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 چكيده

 راه يك  .است نيافته كاهش كافي حد به كشور در نوزادان و مير گ مر ميزان گذشته دهه طول در :مقدمه

 در و گيرد قرار نيازمندان دسترس در باكيفيت خدمات بهترين كه است اي گونه خدمات به بندي سطح حل

 و بهينه توزيع براي ساختاري تدوين مطالعه هدف .شود توجه و اجرايي اقتصادي هاي محدوديت به حال عين
  .است ناتال پري خدمات مختلف سطوح صرفه به

 براي . شد تقسيم) PCR(ناتال  پري خدمات مناطق به كشور كوچك، مناطق تحليل روش با : كار روش

 محل فاصله كه اي گونه به شد استفاده تكرار هاي چرخه از ها تخت توزيع و خدمات سطوح تخصيص

 و شود متناسب نياز هاي شاخص با منطقه هر در خدمات وجود حداقل برسد، به خدمت ارايه محل از زندگي
   .گيرد انجام هاي موجود زيرساخت و مديريتي هاي حوزه در تغيير حداقل
 NICU (1256(نوزادان  خدمات 3 سطح هاي تخت كل تعداد. تقسيم گرديد PCR 33كشور به : يافته ها

 يك PCRبراي هر . محاسبه گرديد و به شهرستانها تخصيص داده شد 3768سطح دو   هاي تخت تعداد و تخت

 2شهرستان به عنوان سطح  104و  3شهرستان به عنوان سطح  61. شناسايي شد مركز عنوان به 3 سطح شهرستان
 مدل. ب به نزديكترين شهرستان سطح باالتر تخصيص داده شدند1و  1شهرستانهاي سطح . شناسايي شدند

 شهرستان فاصله متوسط . داد تقليل كيلومتر109 به  125 از را مركز از ها ن شهرستا فاصله متوسط پيشنهادي

 كاهش كيلومتر  42به  جمعيت اساس بر شده داده وزن فاصله متوسط و كيلومتر 79 سه  سطح مركز از ها

 .يافت

 هم مناطق جمعيت و امكانات بين و داد كاهش را خدمات ارايه سطوح بين فاصله حاضر مدل :گيري نتيجه

 كه شود روبرو هايي مقاومت با است ممكن و است منابع تأمين نيازمند بندي سطح اجراي. كرد برقرار خواني

 . داد كاهش را آنها مناسب هاي مشوق و سازي، فرهنگ و پايش، آموزش و نظارت قوانين، تصويب با بايد

 مسايل به توجه با محيطي مناطق در و تدوين گردد ملي سطح در بايد بندي سطح ماندگار كشوري مدل يك

  .شود تصحيح و سازي نهايي منطقه هر ويژه
  

 


