وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي

تاريخ :
شماره :
پيوست :

فرم ترجمان دانش و گزارش  1و  3صفحه ای نتايج تحقيق طرحهای پژوهشي
موسسه ملي تحقيقات سالمت در نظر دارد نتيجه طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته موسسه را بررسي و با استفاده از فرآيند
ترجمان و تبادل دانش ) (Knowledge Translation & Exchangeدانش توليد شده را در اختيار مخاطبين و
ذينفعان ( از جمله عموم مردم ،سياستگزاران و تصميمگيرندگان حوزه سالمت  ،گيرندگان و ارائهدهندگان خدمات مراقبتي و )...
قرار دهد .لذا ضروري است كه كليه پژوهشگران و اعضاي محترم هيئت علمي فرم زير را جهت سهولت فرآيند ترجمان و تبادل
دانش تكميل نمايند.
الف :مشخصات طرح:
عنوان كامل طرح :تحليل ظرفيت نظام سالمت جمهوري اسالمي ايران در دستيابي به پوشش همگاني سالمت ()UHC
مجري طرح :دكتر علي اكبري ساري
ب :مخاطبان طرح شما چه کساني هستند؟
مديران و سياستگذاران سالمت ( مانند ستاد وزارت بهداشت) :دفتر سازمان جهاني بهداشت در ايران ،شوراي
معاونين وزارت بهداشت ،دبيرخانه سياستگذاري وزارت بهداشت ،كميسيون بهداشت و درمان مجلس ،دفتر پژوهشهاي مجلس
شوراي اسالمي و سازمان بيمه سالمت
مديران بيمارستان و دانشگاه :روساي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور
ارائه دهندگان خدمت(پزشك ،پرستار ،ماما و  :)....سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام پرستاري
بيماران و مردم
صنعت
ساير سازمان ها( شهرداری ،آموزش و پرورش ،بهزيستي ،سازمان جوانان و ).....
ج  :برنامه شما برای کاربست نتايج چيست (لطفا دقيقا منطبق با بخش مربوطه و گانت چارت در فرم پروپوزال تنظيم
گردد)
از فهرست زير مي توانيد استفاده نموده و يا رهكارهاي ديگري را پيشنهاد نماييد) بديهي است هر طرح مي تواند از چندين
روش براي ترجمان دانش استفاده نمايد.
 مشاركت يا همفكري با گروه مخاطب و استفاده كنندگان بالقوه در هنگام انتخاب موضوع يا طراحي پروپوزال پژوهش
 مشاركت يا همفكري با گروه مخاطب و استفاده كنندگان بالقوه در هنگام اجراي پژوهش
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 انتشار مقاله در مجله های علمي -پژوهشي داخلي 
 انتشار مقاله در مجله هاي علمي -پژوهشي خارجي
 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي داخلي
 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي خارجي
 ارسال خالصه يا گزارش کامل طرح يا مقاله حاصل از آن برای استفاده کنندگان بالقوه آن 
 قرار دادن متن كامل گزارش يا خالصه اي از آن در وب سايت به منظور دسترسي استفاده كنندگان بالقوه به آن
 انتشار نتايج پژوهش در نشريات غيرعلمي (نظير مجله ها يا روزنامه هاي مورد عالقه عموم)
 انتشار يافته ها در خبرنامه ها و بولتن ها (نظير نشريات درون سازماني كه خبر هاي علمي و غير علمي مرتبط با آن
سازمان را منتشر مي كند)
 ارائه يافته هاي پژوهش به خبرنگاران رسانه ها و يا شركت در مصاحبه ها
 تشكيل جلسه با استفاده كنندگان بالقوه براي معرفي نتايج پژوهش
 تهيه و ارسال نتايج با زبان متناسب مخاطبين (نظير نوشته هاي ساده براي بيماران و يا مردم ،گزارش هاي كوتاه براي
مديران و مسئولين)
 انجام اقدامات الزم براي تجاري سازي يافته ها (ثبت پتنت ،عقد قرارداد با صنعت و ) ...
 ساير اقداماتي كه موجب مي شود نتايج پژوهش به مخاطب آن منتقل گردد ............................................. :
 هيچكدام
د :پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي:
باتوجه به روند جهاني در پذيرش پوشش همگاني سالمت به عنوان استراتژي ملي كشورها و به عنوان ابزار اوليه در دستيابي به
اهداف توسعه پايدار ،كشورهاي بسياري در سراسر دنيا در تالش براي دستيابي به پوشش همگاني سالمت و معرفي سياستها و
رويكردهايي به منظور پيشبرد اين هدف هستند .بسياري از كشورهاي با درآمد كم و متوسط نيز با وجود منابع نسبتاً محدود،
استراتژيها و طرحهاي زيادي را به منظور نائل شدن به پوشش همگاني سالمت طراحي و اجرا كردهاند .در ايران نيز به عنوان
يک كشور در زمره كشورهاي با درآمد كم و متوسط ،تالشهايي جهت دستيابي به پوشش همگاني سالمت صورت گرفته است.
در اين راستا در وهله اول ،تحليل ظرفيت نظام سالمت كشور در راستاي دستيابي به پوشش همگاني سالمت ،گامي اساسي در
راستاي شناسايي توان فعلي نظام سالمت و متعاقب آن تقويت نظام سالمت و توسعه ظرفيت نظام سالمت در جهت نيل به
پوشش همگاني سالمت ميباشد .بر همين اساس با رويكردي جامع به تحليل ظرفيت نظام سالمت در حوزههاي ششگانه
حاكميت و رهبري ،تامين مالي ،نيروي انساني ،زيرساخت اطالعاتي ،ارائه خدمت و داروهاي ضروري و فراوردههاي پزشكي صورت
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گرفت و در نهايت راهكارهاي توسعه ظرفيت در جهت طراحي و اجراي برنامههاي آگاه از شواهد در حوزه حاكميت و رهبري
شامل :تشكيل شبكه نظام مند مشاركت ذينفعان در فرايند سياستگذاري ،توسعه مركز مديريت دانش براي بهرهگيري از تجارب
بينالمللي ،تدوين برنامههاي وزرات بهداشت در راستاي دستيابي به چشمانداز 20ساله ،ساماندهي نظام تصميمگيري براي
پايداري سياستها و رفع همﭙوشيها با هدف حضور ذينفعان مهم نظام سالمت ،ساماندهي نظام پاسخگويي و تعيين نقش
انجمنهاي حرفهاي در نظارت بر ارائهكنندگان خدمات سالمت و تفويﺾ اختيار جهت برنامهريزي ،سازماندهي و اجراي بخش
غيرمحوري برنامه آموزشي به دانشگاههاي علوم پزشكي؛ در حوزه تامين مالي شامل :توسعه نظامهاي اطالعاتي جهت مديريت
هزينههاي نظام سالمت و بهينهسازي مصرف منابع ،توسعه كمي و كيفي برنامههاي پيشپرداخت جهت تامين مالي پايدار نظام
سالمت ،توسعه و تقويت نظام پرداخت مبتني بر عملكرد ،توسعه بسته خدمات بيمه پايه و توسعه سيستمهاي نظارتي بر ميزان
دريافتي گروههاي مختلف پزشكي؛ در حوزه نيروي انساني شامل :بكارگيري راهبردهاي ارتقاء كيفيت آموزش پزشكي و رويكرد
نظاممند به برنامه آموزشي ،تدوين استراتژيهاي نوين مﻄالعه توزيع مناسب نيروي انساني ،راهاندازي نظام اطالعات و ديدهباني
منابع انساني سالمت؛ در حوزه ارائه خدمت شامل :واگذاري خدمات به بخش غيردولتي از راه تدوين استانداردهاي ارائه خدمات
توسط بخش غيردولتي ،تدوين قوانين و چارچوبهاي بكارگيري منابع سازمانهاي بيمهگر براي پوشش دادن خدمات سﻄﺢ اول،
طراحي نظام پايش مراقبتهاي بهداشتي اوليه براساس عملكرد در كليه سﻄوح مديريتي و ارائه خدمت ،تدوين استانداردهاي
الزم براي راه اندازي دورههاي تخصﺺ پزشكي ،تقويت نظام ارجاع و پزشک خانواده ،شفافسازي وضعيت موجود در مورد
مديريت و توزيع خدمات مورد نياز مراقبتهاي قابل ارائه در هر يک از سﻄوح ارائه خدمت ،ارتقاء كمي و كيفي نيروهاي
متخصﺺ سﻄﺢ سوم مراقبت از طريﻖ نيازسنجي آموزشي و تدوين دورههاي آموزشي ،سرمايه گذاري براي تقويت ساختار و
تجهيزات مراقبتهاي بهداشتي اوليه به منظور مديريت اثربخش و ارتقاء ظرفيت نظارت ،پايش ،ارزشيابي و اعتبار بخشي ارائه
خدمت در بخش دولتي؛ در حوزه داروهاي ضروري و فراوردههاي پزشكي شامل :بهبود سياستهاي خريد و مصرف داروهاي
بيمارستاني ،پرداختن به داروهاي تقلبي يا زير استاندارد و تفكيک واحد رگوالتوري از اداره فني سازمان غذا و دارو و در نهايت در
حوزه زيرساخت اطالعاتي شامل :ايجاد نظام واحد رگوالتوري سالمت الكترونيک ،تامين بستر ارتباطات امن تبادل اطالعات و
تضمين سرويسهاي خدمات الكترونيک بيندستگاهي در درگاه يكﭙارچه اطالعات دولت؛ جهت توسعه ظرفيت نظام سالمت در
راستاي دستيابي به پوشش همگاني سالمت پيشنهاد گرديد.
ه) خالصه اجرايي مطالعه:
تحليل ظرفيت نظام سالمت براي دستيابي به پوشش همگاني سالمت با رويكردي جامع در شش حوزه حاكميت و رهبري،
تامين مالي ،نيروي انساني ،زيرساخت اطالعاتي ،ارائه خدمت و داروهاي ضروري و فراورده هاي پزشكي صورت گرفته است .در
اين راستا از پژوهش تركيبي كه از روشهاي كمي و روشهاي كيفي به صورت متوالي بهره ميبرند ،استفاده شده است و طي
مراحل چهارگانه شامل :تعيين شاخﺺهايي جهت تحليل ظرفيت نظام سالمت در دستيابي به پوشش همگاني سالمت ،بررسي
وضعيت موجود شاخﺺها و مقايسه با وضعيت كشورهاي الگو ،شناسايي موانع ،مشكالت ،و راهكارهاي توسعه ظرفيت در هريک
از حوزه هاي مورد بررسي به پيشنهاد چهارچوب توسعه ظرفيت در نظام سالمت در راستاي دستيابي به پوشش همگاني سالمت؛
اقدام گرديد.
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با استفاده از شناسايي شاخﺺهاي منتخب براي حوزههاي شش گانه شامل حاكميت و رهبري (درصد خدماتي كه بر اساس
راهنماها و دستورالعملهاي باليني ارائه مي شوند ،درصد خدمات تحت پوشش بيمه پايه سالمت كه بر اساس شواهد وارد بسته
خدمت شدهاند ،ميزان مسئوليت پذيري و شفافيت در نظام سالمت ،ميزان مشاركت ذينفعان در تدوين دورنما و استراتژي هاي
نظام سالمت در جهت اجماع و مالكيت ملي و اطمينان از اجراي سياستها و ميزان يكﭙارچگي ارائه خدمات در سﻄوح مختلف
نظام سالمت) ،تامين مالي (سرانه كل هزينههاي سالمت (براساس برابري قدرت خريد و درصدي از توليد ناخالﺺ داخلي)،
هزينههاي عمومي اختصاص يافته به سالمت به عنوان درصدي از كل هزينههاي عمومي ،درصد ماليات از كل هزينههاي سالمت،
درصد بيمههاي اجتماعي از كل هزينههاي سالمت ،درصد بيمههاي خصوصي از كل هزينههاي سالمت ،درصد پرداخت مستقيم
از جيب از كل هزينههاي سالمت ،درصد افرادي كه با هزينههاي مصيبتبار سالمت مواجه شدهاند و پرداخت غيررسمي مراجعين
در بخش دولتي از كل هزينههاي سالمت) ،نيروي انساني (توزيع پزشكان ،توزيع دندانﭙزشكان ،توزيع كاركنان پرستاري و مامايي
و تراكم كاركنان سالمت) ،ارائه خدمت (توزيع تخت بيمارستاني به ازاي هر  10000نفر به تفكيک مناطﻖ جغرافيايي ،نسبت
جمعيت تحت پوشش بيمههاي سالمت ،نسبت بيماراني كه بيش از يک ساعت وقت صرف رسيدن به مركز ارائه دهنده خدمات
مراقبتهاي بهداشتي اوليه ميكنند ،درصد اشغال تخت در بيمارستانهاي عمومي و نسبت جمعيت نيازمند مداخالت،كه
مداخالت موثر را دريافت ميكنند) ،داروهاي ضروري و فراوردههاي پزشكي (ميزان دسترسي به داروها و اقالم ضروري ،وجود
سياستهاي ملي دارويي ،هزينههاي دولتي صرفشده براي دارو به عنوان درصدي از بودجه سالمت ،ميزان پرداخت از جيب
گروههاي آسيب پذير براي هزينههاي دارويي و هزينه پرداخت از جيب سالمت براي دارو) و زيرساخت اطالعاتي (ثبت
بيماريهاي قلبي و عروقي ،انوع سرطان ،بيماران ديابتي سوانﺢ و مسموميت ها ،بيماريهاي عفوني و تنفسي ،مرگ و مير هاي
ثبت شده ،بيمارستانهاي مجهز به سيستم  ،HISمراكز جامع خدمات سالمت مجهز به سيستم  HISو نسبت افراد با پرونده
الكترونيک پزشكي كامل و ثبت شده به تفكيک محل سكونت) و بررسي وضعيت موجود شاخﺺها و مقايسه با وضعيت كشورهاي
الگو و شناسايي موانع و مشكالت ،راهكارهاي توسعه ظرفيت در جهت طراحي و اجراي برنامههاي آگاه از شواهد به منظور توسعه
ظرفيت نظام سالمت در هريک از حوزههاي ششگانه براي دستيابي به پوشش همگاني سالمت به قرار زير پيشنهاد گرديد:
حاكميت و رهبري
-

تشكيل شبكه نظام مند مشاركت ذينفعان در فرايند سياستگذاري

-

توسعه مركز مديريت دانش براي بهرهگيري از تجارب بينالمللي

-

تدوين برنامههاي وزرات بهداشت در راستاي دستيابي به چشمانداز 20ساله

-

ساماندهي نظام تصميمگيري براي پايداري سياستها و رفع همﭙوشيها با هدف حضور ذينفعان مهم نظام سالمت

-

ساماندهي نظام پاسخگويي و تعيين نقش انجمنهاي حرفهاي در نظارت بر ارائهكنندگان خدمات سالمت

-

تفويﺾ اختيار جهت برنامهريزي ،سازماندهي و اجراي بخش غيرمحوري برنامه آموزشي به دانشگاههاي علوم پزشكي

تامين مالي
-

توسعه نظامهاي اطالعاتي جهت مديريت هزينههاي نظام سالمت و بهينهسازي مصرف منابع
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-

توسعه كمي و كيفي برنامههاي پيشپرداخت جهت تامين مالي پايدار نظام سالمت

-

توسعه و تقويت نظام پرداخت مبتني بر عملكرد

-

توسعه بسته خدمات بيمه پايه

-

توسعه سيستمهاي نظارتي بر ميزان دريافتي گروههاي مختلف پزشكي

نيروي انساني
-

بكارگيري راهبردهاي ارتقاء كيفيت آموزش پزشكي و رويكرد نظاممند به برنامه آموزشي

-

تدوين استراتژي هاي نوين مﻄالعه توزيع مناسب نيروي انساني

-

راه اندازي نظام اطالعات و ديده باني منابع انساني سالمت

ارائه خدمت
-

واگذاري خدمات به بخش غيردولتي از راه تدوين استانداردهاي ارائه خدمات توسط بخش غيردولتي

-

تدوين قوانين و چارچوبهاي بكارگيري منابع سازمانهاي بيمهگر براي پوشش دادن خدمات سﻄﺢ اول

-

طراحي نظام پايش مراقبت هاي بهداشتي اوليه براساس عملكرد در كليه سﻄوح مديريتي و ارائه خدمت

-

تدوين استانداردهاي الزم براي راه اندازي دورههاي تخصﺺ پزشكي

-

تقويت نظام ارجاع و پزشک خانواده

-

شفافسازي وضعيت موجود در مورد مديريت و توزيع خدمات مورد نياز مراقبتهاي قابل ارائه در هر يک از سﻄوح ارائه

خدمت
-

ارتقاء كمي و كيفي نيروهاي متخصﺺ سﻄﺢ سوم مراقبت از طريﻖ نيازسنجي آموزشي و تدوين دورههاي آموزشي

-

سرمايه گذاري براي تقويت ساختار و تجهيزات  PHCبه منظور مديريت اثربخش

-

ارتقاء ظرفيت نظارت ،پايش ،ارزشيابي و اعتبار بخشي ارائه خدمت در بخش دولتي

داروهاي ضروري و فراوردههاي پزشكي
-

بهبود سياستهاي خريد و مصرف داروهاي بيمارستاني

-

پرداختن به داروهاي تقلبي يا زير استاندارد

-

تفكيک واحد رگوالتوري از اداره فني سازمان غذا و دارو

زيرساخت اطالعاتي
-

ايجاد نظام واحد رگوالتوري سالمت الكترونيک

-

تامين بستر ارتباطات امن تبادل اطالعات

-

تضمين سرويسهاي خدمات الكترونيک بيندستگاهي در درگاه يكﭙارچه اطالعات دولت
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