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  چکیده

 

 نیدارندد بندابرا یینقش بسزا ابتیو د یعروق- یقلب ،یتنفس یهایماریهمچون ب ییهایماریب جادیدهان و دندان در ا یهایماریب :مقدمه

 یگدانان به منظور پوشش همدندانپزشکعادالنه  عیتوز گرید یباشد. از سونظام سالمت  یهاتیاز اولو یکی دیبا هایماریب نیاز ا یریشگیپ
 ها در استان فارس پرداخته شد.تراکم آن نیان و همچندندانپزشک عیتوز یمطالعه به بررس نی. در استیکشور مناسب ن حدر سط

در  یدولتد یهافعال در بخش دندانپزشکتعداد  نیاستان فارس و همچن یتیجمع یبود. آمارها یفیمطالعه از نوع توص نیا :بررسی روش

 عیداخذ شد و توز 1995و  1994 یهاو معاونت درمان استان فارس در سال رانیاز مرکز آمار ا بیشهرستان به ترتهر  کیاستان به تفک نیا
 شد. یهود بررسنیو راب ینیج یهاصان با استفاده از شاخدندانپزشک

 دنیدست آمد و جهدت رسد هب 27/0و  92/0 بیبه ترت 1995و  1994 یهاان استان فارس در سالدندانپزشک یبرا ینیشاخص ج ها:یافته

از  ستیبایم جهتنیبدشدند. یم عیتوز در استان فارس باز دندانپزشک 485و  509تعداد  دیبا بیمذکور به ترت یهاکامل در سال یبه برابر
 .  شدیم عیها بازتوزشهرستان ریکاسته و به سا رازیان شهرستان شدندانپزشکتعداد 

هدا و بدر آن ازیدن زانیدان به نقاط مختلف کشدور بده مدندانپزشک عیدر توز ستیبایش سالمت مبخ گذاراناستیس :یریگجهیو نت بحث

شداخص  یکاهش ای یشیروند افزا نیو همچن یانسان یروهایمداخالت گذشته در نگهداشت ن تیموفق زانیمناطق، م تیمحروم زانیاساس م
 نجام دهند.آنان را ا عیگذشته توجه نموده و توز یهادندان در سال یدگیپوس

 

 هودنیرابشاخص  ،ینیاز خدمات، شاخص ج یمندبهره ع،یبازتوز زانیعادالنه، م عیان، توزدندانپزشک :یدیکل واژگان

 
:یبخش بهداشت: مطالعه مورد یانسان یروین عیدر توز یسنجش نابرابر  .ندا یکانیپور  ی، ولمسعود دیسنژاد  ی، موسوزهرا ی، مشکانهیسم یمعلم ارجاع 

 .162-11(: 9)4؛ 2931 سالمت محور هایمجله پژوهش. دانپزشکان استان فارسدن
 

 رانی، ارازیش راز،یش یثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکؤم یعوامل اجتماع قاتیکارشناس ارشد اقتصاد بهداشت، مرکز تحق. 2

دانشگاه علوم  ،یپزشک یرسانو اطالع تیریمت، دانشکده مدو اقتصاد سال تیریعلوم مد قاتیاقتصاد سالمت، مرکز تحق یتخصص یادکتر یدانشجو. 1

   رانیتهران، ا ران،یا یپزشک

دانشگاه آزاد  قات،یواحد علوم تحق، یپزشک یهایفناوردانشکده علوم و  ،یدرمانو   یخدمات بهداشت تیریمد یدکتر یدانشجو ،یپزشک عموم. 9

   رانیتهران، ا ،یاسالم

 رانیتهران، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک دانشکده بهداشت،  ،یدرمانو  یات بهداشتخدم تیریکارشناس ارشد مد. 4

 و اقتصاد تیریتهران، دانشکده بهداشت، گروه علوم مد یدانشگاه علوم پزشک نا،یپورس ابانیآذر، خ 26 ابانیانقالب، خ دانیتهران، م ل:ئونویسنده مس *

                          Email:  nedavalipour9@yahoo.com                              41294144114 :تلفن

 

 

 مقاله پژوهشی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             1 / 12

mailto:r.Ghorbani6790@gmail.com
http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-275-en.html


 

 7331پاییز / 3   / شمارهچهارم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش  -فصلنامه  161

                                                                                                                       و همکارانی معلم هیسم

 

 بخش بهداشت   یانسان یروین عیدر توز یسنجش نابرابر

 مقدمه

در  یدیرکل یو عرامل یضررور یستون یانسان یروین

رود. عملکررد یبهداشت به شرمار مر ستمیس تیموفق

از فراهم بودن امکانات، سطح  یسالمت تابع یهانظام

کارکنران اراهره  زهیها و انگمهارت بیانش، ترکد یکاف

کرار  یرویرن گررید یانیرخدمات سالمت است. بره ب

 یضرور ءاجرا جز یهدف و مناسب برا یمناسب برا

برا هردف بهدرود سرطح  یبهداشرت سرتمیهرر س یبرا

 یدر کشورها که نیجامعه است. با توجه به ا یسالمت

بره هردف مررکور  دنیدر رسر یادیمختلف شکاف ز

 یرویرن نیمأدر رابطه با ت یدارد همچنان نگران وجود

 ،1آن ادامره دارد   بیو ترک عیتوز نیو همچن یانسان

2  .) 

بره ورور  ایبهداشت و درمان در تمام دن یهاستمیس  

 عیررکررار و توز یرویرربررا لررالش کمدررود ن یانرردهیفزا

کننرداان ها مواجره هسرتند. مفررفنادرست مهارت

 تیرجمعبره تورو ت  با توجه یبهداشت یهامراقدت

 یفرهنگر یو توسعه اجتمراع کیولوژیدمیاپ ،یشناخت

سالمت  رکا یروین بیخواهند کرد. اندازه و ترک رییتغ

تورو ت  نیو همچنر یتیجنسر راتییتغ جهیدر نت زین

(. 3  ابنردییمر رییتغ یکیو تکنولوژ یسازمان ،یاحرفه

 یکادر بهداشت یبهداشت، کمدود جهان یسازمان جهان

پزشرک، پرسرتار،  ونیرلیم 2.4در حدود  را ینو درما

در سال  ینفر کارکنان بهداشت ونیلیم 4از  شیماما و ب

کرار در سرال  یالمللرنی. سازمان بمودبرآورد ن 2002

 یهابردن شکاف نیزد که به منظور از ب نیتخم 2014

نفرر از  ونیلیم 10.3در اراهه خدمات، در حدود  یفعل

 ونیسریکم راًیراخاسرت.  ازیرمورد ن یکارکنان بهداشت

نموده است که  انیب یاشتغال و رشد اقتفاد ،سالمت

ملر   سرازمان دار،یربه اهداف توسعه پا دنیرس یبرا

با درآمرد  یکشورها یبرا ژهیبه و 2030متود تا سال 

نفر کمدرود پرسرن   ونیلیم 11حدود  ن،ییمتوسط و پا

 یکشررورها تیرا اررزارک کرررده اسررت و وضررع

بدتر است. فقدان اوالعات  ثیح نیاز ا توسعهدرحال

اشرتغال،  یاز جمله تعداد پرسن  در دسترس برا هیاول

و مو   ییایجغراف یهاانها و مکآن یلیمدارک توف

را دشروار  یانسران یرویرن یزیررها، برنامهخدمت آن

تنهرا بخرش  یمنرابع انسران تیر(. اهم4  نموده است

بلکره  سرتیکشور ن کیبهداشت  ستمیس یبرا یمهم

هررا و یینگهداشررت و بهدررود توانررا یبرررا یدیررکل

 یانسران یرویررود. نیبه شرمار مر زیآن ن یهاتیقابل

سراکنان منراو   یسرالمت تیبخش بهداشرت، وضرع

آنران را  یزندا تیفیک نیمختلف و همچن ییایجغراف

امرر موجرب توسرعه  نیرا تراًیبخشرد و نهایبهدود مر

(. 5  خواهد شرد یتوسعه اقتفاد نیو همچن یسالمت

 میهسرت نیرر حال حاضر در بخش بهداشت شاهد اد

بره منراو   تیرفیک خدمات برا افتیدر یکه افراد برا

 یمنابع انسران ستیبایم نیبرابنا کنندیمختلف سفر م

ها (. دولت2اردند   تیریو مد عیشک  توز نیبه بهتر

 تررکیرمرردم بره خردمات نزد کهیدرصورتمعتقدند 

خواهند کرد و اار به هر استفاده  شتریها بباشند، از آن

 یبررا یاز خدمات استفاده نکند، مرانع تیجمع یلیدل

 (.7به سالمت خوب است   یابیدست

 یازهراین نیمأتر ثیدر نظام سالمت از ح پزشکان   

پرسرن  مرورد توجره  ریاز سرا شیجامعه بر یبهداشت

های عمومی، تعیین موقعیرت هستند. از منظر سیاست

اهمیررت دارد. شررواهد پزشررکان  ییایررجغراف عیرو توز

های بازار جهت اومینان از دهند که مکانیسمنشان می

تعیین  عوام توزیع پزشکان مناسب نیست. آااهی از 

تواند تروازن جغرافیرایی و کننده موقعیت پزشکان می

مردم بیشتری بره دندرال داشرته  یرفاه اجتماعی را برا

آااهی از توزیرع پزشرکان، اوالعرات  نیباشد. همچن
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   ی انسانی بخش بهداشتسنجش نابرابری در توزیع نیرو

 

در رابطه با توانایی جرب نیروی انسانی واجرد  مهمی

انرد خواهرد داد. مطالعرات نشران داده ههشرایط را ارا

عوام  اجتماعی و اقتفادی نرامطلوب،  دحتی با وجو

تراکم با ی پزشکان با پیامردهای مطلروب بهداشرتی 

که توجره بره  ییهااز اروه یکی(. 1-10  مرتدط است

برودن خدماتشران  یسرراورژانیغ  یرها به دلآن عیتوز

 ران،یرباشرند. در ایان مدندانپزشک ،مغفول مانده است

توسرط  اًها عمردتخدمات مربوط به مراقدت از دندان

در منراو   یدر شهرها و بخش دولت یبخش خفوص

درصرد از  20شرود. در واقرع تنهرا یاراهه م ییروستا

درصد  10کنند و یکار م یان در بخش دولتدندانپزشک

 هسرتند تیرعالفمشرغول  یخفوصر در بخرش گرید

 11.) 

خود ممکن اسرت  یهمه افراد در وول زندا داًیتقر   

داشته باشند. غفلت  ازیدهان و دندان ن یهابه مراقدت

 یهرایماریدر حفظ بهداشت دهان و دندان موجب ب

 یدنردان یهرادنردان و پرالک یدایو پوسر ودنتالیپر

 نشرران داده اسررت ریرر(. مطالعررات اخ12  ارررددیمرر

 ییهرایمراریب جرادیدهران و دنردان در ا یهایماریب

 یسکمیا ،یعروق - یقلد ،یتنفس یهایماریهمچون ب

 رهیرو غ ابرتید ،یدر مردان و نوجوانان، لشم یمغز

دهان و دندان  یهامراقدت نیبنابرا .دارند ییبسزا ریثأت

د و نردار یثرؤسالمت جامعه نقرش مر یدر حفظ کل

 نو دنردان و ارتقراء آ دهران یهایماریاز ب یریشگیپ

بره  یجنده از سالمت عمروم کیها و تیاز اولو یکی

مسرتمر دهران و  یها(. مراقدت13-15  رودیشمار م

سروان دهان باشد  یاز غربالگر یتواند نوعیدندان م

 نیرا نی. همچنرندینما یریشگیها پیماریو از شدت ب

  یرلثره کره از د  یهرایمراریتواند از بیها ممراقدت

 یسرالدوران برزر  دراز دسرت رفرتن دنردان  یلاص

تعرداد  شیافزا رغمی(. عل12  دینما یریاست، جلوا

 وعیکره برا وجرود شر میان شاهد آن هسرتدندانپزشک

دهرران و دنرردان منرراو   یهررایمرراریو ب یدایپوسرر

 نیربره ا ازیرو دور افتاده با وجرود داشرتن ن ییروستا

خرردمات  افررتیهررا و دربرره آن یاررروه از دسترسرر

-Decay  صموررروم هسررتند. شرراخ یدانپزشررکدن

Missing-Filled Teeth Index: DMFT) از 

دهان و دنردان اسرت و  نهیها در زمشاخص نیترمهم

شده در  دهیشده، کش دهیپوس یهانشانگر تعداد دندان

 نیرا زانیرو پر شرده اسرت. هرر لره م یدایاثر پوس

اسرت.  شرتریها بدندان یدایباشد پوس شتریشاخص ب

در  شاخص خفوصاً نیاز آن است که ا یحاک آمارها

 نیبنررابرا .دارد یشرریاسررال رونررد افز 12تررا  2 نیسررن

دهان و دندان را هرر لره  یهابه مراقدت ازیتوان نیم

در  از افراد خفوصاً یاری(. بس17  احساس کرد شتریب

به  یموانع دسترس  یبه دل دورافتادهو  ییمناو  روستا

مورد  ی، خدمات مراقدتبهداشت و درمان یهامراقدت

در مطالعه خود  Guay(. 11  کنندینم افتیرا در ازین

دور برودن خانوارهرا از مراکرز  ،یعنوان نمود فقر مال

 یبرررا یکرریزیف یکرره در دسترسرر یشررهر و مشررکالت

خدمات  افتیموجب عدم در دیآیبه وجود م مارانیب

تورک مودود که  یاردد. افراد دارایروستاها م یاهال

خرود  ازیرخدمات مورد ن افتیوانند به جهت درتینم

 مهیو کم درآمد، افراد ب کاریافراد ب ند،یماسفر و اقدام ن

هستند  ییهااز جمله اروه ژهیو یازهاینشده، افراد با ن

ان و خدمات بهداشت و دندانپزشکبه  یکه در دسترس

 (.11  دندان با لالش مواجه هستند

 یمختلف پزشک یاهاروه عیتوز نهیدر زم یمطالعات  

بره  یدسترسر تیرانجام شده اسرت کره اهم رانیدر ا

-22دهرد  یمتخفص در کشور را نشان م یهااروه

در و همکراران  دوسرتح مطالعره  مثالعنوانبه( 20

هر صد هزار نفر از کر   ینشان داد به ازا 1317سال 
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 بخش بهداشت   یانسان یروین عیدر توز یسنجش نابرابر

وجود داشرت.  یعموم دندانپزشک 21 رانیجمعیت ا

 ت،یرصد هزار نفرر جمع پزشکی دردندان خففینمت

نفر و کمتر از آن بود که از این  1استان کشور  20در 

پزشکی بره استان نسدت متخففین دندان 12میان در 

دندانپزشک برود. برر  5کمتر از  تیصد هزار نفر جمع

از نظر  یتوجهقاب در مناو  موروم کمدود  جیود  نتا

 (.23  شتوجود دا یانسان یروهاین عیتوز

و همکاران تفاوت  یریادلیمطالعه ک جیبه نتا توجه با 

 عیررکشررور از نظررر توز یهررادر اسررتان یتوجهقابرر 

تعرداد  نیانگیران مشاهده شرد. بره ورور مدندانپزشک

هرزار نفرر در کشرور  100هر  یبه ازا دندانپزشک21

 یهرراینررابرابر یریرراوجررود داشررت. جهررت انرردازه

. دیراسرتفاده ارد ینرابرابر یهرااز شاخص یاجتماع

 سرتیبایمر یبره برابرر دنیرسر ینشان داد برا جیتان

شوند. بره ورور  عیدر کشور بازتوز دندانپزشک 2113

برره نفررع  یکرر  بررر اسرراس مطالعرره مرررکور نررابرابر

داشتند. برر اسراس  یبهتر تیبود که موقع ییهااستان

 نیبر یایمثدرت و قرو یمطالعره، همدسرتگ نیا جینتا

هرا وجرود در اسرتان یاجتمراع هتراکم پزشکان و رتد

 عیر، توزو همکراران ی(. در مطالعه مدرارک20  داشت

 یشرکزعلروم پ یهرادانشگاه نیدر ب یانسان یروهاین

 هرودنیرابو  ینریج یهراکشور با استفاده از شاخص

مطالعره،  نیا جیقرار ارفت. بر اساس نتا یمورد بررس

به صورت  یکعلوم پزش یهادانشگاه نیب یمنابع انسان

از مجروز  یحرال بخشرنیرااند. برادهش عیعاد نه توز

 یهابرابر در دانشگاه عیبه توز دنیاستخدام جهت رس

 (.21  شوند عیبازتوز دیکشور با

هرای اجتمراعی و اقتفرادی فراز و نشریب رغمعلی  

بسیار در کشور در وی سه دهه اخیر، رشد و توسرعه 

ها آموختگان آنها و تعداد دانشها و دانشکدهدانشگاه

سرال ارشرته بسریار لشرمگیر بروده اسرت.  30وی 

سرررعت رشررد تعررداد دانشررجویان پررریرک شررده در 

 مراکزها بسیار بیشتر از سرعت افزایش تعداد دانشگاه

تروان افرت مجمروع تعرداد یآموزشی بوده است. مر

برابررر شررده  20دانشررجویان پررریرک شررده تقریدرراً 

امرا (. 24  اندبرابر شده 5ها تقریداً دانشکده کهیدرحال

افرراد جامعره بره  یهمچنان با عدم دسترسر حالنیباا

ان از دندانپزشرککره  میمواجه هست یپزشک یهااروه

و  ییمطالعرره رضررا سرراسهررا هسررتند. بررر اجملرره آن

ان دندانپزشرک یبررا یهمکاران شاخص عدم همدستگ

بدان معنا است که  نیدرصد بود. ا 11استان کرمانشاه 

درصرررد  11 عاد نررره، عیررربررره توز دنیرسررر یبررررا

تواننررد از یان فعررال در اسررتان مرررکور مرردندانپزشررک

به منراو  کرم خردمت براز  پر خدمت یهاشهرستان

 (. 11  شوند عیتوز

وجرود و  تیرالررکر و اهمتوجه به مطالرب فرو  با  

 عیشد توز یان در مطالعه حاضر سعدندانپزشک عیتوز

. ردیقرار ا یان در استان فارس مورد بررسدندانپزشک

را در  رانیمرد تیموفق زانیتواند میحاضر مپژوهش 

 .دینما یبررس یانسان یروین عیتوز

 

 روش بررسی

 یو کراربرد یفیمطالعه حاضر از نوع مطالعرات توصر

ان را در اسرتان دندانپزشرک عیردر توز یبود که نابرابر

هرود نیو رابر ینریج یهافارس با استفاده از شاخص

 یبررا یسرایمق ینریقرار داد. شاخص ج یمورد بررس

 لهیاست که بره وسر یدرآمد یهاینابرابر یریااندازه

منرابع مراقدرت  عیروزت ایرسرالمت  عیتوان توزیآن م

 نیشراخص بر نیرکرد. دامنه ا یریاسالمت را اندازه

کامر  و  یدهنده برابرباشد. صفر نشانیم کیصفر و 

 ی(. منونر22  باشردیکامر  مر ینابرابر ندهینما ک،ی

در علم اقتفاد و  ریدر قرن اخ ینیلورنز و شاخص ج
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 یهراشدند اما در سرالیکار برده مه ب یعلوم اجتماع

از جملره  یگررید یهرادر حروزه میاهمفر نیرا ریاخ

استفاده شده  زین یو خدمات بهداشت یپزشک قاتیتوق

مطالعرره جهررت مواسررده  نیرر(. در ا11 ،20اسررت  

 نیشرتریبره ب نیاز کمتر ت،یابتدا جمع ینیشاخص ج

اسرتان فرارس مرترب شرده و در  یهاستانشهر یبرا

ان قررار ارفتنرد. سرپه سرهم دندانپزشکتعداد  مقاب 

هر شهرستان و در مرحله بعد  اندندانپزشکو  تیجمع

( دندانپزشررکو  تیرر جمع رهررایمتغ یدرصررد تجمعرر

 کار ارفته شد.ه ب ریرابطه ز تاًیمواسده و نها

 

 
 

yان و دندانپزشرک یتجمعر ارر درصردها نشرانx هرا

تعرداد  nام و iدر شهرسرتان  تیرجمع یدرصد تجمع

 (.21باشد  یاستان فارس م یهاک  شهرستان

دهنررده حررداکثر فاصررله نشرران هررودنیراب شرراخص  

درجره  45 ایر یلرورنز از خرط برابرر یمنون یعمود

تر باشد شاخص بزر  نیا یاست. هر له مقدار عدد

که سهم  یمعن نیاست به ا شتریب یدهنده نابرابرنشان

بره  ازیرن یبره برابرر دنیاز منابع جهرت رسر یشتریب

 ننردما یگررید نیشاخص با عنراو نیدارد. ا عیزبازتو

و نسردت  Pietra ratio ،Hoover ،Schutzشاخص 

 که نیا  ی(. به دل22، 23شده است   یمعرف زیتشابه ن

هرر دو از  ینریج بیهرود و ضررنیرابر یهاشاخص

 نیرکراربرد ا نیاردند بنابرایورنز استخراج مل یمنون

در  جینترا دیأیزمان جهت تدو شاخص به صورت هم

 است. رابطه دیمف اتدر مطالع ینابرابر زانیرابطه با م

 استفاده شد: هودنیرابجهت مواسده شاخص   یذ

 
 ام و iان شهرستان دندانپزشکنشانگر تعداد    

به  ان استان فارس ودندانپزشکهنده تعداد ک  دنشان

  ام و iبیانگر جمعیت شهرستان   همین ترتیب 

های نمایانگر تعداد ک  جمعیت استان فارس در سال

 باشد.مورد بررسی می

ان شاغ  دندانپزشکشام  تعداد  ازیمورد ن یرهایمتغ  

استان فارس  یاهشهرستان تیو جمع یدر بخش دولت

 یتریجمع یهرابرود. داده 1315و  1314 یهادر سال

 سالنامه  رانیاستان فارس از مرکز آمار ا یهاشهرستان

ان از معاونت دندانپزشکاستان فارس( و تعداد  یآمار

و  دیراخرر ارد رازیشر یدرمان دانشگاه علوم پزشرک

مررکور مواسرده شردند. جهرت انجرام  یهراشاخص

اسرتفاده  2013نسرخه   Excelار افرزنرم از مواسدات

 شد.

 

 هایافته

 بیبه ترت 15و  14 یهااستان فارس در سال تیجمع

و تعررداد  تیررهررزار نفررر جمع 4151 و 4237حرردود 

مررورد  یهراان در اسرتان مررکور در سرالدندانپزشرک

 یهراافترهینفر برود.  1427و  1252 بیمطالعه به ترت

 که نیباوجودا رازیمطالعه حاضر نشان داد شهرستان ش

حردود  1315درصد و در سال  31حدود  14در سال 

اسررتان فررارس را برره خررود  تیرردرصررد از جمع 31

درصد و  71حدود  14اختفاص داده بود اما در سال 

درصرررد از تعرررداد کررر   72حررردود  15در سرررال 

مشغول  رازیان استان فارس در شهرستان شدندانپزشک

بره  تیرجمع نیو کمترر نیشرتریبودنرد. ب تیربه فعال
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 بخش بهداشت   یانسان یروین عیدر توز یسنجش نابرابر

( و %31  رازیشرر یهررامربرروط برره شهرسررتان بیررترت

شهرستان استان فرارس از  15( بود. %22/0  اساراادپ

پاسررارااد، سروسررتان، خررنج،  یهرراجملرره شهرسررتان

 نیکمترر دیارسنجان، رستم، فراشدند، بوانات و خرم ب

کمترر  یحت زانیم نیرا داشتند که ا دندانپزشکتعداد 

 ین استان فرارس برراادندانپزشکدرصد از ک   کیاز 

 07/7 مجموعاً کورمر یهاهر شهرستان بود. شهرستان

بره  15استان فارس را در سال  تیدرصد از ک  جمع

کره از  گرریخود اختفاص داده بودند. ده شهرستان د

ها اراک، استهدان،  مرد و آباده بودند کمترر جمله آن

ان استان فرارس را در دندانپزشکدرصد از تعداد  2از 

از  شیفسا و جهرم بر یهادادند. شهرستان یجا خود

درصد تعداد  3از  شیمرودشت ب شهرستاندرصد و  2

کرر  اسررتان را داشررتند. تناسررب تعررداد  دندانپزشررک

استان  یهاو تعداد دندانپزشکان در شهرستان تیجمع

ها کمترر از شهرستان ینشده بود و برخ تیفارس رعا

 انپزشررکدندخررود  یترریجمع ازیرراز ن شررتریب یو برخر

 داشتند.  

هر هزار نفرر  یبه ازا تیبه جمع دندانپزشک نسدت  

و حردود  نیشرتریب رازیدر شهرستان ش 1315در سال 

نفرر در رتدره  3/0نفر بود و شهرسرتان خرنج برا  2/0

 یهراقرار داشت. نسدت مررکور در شهرسرتان یبعد

مهررر، ن،یکررارز رویرر، قدشررتنیزررسررتم،  بوانررات،

نفرر برود. دامنره  کیکمتر از  کازرون، داراب و کوار 

 2/0ترا  1/0 نیها برشهرستان بقیه ینسدت مرکور برا

 نفر بود. 

 عیتوز یبرا ینیبر اساس مطالعه حاضر شاخص ج   

و  32/0 بیربه ترت 15و  14 یهاان در سالدندانپزشک

هرود در نیدست آمد. بر اساس شاخص رابره ب 27/0

 نفرررر( از 503درصرررد   40 دررراًی، تقر1314سرررال 

 یان اسررتان فررارس جهررت رفررع نررابرابردندانپزشررک

شدند. شاخص مرکور در سال یم عیبازتوز ستیبایم

اساس  نیرا به خود اختفاص داد. بر ا 33 رزکا 15

 15ان در سال دندانپزشکنفر از  415حدود  ستیبایم

(. 1جردول  شردند یمر عیزبازتو یجهت رفع نابرابر

نسدت بره  15هود در سال نیو راب ینیج یهااخصش

 یمنردداشت که نشان از بهرره یروند کاهش 14سال 

اسررتان فررارس از خرردمات  یهرراشهرسررتان شررتریب

ان مرورد دندانپزشرکتعداد  2جدول  .بود اندندانپزشک

برر  یبه برابر دنیهر شهرستان به جهت رس یبرا ازین

مرورد مطالعره  یهرارا در سرال تیاساس تعداد جمع

ان شهرسرتان دندانپزشرکنشان داده است. تنها تعرداد 

آن برود  تیمتناسب با تعداد جمع 1315خنج در سال 

 دیبا رازیشهرستان ش اندندانپزشکنفر از  415و تعداد 

شرده و  عیراسرتان فرارس توز یهاشهرستان ریدر سا

 .ندینما تیفعال

 
 

 ان استان فارسدندانپزشک عیدر خصوص توز هودنیرابو  ینیج یهاشاخص زانی: م1جدول 

 

 

 

 

 

 سال              

 شاخص

4931 4931 

 32/0 23/0 جینی

 22 00 هودنیراب

 083 302 میزان بازتوزیع
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استان فارس به نسبت جمعیت در هر هزار نفر جمعیت یهادر شهرستانان دندانپزشک: تعداد بازتوزیع مورد نیاز 2جدول   
4931سال   4931سال   4931سال   4931سال   

ن
شهرستا

 

داد 
دانتع

دن
ک

پزش
داد مورد  

تع

ی 
نیاز برا

ع
بازتوزی

 

داد 
تع

ک
دانپزش

دن
داد مورد  

تع

ی 
نیاز برا

ع
بازتوزی

ن 
شهرستا

 

داد 
تع

ک
دانپزش

دن
داد مورد  

تع

ی 
نیاز برا

ع
بازتوزی

 
داد 

تع

ک
دانپزش

دن
داد مورد  

تع

ی 
نیاز برا

ع
بازتوزی

 

 40 2 9 2 رستم 43 48 42 40 آباده

 46 6 40 3 دشتنیزر 2 6 8 0 ارسنجان

 46 43 43 40 سپيدان 6 43 8 44 اناستهب

 6 6 6 0 سروستان 42 44 42 8 اقليد

-302 980 شيراز 43 2 43 3 بوانات  4030 083-  

 8 6 2 3 فراشبند 6 2 6 3 پاسارگاد

 39 22 39 40 فسا 32 03 09 40 جهرم

 49 48 48 43 فيروزآباد 44 6 40 3 خرامه

 46 6 40 0 قيرو کارزین 3 40 6 8 خرمبيد

 36 33 30 34 کازرون 0 42 0 2 خنج

 42 8 46 6 کوار 03 49 22 46 داراب

 30 08 32 39 مرودشت 4 43 1 43 گراش

 42 49 43 42 ممسني 04 30 03 42 الرستان

 40 6 43 3 مهر 42 43 43 43 المرد

 42 34 42 48 زیرین     

 

 یریگجهیبحث و نت

و  ینریج یهراحاضرر برا اسرتفاده از شراخص مطالعه

ان دندانپزشرک عیردر توز ینرابرابر یهود به بررسنیراب

پرداخت. بر اساس  15و  14 یهااستان فارس در سال

 دندانپزشرک 3/0تعداد  15استان فارس در سال  ج،ینتا

در  ینیداشت. شاخص ج تیهر هزار نفر جمع یابه از

و  32/0 بیبه ترت ارساستان ف یبرا 15و  14 یهاسال

هرود در نیو بر اساس شاخص رابر دست آمده ب 27/0

 15در سال  کهیدرحال دندانپزشک 503تعداد  14سال 

 یجهررت کرراهش نررابرابر دندانپزشررک 415تعررداد 

 عیاسرتان فرارس برازتوز یهراشهرستان نیب ستیبایم

درصد از ک  تعداد  72نشان داد حدود  جیشدند. نتایم

انرد و متمرکرز شرده رازیشر شهرستانان در دندانپزشک

شهرستان خنج(  ءاستان  به جز نیا یهاشهرستان ریاس

 هرهبیزشکان برخود از وجود دندانپ تیبه تناسب جمع

 

مرودشرت،  یهراموضروع در شهرسرتان نیبودند که ا

احسراس  شتریکازرون،  رستان، داراب، فسا و جهرم ب

 شد.

از مطالعرات بره  یادیتعداد زافته شد که  وورهمان   

 یهراارروه متخفص خفوصاً یوهارین عیتوز یبررس

 عیرهرا بره توزاز آن یاند اما تعداد کمپزشکان پرداخته

هرا مطالعره اند که از جمله آنان توجه نمودهدندانپزشک

ع یررتوز هرراآنمطالعرره در و همکرراران بررود.  یریادلیررک

و  هقرار داد یان را در ک  کشور مورد بررسدندانپزشک

ان در دندانپزشرک عیرزدهنده نابرابر بودن تونشان جینتا

برا  ییهرابه نفرع اسرتان ینابرابر نیکشور بود و الدته ا

  یشغل یهاترا تر بود. وجود فرصرب یماعرمرتده اجت

بره  النیالتوفرفارغ  یتر، تمابزر  یدر شهرها شتریب

 انرد ازدر آنجا بروده  یکه مدت توف یماندن در شهر

  یرارب ان راکرزشدانپردن زهیگربود که ان یواملرجمله ع
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 بخش بهداشت   یانسان یروین عیدر توز یسنجش نابرابر

 

(. در 20  داد شیبررزر  افررزا یحضررور در شررهرها

ان مورد بوث قرار دندانپزشک عیتوز زیپژوهش حاضر ن

 ترر خفوصراًیکراربرد یریراجهینت  یارفت اما به دل

از  یکریدر  یشرتریب اتیربا جزه اراراناستیس یبرا

مطالعره  جرهینت حرالنیبااکشور انجام شرد.  یهاستانا

ان و تمرکرز دندانپزشرک عیردر توز ینرابرابر زیحاضر ن

برا تر  یبرا رتدره اجتمراع یهراهرا را در شهرسرتانآن

کررد. پرژوهش حاضرر توانسرت تعرداد  دیأی( ترازی ش

بزنرد  نیتخم زیها را نشهرستان ازیان مورد ندندانپزشک

از شهرسرتان  دندانپزشرک 415اساس تعداد  نیکه بر ا

 یرابرربره ب دنیها جهرت رسرشهرستان ریبه سا رازیش

شرروند. در رابطرره بررا حضررور  عیبررازتوز سررتیبایمرر

تروان افرت یها مها و شهرستانان در استاندندانپزشک

و  هیراسرتفاده از مرواد اول  یبه دل یدندانپزشکخدمات 

هرا برا نهیهز نیدارند که ا ییبا  نهیاران، هز زاتیتجه

 نیبنرابرا ابردییمر شیافرزا دیرجد یهرافناوری رودو

در مورد خدمات مربوط  خفوصاً یکدندانپزشخدمات 

اسرت و برا  نرهیکننداان پرر هزمفرف یبرا ییدایبه ز

از جمله خدمات  یدندانپزشکخدمات  که نیتوجه به ا

هرا برا  باشرد، تعرفه آن کهیدرصورتکشش هستند  با

تروان  دورافترادهدر منراو   خفوصاً رنداانیاخدمت

 یداریررا خ یپرداخت نداشته و تنها خدمات اورژانس

در منراو   یدندانپزشکخدمات  گریدعدارتبه ؛کنندیم

موضوع منجرر بره  نیدارند و ا یکم یتقاضا دورافتاده

حضرور  زهیران شرده و انگدندانپزشرک یکاهش درآمد

 یهادر بخش تیفعال نیو همچن یها در مناو  شهرنآ

 Tryonالعرات مط جریارخواهد داد. نت اهشرا ک یدولت

( در 25  کارانرهمرررررو  Wehby نیچنررررر( و هم1 

 عیرتوز یلگرونگ یدر بررسر 2017و  1174 یهاسال

از پرژوهش حاضرر  جیبرر نترا یدیأیت زیان ندندانپزشک

 زر  ررب یهاتانردانپزشکان در شهرسررکز دنرتم ثیح

 

در مطالعره خرود  زین Tryonباشد. یم یمناو  شهر و

برر متفراوت  یلریرا دل یدر مناو  شهر تربه التیتسه

و  Wehbyان دانسرررت و دندانپزشرررک عیررربررودن توز

 یبررا ییایجغراف یدر دسترس التیهمکاران عدم تسه

 انیران بدندانپزشرکبر کراهش عرضره  یلیمناو  را دل

 کردند.

Toyokawa   وKobayashi عیردر مطالعه خرود توز 

 یان را در ژاپن بررسردندانپزشکپزشکان و  ییایجغراف

 2000سرال کشرور در  نیان ادندانپزشکنمودند. تعداد 

بره  تیبه جمع دندانپزشکنفر و نسدت  11401حدود 

 هراآننفر بود. در مطالعه  7/21هزار نفر  100هر  یازا

مرورد  یهراان در سرالدندانپزشرک یبرا ینیج بیضر

 1110در سرال  27/0داشت و از  یمطالعه روند کاهش

کاهش آن   یو دل افتیکاهش  2000در سال  11/0به 

کشرور،  نیران در ادندانپزشرک عیزتر شدن توو عاد نه

ها در مناو  استقرار آن نیها و همچنعرضه آن شیافزا

 ینیج یها(. در مطالعه حاضر شاخص22  موروم بود

 نیررا دندرال نمودنرد کره ا یروند کاهشر هودنیرابو 

ان در اسرتان دندانپزشرک نرهیبه عیرموضوع نشانگر توز

 عیرفارس بود اما همچنان مداخالت دولت جهرت توز

اردد. نسردت یاحساس م ازیبر اساس ن برابر خفوصاً

هرر صرد  یبره ازا 15در سال  تیبه جمع دندانپزشک

بررا ژاپررن تعررداد  سررهیبررود کرره در مقا 30هررزار نفررر 

در کشرور عرضره شرده اسرت و  یکمترر دندانپزشک

 است.  ازین نهیزم نیدر ا یشتریب یروهاین تیترب

مطالعره خرود  و همکاران در دشتیسفید پوریامامقل   

 ییایرجغراف عیرتوز تیوضرع یبه بررس 1312در سال 

بخش بهداشت در تهرران پرداختنرد. در  یانسان یروین

 یانسران یهرایروین یتمام عیتوز تیمطالعه وضع نیا

 ،یفعال در بخش بهداشرت از جملره پزشرکان عمروم

 فاده از ربا است رهیرستار و غران، پزشکردانپدنمتخفص، 
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 یخص عدم تشابه مورد بررسو شا ینیج یهاشاخص

 عیدر توز یقرار ارفت. براساس مطالعه مرکور نابرابر

 نیکمترر یپزشرکان عمروم نیو بر نیشرتریپرستاران ب

ان استان تهران در شهر دندانپزشکدرصد  72مقدار بود. 

 یبرررا ینرریتهررران متمرکررز شررده بودنررد. شرراخص ج

برره وررور  12 تررا 12 نیبرر یهرراان در سررالدندانپزشررک

 یهرابود الدته شاخص مررکور در سرال 27/0 نیانگیم

دهنرده داشرت کره نشران یشریمورد مطالعه رونرد افزا

باشد. بر اساس شاخص عدم تشرابه یم شتریب ینابرابر

ان استان دندانپزشکدرصد از  15حدود  نیانگیبه وور م

 عیبرازتوز سرتیبایم یبه برابر دنیتهران به جهت رس

مطالعرره  در ینرریشرراخص ج مقرردار(. 27  شرردندیمرر

و پژوهش حاضر تا  همکاران و دشتیپور سفیدیامامقل

اروه در اسرتان  نیا عیباشد اما توزیم کینزد یحدود

در اسرتان تهرران  کرهیدرصرورت ینزولر یفارس روند

اررروه  عیررتوز یعنرریداشررته اسررت  یصررعود یرونررد

و در اسرتان  یان در استان تهران بره نرابرابردندانپزشک

 کره نیشده است. با توجه به ا کیزدن یفارس به برابر

در هر دو مطالعه مشابه  یمورد بررس یبازه زمان یانتها

مشابه بوده  یاسیو س یمداخالت اقتفاد نیاست بنابرا

منرابع  تیریتروان بره نوروه مردیرا مر جیو تفاوت نتا

ان در دندانپزشرکتمرکرز  ثیردانست. الدته از ح یانسان

مطالعات همسو  جینتابا تر،  یبا رتده اجتماع ییشهرها

 بودند. 

 عیتوز یو همکاران در مطالعه خود به بررس ییرضا   

بخش بهداشرت در اسرتان  یانسان یروهاین ییایجغراف

تا  2005 یهاکرمانشاه پرداختند. مطالعه مرکور در سال

مطالعه عالوه بر پزشکان  نی. در ارفتیانجام پر 2011

 عیرتوزداروسرازان و امرداداران،  ،یمتخفص، عمروم

و  ینریج یهرااز شراخص دهبا اسرتفا زیان ندندانپزشک

  ینیص جررار ارفت. شاخرق یررسرشابه مورد بعدم ت

 

و در سررال  31/0ان دندانپزشررک یبرررا 2005سررال  در

 کیردست آمد کره نشران از نزده ب 32/0مقدار  2011

مطالعه مررکور و  جیرا داشت. نتا یشدن به خط برابر

رونرد شراخص  بودن یکاهش ثیپژوهش حاضر از ح

 زانیرمشرابه بودنرد و م اندندانپزشک عیتوز یبرا ینیج

در  یانسران یروهاین عیدر توز اراراناستیس تیموفق

(. 11  دیرنمایمر دأییرفارس و کرمانشاه را ت یهااستان

و همکراران در  دوستح که  یاالدته بر اساس مطالعه

متخفررص در  یروهررایانجررام دادنررد، ن 1317سررال 

با تر متمرکز شده بودنرد و  یرتده اجتماعبا  یهااستان

 یمتخفص پزشرک یهااروهمناو  موروم از حضور 

 تیرفعال  یرتما زیرمطالعره ن نیر(. ا23  موروم بودند

با رفاه و  یهامتخفص را در مناو  و استان یهااروه

 .  دینمایم دیأیت شتریامکانات ب

و  هیرربرره مررواد اول یدندانپزشررکخرردمات  یوابسررتگ   

 مرتیمنجرر بره ق دیرجد یهافناوریورود  ت،زایتجه

موضروع  نیراردد کره ایم یدندانپزشکخدمات  یبا 

اروه از خردمات را کراهش داده و در  نیا یتقاضا برا

حضور آنران در  زهیان و انگدندانپزشکآن درآمد  جهینت

دهد. یرا کاهش م یتدول یهاو بخش دورافتادهمناو  

ارردد ینمر نیمأتر یاعموارد که رفاه اجتم اونهنیادر 

. وزارت بهداشررت دیرردولررت مداخلرره نما سررتیبایمرر

در  یریشرگیپ یهراورر  یهمچرون اجررا یمداخالت

را در  یاجدرار یهراارراندن ور  نیمدارس و همچن

بره  بایسرتمریبرنامه کار خرود قررار داده اسرت امرا 

اروه با توجره  نیعرضه ا نیمچنو ه روهاینگهداشت ن

 یآت یهات و درمان در سالخدمات بهداش یبه تقاضا

 شود.  ژهیتوجه و زین

در کشور هرر  تیجمع یسرشمار که نیتوجه به ا با   

 یهرااز داده نیبنرابرا ردیرایانجرام مر برارکیسال  5

  بیترتنیبد ،ارددیاستفاده م تیعرجم یرارب یبرآورد
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 بخش بهداشت   یانسان یروین عیدر توز یسنجش نابرابر

 

مطالعرره حاضررر، اسررتفاده از  یهرراتیاز مورردود یکرری

بررود.  1314سرال  یابررر یبررآورد یترریجمع یهراداده

 یبررا DMFTاز شراخص  یقریندود آمار دق نیهمچن

مطالعه حاضرر  گرید تیمختلف از جمله مودود نیسن

بود. با وجود در دسترس برودن اوالعرات مربروط بره 

و  ینریج یهراشراخص میتوانسرتیشاخص مرکور مر

براسراس شراخص  ازیرن  یهرود را بعرد از تعردنیراب

DMFT ان را برر اسراس دندانپزشرک عیمواسده و توز

تعرداد  رفتندر نظر ا نینمود. همچن  یمناو  تول ازین

 عیرتوانسرت توزیمر زین یان بخش خفوصدندانپزشک

. برا وجرود دیرنما کیرنزد تیران را به واقعدندانپزشک

توانرد یمر  یرتوق نیرا جیذکر شده نتا یهاتیمودود

 یهایروین عیتوز یکنون تیرا از وضع اراراناستیس

افرراد جامعره از  یمنردبهرره زانیو ممتخفص  یانسان

را در  رانیسراخته و مرد هخدمات بخش بهداشت آارا

در  ان خفوصراًدندانپزشک نهیبه عینووه توز یلگونگ

 رساند.  یاریاستان فارس 

 

 هاشنهادیپ

 عیردر توز دیبخش بهداشت و درمان با اراراناستیس

ها آن ازین زانیان به نقاط مختلف کشور به مدندانپزشک

 تیرموفق زانیرمنراو ، م تیرموروم زانیبر اساس مو 

 و یسانرانر یروهایرهداشت نرمداخالت ارشته در نگ

 در  DMFTشاخص  یکاهش ای یشیروند افزا نیهمچن

 

 

انجرام دهنرد.  ار عیارشته توجه نموده و توز یهاسال

تواند برا یم یوزارت بهداشت، درمان و آموزک پزشک

 نیمچنررو ه یمررال یهررازکیرردر نظررر ارررفتن انگ

 ،یان بخرش خفوصردندانپزشک تیفعال یریپرانعطاف

 یامدهایها جهت بهدود و ارتقاء پاز دانش و مهارت آن

تواننرد یم اراراناستی. سدیدهان و دندان استفاده نما

ان را برر دندانپزشکهمچون  یففمتخ یروهایعرضه ن

 یرهرایهمچرون متغ ازیرو ن یمنردبهرره زانیراساس م

 ینریبشیپ رهیها و غیماریروز بو ب وعیش ک،یدمواراف

 یتا شاهد لالش عدم تعرادل عرضره و تقاضرا ندینما

 .مینداش ندهیدر آ یانسان یروین

 

 یسپاسگزار

تورت عنروان  یمطالعه حاضر حاص  از ور  پژوهش 

متخفص  یانسان یهایروین عیعدالت در توز یبررس»

اچ اس ار معاونرت  تهیمفوب در کم «در استان فارس

 رازیشر یو منابع دانشگاه علوم پزشرک تیریتوسعه مد

بود. از پرسن  موترم  7272و با کد  12/5/15 خیدر تار

جهرت در  رازیش یکمعاونت درمان دانشگاه علوم پزش

مطالعه حاضر کمال تشرکر را  یهادادهاراشتن  اریاخت

 .میدار

 

 منافع تضاد

 وجود نداشت. یتضاد منافع سنداانینو نیب
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Abstract  

 
Background & Objectives: Oral and dental disorders have a significant role in the 

development of diseases such as respiratory and cardiovascular diseases and diabetes. So 

prevention of oral and dental problems should be one of the most important health system 

priorities. On the other hand, the fair distribution of dentists for a full coverage of the whole 

country is not suitable. In this study, the distribution of dentists and their density in Fars 

province were investigated. 

Methods: In this descriptive study, population statistics of Fars Province,  as well as the 

number of active dentists in the public sector in each county in 2015 And 2016 were obtained 

from the Iranian Statistics Center and the Deputy of Health of Fars province. Finally, using 

the Gini and Robin Hood indices, the distribution of dentists was studied. 

Results: Gini index for dentists in 2015 and 2016 was calculated as 0.32 and 0.27, 

respectively, and 503 and 485 dentists had to be redistributed in order to achieve a complete 

equality. Accordingly, the number of dentists in the city of Shiraz should be reduced in order 

to be redistributed in other cities.   

Conclusion: Health care policy makers should distribute dentists in different parts of the 

country according to their needs and based on the extent of deprivation of the areas, the 

success rate of past interventions in maintaining human resources, and the increasing or 

decreasing trend of the Decay-missing-filled teeth index in recent years. 
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Hood index 
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