

iac d
eath

 /card
io

lo
g
ist

Cardiologist

Cardiac 

death

مقایسه ي توزیع متخصص قلب و مرگ قلبی در کشور

۱۳۸۱-و ثبت مرگ OCCMمطالعه ی 



تعریف عدالت

شروطمتساوی 



تعریف عدالت در بهره مندي

بهره مندی 
ازمتناسب با نی

پرداخت متناسب
با درامد

ضمین ، خدماتي را كه تدولتمحدوديت منابع ايجاب مي كند كه 

. ندبهره مندی عادالنه از آنها را وظیفه ی خود مي داند، مشخص ك



وظایف دولت

تضمین قراردادها

 تولید كاالهای عمومي(Public Goods)

 مقابله با نارسايي بازار(Market Failure)

برقراری عدالت



شروط الزم و کافی براي بهره مندي

توانستنخواستن

یح كه عوامل مؤثر بر اين دو شرط را توضمدليبدون در اختیار داشتن 

.رددهد، نمي توان برای بهره مند كردن جمعیت از خدمات سالمت تالش ك



عوامل مؤثر بر بهره مندي ازخدمت

بهره مندی از خدمت

مقبولیت خدمت

شدت تقاضادسترسي

تناسب قیمت



خواستن

بهره مندی از خدمت

مقبولیت خدمت

شدت تقاضادسترسي

تناسب قیمت



توانستن

بهره مندی از خدمت

مقبولیت خدمت

شدت تقاضادسترسي

تناسب قیمت



عوامل مؤثر بر دسترسی

دسترسي

استطاعت
مالي

فراهمي

آگاهي از 
ارائه خدمت

زمان ارايه ی
خدمت



عوامل مؤثر بر فراهمی

تناسب عرضه
و تقاضا

مانع فیزيكي

فراهمي



عوامل مؤثر بر بهره مندي ازخدمت

بهره مندی از خدمت

مقبولیت خدمت

شدت تقاضادسترسي

تناسب قیمت



عوامل مؤثر بر شدت تقاضا

شدت تقاضا

فاصله مرگ
از زمان حاضر 

فاصله ناتواني
از زمان حاضر

مدت و 
شدت ناتواني

اعتقاد به 
مداخله های 

تندرستي



عوامل مؤثر بر بهره مندي ازخدمت

بهره مندی از خدمت

مقبولیت خدمت

شدت تقاضادسترسي

تناسب قیمت



عوامل مؤثر بر مقبولیت خدمت

مقبولیت
خدمت

میزان تأثیر
خدمت و بي عارضه 

بودن آن 

رعايت حقوق
گیرنده خدمت

برآوردن انتظارات 
گیرنده  خدمت

مقبولیت فرد
و محل ارايه ی

خدمت

اعتقاد به خدمت



عوامل مؤثر بر بهره مندي ازخدمت

بهره مندی از خدمت

مقبولیت خدمت

شدت تقاضادسترسي

تناسب قیمت



تضمین بهره مندي از خدمات سالمتمراحل 

دست رسيتأمین -1

وششايجاد انگیزه و الزام در ارائه كننده برای ارتقای كیفیت و پ-2

بازاريابي و ارايه ی خدمت-3

بهره مندیبررسي مستمر -4



علت تام بهره مندي

بهره مندی از 
خدمات سالمت

SMC

Intelligence

Mental Health

مداخله ی تندرستي



تأثیر سالمت روان بر بهره مندي

انگ بیماری های رواني

بي انگیزگي به سبب افسردگي

نبود بصیرت در بیمار

وسواس

زمینه ی خانوادگي بیماری

استفاده ی بیش از حد از خدمات غیر مرتبط

 . . . .

ز درصد جمعیت از نوعي ا۲۳

.اختالل رواني رنج مي برند



خدمات سالمتریزش در 

جمعیتي كه منابع 

متناسب با 

نیازش فراهم 

است

بازاريابي خدمت حمايت

جمعیتي كه 

برای دريافت 

خدمت مراجعه 

كرده است

جمعیتي كه

تغییرات 

مقدماتي در 

آنها ايجاد 

شده است

ه جمعیتي ك

آثار واسط

در آنها 

ايجاد شده 

است

جمعیتي كه 

آثار نهايي

در آنها ايجاد 

شده است



الزامات عدالت در بهره مندي

مراقبت اولیه ی

جامع االطراف

ت پیگیری و حماي
از خدمتگیر

خدمت فردی )
(شده

جمعیت تعريف
شده



مراقبت جامع االطرافِ هماهنگ



(در هر هزار نفر جمعیت)مقایسه ي بار مراجعه به مطب پزشک عمومی و پزشک متخصص 

:سمناناستاندرمثالطوربه

تردف/مطبدرعمومیپزشکبهمراجعهبارتعداد

3/20:جمعیتنفرهزارهردرکار

دفتر/مطبدرمتخصصپزشکبهمراجعهبارتعداد

107/35:جمعیتنفرهزارهردرکار
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پشت دريا شهری است

تقايقي بايد ساخ


