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چکيده
مقدمه
این طرح به منظور بازنگری بررسي تعداد داروساازان موواود و ماورد نيااز وظام نظاام ساحمم و ن او و
چگونگي تامين داروسازان و تطبيق این دو مظم یا یکدیگر تا سال  3141تظيه شد اسم .داروسازان از ارکان
مظم نظام سحمم به شمار رفته و متخصصين این گرو نيازمند به ارائه خدمات در واحاداای مختلان نظاام
سحمم به صورت مستقيم و غيرمستقيم از قبيل داروخانه اا ،مراکز درماني ،صنایع داروسازی ،صنایع مرتبط
با سحمم ،نيرواای ستادی ،نيرواای پژواشي و اعضاء ايئم علمي مي باشند.
با تووه به افزایش مراکز آموزشي داروسازی عمومي از قبيل مراکز بين المللي و نياز ایاااد دانشاکد ااای
ودید و افزایش ظزفيم پذیرش دانشاو ،لزوم بررسي تعداد داروسازان در شرایط فعلي ،نوع اشتغال و ن او
توزیع وغرافيایي و تعداد داروسازان در سال  3141ضروری اسم.
روششناسي
در این مطالعه ابتدا با ومع آوری اطحعات از مرکز ملي آمار ،انامن داروسازان ،نظام پزشکي ،سازمان ااای
مرتبط با اشتغال داروسازان به بررسي آماری وضعيم فعلي و سپس با ومع آوری اطحعاات در ماورد تعاداد
دانشکد اا و تعداد پذیرفته شدگان داروسازی به پيش بيني تعداد داروسازان تا سال  3141پرداختيم.
يافتهها
نتایج مطالعه نشان داد که در شرایط کنوني تعداد داروسازان در کشور برابر با  8/82نفر در ار  34ازار نفار
مي باشد .این تعداد کمتر از ميانگين وظاني یعني  1/8داروساز در ار  34ازار نفر اسم (ليسانس و Pharm
 ،Dالبته تعداد داروساز  Pharm Dبه تفکيک قابل دستيابي نبود).
بحث و نتيجهگيري
در خاور ميانه نيز تنظا کشوراای عربستان و یمن از تعداد سرانه داروساز کمتری نسبم به ایران برخوردارند.
مقایسه مطالعه سال  3123با مطالعه کنوني نشان داند رشد  %31/21در تعداد داروسااز در اار  34اازار
ومعيم مي باشد.
توزیع داروسازان در کشور بسيار نامتقارن مي باشد و از تظران با  5/82نفار در اار  34اازار نفار تاا اساتان
ارمزگان در کشور با تعداد  (/52نفر در ار  34ازار نفر و استان سيستان و بلوچستان با  4/21نفر در ار 34
ازار نفر متغير اسم .اطحعات به دسم آمد نشان داند ارتباط مستقيم بين سطح اقتصاادی اساتان ااای
کشور با تعداد داروساز در استان اا مي باشد.

نتایج به دسم آمد در مورد تعداد پزشکي در ار  34ازار نفر (براساس آمار به دسم آمد از ساازمان نظاام
پزشکي کشور) نشان داند ميانگين  31/14پزشک (عمومي و متخصص) در ار  34اازار نفار در کشاور و
باالتر بودن این نسبم در استان اای تظران ،یزد و فارس و پایين تر بودن این تعداد در استان اای سيستان
و بلوچستان ،خراسان شمالي و کردستان مي باشد .اطحعات به دسم آمد نشان داند ارتباط مستقيم بين
تعداد پزشکان و تعداد داروساز در استان اا مي باشد.
این مطالعه نشان داد به طور ميانگين  3/13واحد داروخانه ( 34811واحد داروخانه) به ازای ار  34ازار نفر
در کشور ووود دارد.
این نسبم در استان اای مازندران ،خراسان ونوبي ،امدان ،اصفظان باالترین و در استان ااای ارمزگاان و
سيستان و بلوچستان پایين ترین حالم را دارا مي باشند .در مورد تعداد داروخانه در ار  34ازار نفر کشاور
از توزیع عادالنه تری بظر مند مي باشد .بيشترین اختحف در ميانگين سرانه تعداد داروخانه و داروساز در از
 34ازار نفر در کشور متعلق به استان تظران اسم .اطحعات به دسم آمد نشان داند ارتباط مستقيم بين
سطح اقتصادی استان اای کشور (درآمد ناخالص داخلي) با تعداد داروخانه در استان اا مي باشد.
نتایج به دسم آمد از بررسي آماری اطحعات سازمان نظام پزشاکي نشاان داناد نقاش بيشاتر ماردان در
ص نه داروسازی کشور با  51/3درصد از کل داروسازان کشور مي باشد .البته ایان نسابم در کشاور بسايار
متفاوت مي باشد و از اراک با  14درصد داروساز زن در سيستان و بلوچساتان باا  84/3درصاد داروسااز زن
متغير اسم (ميانگين وظاني  51/3درصد داروساز زن) اطحعات به دسام آماد نشاان داناد عادم وواود
ارتباط بين سطح اقتصادی استان اای کشور (درآمد ناخالص داخلي) با تعداد داروسازان زن در استان ااای
مي باشد.
باالترین اشتغال داروسازان در ایران در شرایط فعلي در داروخانه اای شظری با  42/13درصد مي باشاد کاه
این رقم بسيار باالتر از ميانگين وظاني با  55درصد مي باشد.
در افق  3141و براساس پيش بيني اای نظاداای مرتبط با اشتغال داروسازان ميزان سرانه داروساز در کشور
باید به  1/51نفر در ار  34ازار نفر برسد .براساس درنظار گارفتن  35درصاد فاارا الت صايل از مياانگين
 3444نفر پذیرش ساالنه و در نظر گرفتن دور ت صيل  1ساله و نيز رشد ومعيام سااالنه  3/33درصادی
ومعيم تعداد داروساز در ار  34ازار نفر ومعيم تا سال  3141به  1/11نفر در ار  34ازار نفار برابار باا
 12324داروساز خوااد رسيد (ورود داروساز به کشور و خروج به دليل مظاورت در این مطالعه برابر در نظر
گرفته شد).
این تعداد داروساز باالتر از پيشبيني نيااز کشاور در مطالعاه قبلاي (ساال  )3123صاورت گرفتاه شاد در
فرانگستان علوم پزشکي مي باشد ( 1/8نفر در ار  34ازار نفر) .این تعداد داروساز امچنين باالتر از پايش
بيني نظاداای مرتبط با اشتغال داروسازان تا سال  3141ماي باشاد ( 1/13نفار در اار  34اازار نفار برابار
 83341نفر داروساز) .با تووه به نتایج به دسم آمد با ادامه روند فعلي و مطابق با پيش بيني نياز نظادااای
مرتبط با اشتغال داروسازان و نيز تعداد فارا الت صيحن داروسازی در کشور تاا ساال  3141کشاور 12324
نفر داروساز خوااد داشم.
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