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 عنوان طرح:

 اطالعات سیستم از استفاده با درمانی -بهداشتی مراکز به شهروندان دسترسی ارزیابی با سالمت در عدالت بررسی

 (کرمانشاه شهر موردی مطالعه( )GIS) جغرافیایی

 

 رشادت الیسه

 

 یدیشهرام سع، 

 

اسفت     بفوده  جهفان  مختلف   کشورهاي در سیاستگزاران حوزه سالمت توجه مورد همواره درمانی -بهداشتی خدمات به یکسان دسترسی

درسفت،   خفدمات  کردن فراهم یعنی نواحی در سطح شهرها، و مناطق همة براي درمانی و بهداشتی به خدمات مطلوب دسترسی حقیقت درزیرا 

 داشفته  وجودنیز   خدمات از برخورداري و درمانی -بهداشتی خدماتبودن  فراهم بین مثبتی ارتباط باید البتهدرست،  مکان در و درست زمان در

 در برقفراري دفدالت   نیفز  و خفدمات  از کننفداان ميفر   دسترسفی  در درمفانی  -بهداشفتی  منفاب   هفاي تخيفی   سیاست به همین جهت باشد،

را مفورد   فضفایی  و فرهنگفی  اجتمفادی،  اقتيفادي،  چفون  مختلف ،  ابعفاد  ازرا  دسترسفی در منفاب   دارد   مثبتیمهم و  نقش خدمات به یابیدست

هاي اخیر شهر کرمانشاه نیز هماننفد دیگفر   در دهه  مورد مطالعه قرار ارفته است بالقوه دسترسی فضایی جنبة مطالعه این در پژوهش قرار داده اند،

نشفینی  شهر به محفدوده شفهر و رواح حاشفیه    هاي شدید روستا به شهر و پیوستن روستاهاي اطرا با دواملی همچون مهاجرت  شهرهاي کشور،

ریزي و نارسایی نظام توزی  خدمات بوده و سبب شده اسفت  داشته، در هماثري که این روند در پی  ترینرسد دمدهمواجه بوده است، به نظر می

خفدمات بفا   درمانی و دسترسی شهروندان به این اونه  -هاي خدمات دمومی از جمله مراکز بهداشتیکه توزی  و پراکندای متعادل بین کاربري

 -بهداشفتی  مراکز به شهروندان فضایی با ارزیابی دسترسی ددالت در سالمت بررسی به حاضر پژوهش در همین رابطه  همراه باشد  مشکالت

ایفن پفرو ه    ( پرداختفه اسفت   0931طی بازه زمانی یک ساله )کرمانشاه  شهر در (GIS) جغرافیایی اطالدات سیستم از استفاده با درمانی

و شفوراي پژوهشفی دانشفگاه دلفوم پزشفکی      ( SDH)مرکفز  ميوب مرکز تحقیقات توسعه و ارتقفا  سفالمت    34229تحقیقاتی با کد 

و  موجفود  درمفانی  -بهداشفتی  مراکفز  شفام   هفا تحلیلفی اسفت، داده   -روش پژوهش توصفیفی  انجام پذیرفت  3131کرمانشاه در سال 

اففزار  نرم در پوشانیهمسایگی و هم تحلی  قابلیت از استفاده باشد  باشهر کرمانشاه می 0931سال  آماري هايبلوک جمعیتی اطالدات

ArcGISمراکفز  هاي تحت پوشش درمانی و مساحت بلوک -، تعداد جمعیت، خانوار داراي دسترسی و فاقددسترسی به مراکز بهداشتی

درمفانی   -براساس استانداردهاي تعری  شفده شفعاد دسترسفی بفراي مراکفز بهداشفتی        شد بهداشتی به تفکیک اسامی درمانگاه محاسبه

نفر تعری  شده و جمعیفت سفروید دهنفده     051باشد و براساس معیارهاي دمومی تراکم زیاد براي شهرها حدود متر می 051-051

 تعری  شده است خانوار  2111 -4111بین درمانی  -براي هر مرکز بهداشتی

 -بهداشفتی  مراکفز  به دسترسی فاقددرصد(  22/52) خانوار 094200خانوارهاي شهر کرمانشاه از ک   ي این پژوهش هابراساس یافته

درصفد(   94)خفانوار   95113، بودنددرصد( 00/25) خانوار داراي دسترسی 013221درمانی هستند و این در حالی است که تعداد 

 

 



 -بهداشفتی  مراکفز  فاقد دسترسی بهدرصد(  21/55)نفر  205042باشند همچنین درمانی می -مرکز بهداشتی 9و  4داراي دسترسی به 

درمانی در سفطح شفهر کرمانشفاه در ارتبفاط بفا شفعاد        -توزی  فضایی مراکز بهداشتیاین یافته ها حاکی از آن است که  درمانی هستند 

اي از ساکنان شهر کرمانشاه خارح از محدوده شفعاد دملکفردي واقف     نامتعادلی توزی  یافته است که بخش دمده دملکردي، به صورت

خورد طفوري  هاي شهري خيوصاً بخش مرکزي، تراکم و تمرکز این خدمات به چشم میایی که در برخی از بخشاند به اونهاردیده

کفه  پوشانی برخوردارند  در این پژوهش مشاهده شفد  بهداشتی از هم کزمرا پوشش تحت هايبلوک درصد مساحت 03/01که حدود 

ساکنان مرکز شهر، از سطح دستیابی باالیی و بردکد  درمانی هستند -غربی شهر، فاقد پوشش مراکز بهداشتیهاي غربی و جنوببخش

فضفایی در سفطح    هفاي نفابرابري  واسفطة  لذا به  شده استیابی به خدمات نیز کمتر برخوردار بوده و با فاصله ارفتن از مرکز شهر دست

شهروندان در دسترسی به  براي برابر فرصت وجود ددم درمانی ندارند که اویاي -به مراکز بهداشتی شهر، شهروندان دسترسی یکسانی

اصفولی  هفاي مفدیریتی   تيفمیم  اتخاذهاي کارآمد در راستاي لذا استفاده از تکنیک باشد درمانی در شهر کرمانشاه می -مراکز بهداشتی

 تا حدود زیادي این مسأله را مرتف  خواهد نمود  GISافزار نرماستفاده از از جمله براي اصالح وضعیت موجود 

هاي که از کمترین امکانات بخشبراي هاي آتی را ریزيتوان برنامهمیدر شهر کرمانشاه با شناخت وضعیت ددالت در سالمت 

به بخش هایی که فاقد دسترسی هستند خدمات توان اجرا  کرد  با توجه به نتایج پژوهش می هستند خدمات سالمت برخوردار

اداره ک  واحد طرح و استرش مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه، نتایج این پژوهش ترین استفاده کننداان از اصلیرسانی کرد  

شهرداري مناطق دانشگاه دلوم پزشکی کرمانشاه، ب  معاونت توسعه و مدیریت منامدیریت دمرانی واحد بهزیستی کرمانشاه، 

فرمانداري شهر اداره ک  بیمه، استانداري،  اطالدات و آمار ک  ادارهاستان کرمانشاه، شهري کرمانشاه، اداره راه و شهرسازي 

آااهی رساندن در  د، همچنین بانباشمیبهداشتی دانشگاه دلوم پزشکی کرمانشاه محترم اروه طرح و استرش معاونت کرمانشاه، 

توان یک بستر مناسب براي حضور و مشارکت شهروندان و تمای  همه ها میمورد وضعیت دسترسی به خدمات سالمت در رسانه

  دستگاههاي مربوطه به شرکت در این اونه فعالیتها را فراهم ساخت 

 بررسی»تحت دنوان  3131در سال « ندراندانشگاه دلوم پزشکی ماز»نتایج حاص  از این پژوهش به صورت مقاله در مجله 

( GIS) جغرافیایی اطالدات سیستم از استفاده با درمانی -بهداشتی مراکز به شهروندان دسترسی ارزیابی با سالمت در ددالت

 چاپ اردید  جهت اطالدات بیشتر می توان به سایت: «  (کرمانشاه شهر موردي مطالعه)
 

http://jmums.mazums.ac.ir/browse.php?a_id=4100&sid=1&slc_lang=fa        مراجعه نمود    
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