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فرم ترجمان دانش و گزارش  1و  3صفحه ای نتايج تحقيق طرحهای پژوهشي
موسسه ملي تحقيقات سالمت در نظر دارد نتيجه طرحهاي 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 ارائه دهندگان 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 :بررسي وضعيت موجود و شكاف دانشي تعرفهگذاري در نظام سالمت ايران
مجري طرح :دكتر علي اكبري ساري ،دكتر رجبعلي درودي ،دكتر سيد ميثم موسوي و مينا انجمشعاع

ب :مخاطبان طرح شما چه کساني هستند؟ (از بين گروههاي زير حداقل يك گروه را انتخاب كنيد و به طور دقيق نام برده و توضيح
دهيد(.گروه مخاطب به فرد يا گروهي گفته مي شود كه بتواند از نتايج طرح به طور مستقيم استفاده نمايد).
مديران و سياستگذاران سالمت ( مانند ستاد وزارت بهداشت)

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي؛ شورای عالي بيمه؛ شورای عالي سالمت و امنيت غذايي؛ معاونت درمان وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي؛ معاونت توسعه و مديريت منابع وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي؛ معاونت تحقيقات
و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي؛ سازمانهای بيمه گر سالمت؛ مراکز ملي تحقيقات سالمت کشور

مديران بيمارستان و دانشگاه

مراکز تحقيقات و موسسات پژوهشي دانشگاههای علوم پزشکي کشور

ارائه دهندگان خدمت(پزشك ،پرستار ،ماما و )....
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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
 انتشار مقاله در مجله هاي 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 كامل طرح يا مقاله حاصل از آن براي استفاده كنندگان 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 ) ...
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 ساير اقداماتي كه موجب مي شود نتايج پژوهش به مخاطب آن منتقل گردد ............................................. :
 هيچكدام
د :پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي (حداکثر در يك صفحه نوشته شود):

چالش مشترک كليه كشورها در مسير دستيابي به پوشش همگاني سالمت ،رشد روز افزون هزينه خدمات سالمت است .عدم
توازن و تعادل بين منابع مالي در دسترس و هزينههاي روزافزون ،تهديدي جهاني براي كليه نظامهاي سالمت ميباشد .بدين
منظور ،اصالح كليه فرآيندهاي حوزه تامين مالي نظام سالمت ،شامل توليد منابع و تجميع درآمدها ،انباشت و توزيع ريسك و
خريد راهبردي خدمات بايد مورد بازنگري و اصالح قرار گيرند .تعرفهگذاري خدمات سالمت يكي از مهمترين اجزاي تخصيص
منابع و خريد خدمات سالمت است كه نقش مهمي در كنترل هزينههاي نظام سالمت ايفا مينمايد .تعرفه گذاري يكي از
مهمترين ابزارهاي سياستگذاران نظام سالمت هر كشور ،براي اعمال توليت است كه در عدالت ،كارايي ،كيفيت و پاسخگويي در
ارائه خدمات تاثيرگذار است و با آن ميتوان بر ميزان دسترسي و استفاده از خدمات تاثير گذاشت .به همين منظور با توجه به
حساسيت موضوع تعرفهگذاري ،بررسي وضعيت موجود در اين زمينه و شناسايي شكافهاي دانشي در اين حوزه ،هدف اصلي
اين مطالعه را تشكيل داد .در اين مطالعه با استفاده از يك مطلعه مرور نظاممند ،به صورت موثر و با رويكردي جامع ،اطالعات
موجود در حوزه تعرفهگذاري يكپارچه گرديد تا دادههاي قابل اعتمادي براي تصميمگيري منطقي و آگاه از شواهد فراهم گردد.
بر اين اساس ،دادههاي گردآوري شده به صورت موضوعي و بر اساس كيفيت شواهد ،مورد تحليل و خالصهسازي قرار گرفت .در
مجموع با بررسي دقيق مطالعات شناسايي شده ،ده حوزه مطالعاتي شناسايي گرديد .فرآيند شناسايي شكافهاي دانشي نيز
توسط تيم مطالعه با طراحي و تدوين ماتريس اختصاصي ارائه پيشنهادات تحقيقاتي ،مطابق چارچوب بلوکهاي ساختاري نظام
سالمت و چارچوب مثلث سياستگذاري صورت گرفت .در ذيل موارد پيشنهادي جهت رفع شكافهاي دانشي در حوزه تعرفهگذاري
به همراه رتبه هر مورد در هر كدام از ابعاد ،در ذيل ارائه گرديده است :بر اساس چارچوب بلوکهاي ساختاري نظام سالمت؛
تامين مالي )1 :طراحي و پيادهسا زي مدل علمي تامين منابع مورد نياز براي اجراي تعرفههاي خدمات سالمت  )2طراحي و
پيادهسازي سياستهاي مدون راهبردي تامين اعتبار الزم براي اجراي تعرفههاي مصوب خدمات سالمت  )3بررسي تاثير كتاب
ارزش نسبي بر روي درآمد گروههاي مختلف ارائهدهنده خدمات سالمت  )4بررسي مقايسهاي تاثير ترجمه واقعي و غيرواقعي
كتاب كاليفرنيا بر هزينههاي نظام سالمت در طول سالهاي استفاده از كتاب مذكور )5برآورد اعتبار مورد نياز و مصرف شده
ناشي از ترجمه غيرواقعي كتاب كاليفرنيا بر ميزان پرداخت به پزشكان و شكاف درآمدي بين پزشكان  )6تاثير اصالح نسخههاي
تعرفهگذاري بر ميزان پرداخت به نيروي انساني سالمت؛ نيروي انساني )1 :تاثير اصالح تعرفههاي خدمات تشخيصي و درماني بر
مهاجرت نيروي انساني بخش سالمت  )2بررسي رضايت نيروي انساني بخش سالمت از اصالح تعرفههاي خدمات سالمت؛ ارائه
خدمت )1 :طراحي و تدوين مدل مرجع تعرفهگذاري عادالنه خدمات سالمت  )2تدوين مدل علمي و بومي محاسبه بهاي تمام
شده خدمات سالمت به تفكيك مناطق مختلف كشور  )3تدوين مدل بومي بروزرساني ارزشهاي نسبي خدمات سالمت )4
تدوين مدل بومي براي بروزرساني خدمات سالمت  )5تعيين مدل علمي و بومي براي تعيين تعديل كننده هاي جغرافيايي؛ نظام
اطالعات :شناسايي پيش نيازهاي اساسي در حوزه اطالعات به منظور تعرفهگذاري واقعي خدمات سالمت؛ حكمراني )1 :تحليل
براي سياستگذاري به منظور تدوين مدل حكمراني نظام تعرفهگذاري خدمات سالمت از طريق اصالح تركيب و فرايند تعيين و
ابالغ تعرفهها  )2تحليل ظرفيت جهت ايجاد و تقويت ساختاري جهت اعمال سياست گذاري تعرفهاي در بخش سالمت )3
طراحي و استقرار نظام پوياي تعيين و تنظيم تعرفههاي خدمات سالمت  )4بررسي نقش و ابعاد تضاد منافع در تعرفهگذاري
خدمات سالمت؛ دارو و تجهيزات :ارزيابي تاثير تعرفهگذاري بر ميزان مصرف و هزينههاي تامين و تدارک دارو و تجهيزات .بر
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اساس چارچوب مثلث سياستگذاري؛ فرآيند )1 :تحليل سياستگذاري نظام تعرفهگذاري خدمات سالمت  )2بررسي كاربرد
تئوريهاي فرآيند سياستگذاري در تعرفهگذاري خدمات سالمت بازيگران )1 :شناسايي نقش و حوزه مسئوليت بازيگران موثر در
تعرفهگذاري خدمات سالمت  )2مطالعه ايجاد و تقويت نهادي فعال براي نظارت مستمر بر تعرفههاي خدمات سالمت )3
شناسايي و تحليل روابط بازيگران موثر در تعرفهگذاري خدمات سالمت؛ بافتار :شناسايي و تحليل عوامل بافتاري تاثيرگذار بر
فرآيند تعرفهگذاري خدمات سالمت؛ محتوا :مطالعه اصالح و بازنگري قوانين و مقررات جهت نظارت فعال بر تدوين عادالنه و
رعايت تعرفههاي خدمات سالمت .با وجود انجام مطالعات با اهداف مختلف در زمينه تعرفهگذاري ،شكافهاي دانشي بسياري در
اين حوزه وجود داشته كه ضروري است توسط مراكز مطالعاتي و پژوهشگران عالقمند به اين حوزه ،مرتفع گردد.

ه) خالصه اجرايي مطالعه (حداکثر در  3صفحه) نوشته شود.

چالش مشترک كليه كشورها در مسير دستيابي به پوشش همگاني سالمت ،رشد روز افزون هزينه خدمات و مراقبتهاي سالمت
به سه دليل عمده مسن شدن جمعيت ،رشد روزافزون فناوريهاي حوزه سالمت و افزايش انتظارات سالمت جامعه در كنار
محدوديت منابع مالي در دسترس براي پاسخگويي به اين نيازهاي روزافزون است .عدم توازن و تعادل بين منابع مالي در دسترس
و هزينههاي روزافزون ،تهديدي جهاني براي كليه نظامهاي سالمت ميباشد .بدين منظور ،اصالح كليه فرآيندهاي حوزه تامين
مالي نظام سالمت ،شامل توليد منابع و تجميع درآمدها ،انباشت و توزيع ريسك و خريد راهبردي خدمات بايد مورد بازنگري و
اصالح قرار گيرند .تعرفهگذاري خدمات سالمت يكي از مهمترين اجزاي تخصيص منابع و خريد خدمات سالمت است كه نقش
مهمي در كنترل هزينههاي نظام سالمت ايفا مينمايد .تعرفه گذاري يكي از مهمترين ابزارهاي سياستگذاران نظام سالمت هر
كشور ،براي اعمال توليت است كه در عدالت ،كارايي ،كيفيت و پاسخگويي در ارائه خدمات تاثيرگذار است و با آن ميتوان بر
ميزان دسترسي و استفاده از خدمات تاثير گذاشت .به همين منظور و با توجه به حساسيت موضوع تعرفهگذاري ،بررسي وضعيت
موجود در اين زمينه و شناسايي شكافهاي دانشي در اين حوزه ،هدف اصلي اين مطالعه را تشكيل داد.
در اين مطالعه با استفاده از يك مطلعه مرور نظاممند ،به صورت موثر و با رويكردي جامع ،اطالعات موجود در حوزه تعرفهگذاري
يكپارچه گرديد تا دادههاي قابل اعتمادي براي تصميمگيري منطقي و آگاه از شواهد فراهم گردد .بر اين اساس ،كليه مطالعات
انجام شده شامل مطالعات مروري ،گزارشهاي سياستي و مطالعات اوليه (مداخلهاي ،نيمه مداخلهاي ،پيمايشي ،توصيفي و
كيفي) كه به شناسايي و تحليل چالشها و نقاط ضعف و قوت تعرفهگذاري در نظام سالمت ايران و پيشنهاد اصالحات در اين
زمينه پرداخته بودند ،مورد بررسي قرار گرفت .به طوري كه اين مطالعه در چهار مرحله شامل )1 :جستجوي شواهد  )2غربالگري
و انتخاب مطالعات (با استفاده از راهنماهاي موارد ترجيحي در گزارش مقاالت مروري منظم و فراتحليل ()3 ))PRISMA
تحليل دادهها و  )4گزارش نتايج ،صورت گرفت .بر اين اساس ،دادههاي گردآوري شده به صورت موضوعي (متاسنتز) و بر اساس
كيفيت شواهد ،مورد تحليل و خالصهسازي قرار گرفته و گزارش نهايي با فرمت ساختاريافته توافق شده ،تهيه گرديد .در مجموع،
با بررسي دقيق مطالعات شناسايي شده ،ده حوزه مطالعاتي شناسايي گرديد كه شامل )1 :مفهوم ،چالشها و اصالحات موردنياز
تعرفهگذاري  )2مقايسه تعرفههاي بين رشتههاي تخصصي  )3عوامل موثر بر تعرفهگذاري  )4مقايسه رويههاي اعمال شده در
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تعرفهگذاري  )5تاثير تعرفهگذاري بر شاخص قيمت (و تورم)  )6رضايمتمندي كاربران از تعرفهگذاري  )7تاثير تعرفهگذاري بر
عملكرد مراكز درماني و بيمهاي  )8دريافت وجه مازاد بر تعرفه مصوب  )9بررسي و پيشنهاد مدل تعرفهگذاري  )10تحليل
سياست بازنگري تعرفه (ارزش نسبي خدمات) ،بود.
فرآيند شناسايي شكافهاي دانشي نيز توسط تيم مطالعه در  4گام تفكيكي ذيل ذكر شده است .در گام اول ابتدا تيم مطالعه،
ماتريس اختصاصي ارائه پيشنهادات تحقيقاتي را مطابق چارچوب بلوکهاي ساختاري نظام سالمت و چارچوب مثلث
سياستگذاري طراحي و تدوين نمود .در گام دوم طي دو مرحله ،ابتدا عناوين و اهداف مطالعات تحقيقاتي وارد شده در مطالعه
با دقت بررسي گرديدند و متناظر با بعد مربوطه وارد ماتريس گرديدند و سپس اعضاء براي هر كدام از ابعاد فوق الذكر ،با توجه
به مطالعات تحقيقاتي انجام شده تاكنون ،پيشنهادات تحقيقاتي خود را در قالب شكاف هاي دانشي ارائه نمودند .در گام سوم،
تيم مطالعه اقدام به انجام مقايسهاي بين پيشنهادات مندرج در ماتريس ،با مطالعات انجام شده ،نمود و ليست اوليهاي از شكاف
هاي دانشي تهيه گرديد .در نهايت در گام چهارم و به منظور نهايي سازي شكافهاي دانشي ،موارد پيشنهادي با توجه به معيار
اهميت و ضرورت انجام آنها ارزيابي گرديدند و در نهايت عناوين تحقيقاتي براي رفع شكاف دانشي حوزه تعرفهگذاري ،پيشنهاد
گرديد .عالوه بر اين ،رتبه بندي موارد پيشنهادي در هر كدام از ابعاد مندرج در چارچوبهاي مورد استفاده نيز صورت گرفت.
اين امر شناسايي شكافهاي دانشي موجود را به طور دقيق و مرتبط با هريك از مولفهها شناسايي و در نهايت انجام مداخالت را
به درستي جهتدهي مينمايد .در ذيل موارد پيشنهادي جهت رفع شكافهاي دانشي در حوزه تعرفهگذاري به همراه رتبه هر
مورد در هر كدام از ابعاد ،در ذيل ارائه گرديده است:
 -1چارچوب بلوکهاي ساختاري نظام سالمت
-1-1

تامين مالي

 .1-1-1طراحي و پيادهسازي مدل علمي تامين منابع مورد نياز براي اجراي تعرفه هاي خدمات سالمت
 .2-1-1طراحي و پيادهسازي سياستهاي مدون راهبردي تامين اعتبار الزم براي اجراي تعرفههاي مصوب خدمات سالمت
 .3-1-1بررسي تاثير كتاب ارزش نسبي بر روي درآمد گروه هاي مختلف ارائه دهنده خدمات سالمت
 .4-1-1بررسي مقايسهاي تاثير ترجمه واقعي و غيرواقعي كتاب كاليفرنيا بر هزينههاي نظام سالمت در طول سالهاي استفاده
از كتاب مذكور
 .5-1-1برآورد اعتبار مورد نياز و مصرف شده ناشي از ترجمه غيرواقعي كتاب كاليفرنيا بر ميزان پرداخت به پزشكان و شكاف
درآمدي بين پزشكان
 .6-1-1تاثير اصالح نسخه هاي تعرفه گذاري بر ميزان پرداخت به نيروي انساني سالمت
-2-1

نيروي انساني

 .1-2-1تاثير اصالح تعرفههاي خدمات تشخيصي و درماني بر مهاجرت نيروي انساني بخش سالمت
 .2-2-1بررسي رضايت نيروي انساني بخش سالمت از اصالح تعرفههاي خدمات سالمت
-3-1

ارائه خدمت

 .1-3-1طراحي و تدوين مدل مرجع تعرفهگذاري عادالنه خدمات سالمت

بسمه تعالی

 .1-3-2تدوين مدل علمي و بومي محاسبه بهاي تمام شده خدمات سالمت به تفكيك مناطق مختلف كشور
 .1-3-3تدوين مدل بومي بروزرساني ارزش هاي نسبي خدمات سالمت
 .1-3-4تدوين مدل بومي براي بروزرساني خدمات سالمت
 .5-3-1تعيين مدل علمي و بومي براي تعيين تعديل كننده هاي جغرافيايي (تعرفه هاي ترجيحي)
-4-1

نظام اطالعات

 .1-4-1شناسايي پيش نيازهاي اساسي در حوزه اطالعات به منظور تعرفهگذاري واقعي خدمات سالمت
-5-1

حكمراني

 .1-5-1تحليل براي سياستگذاري به منظور تدوين مدل حكمراني نظام تعرفهگذاري خدمات سالمت از طريق اصالح تركيب
و فرايند تعيين و ابالغ تعرفهها
 .2-5-1تحليل ظرفيت جهت ايجاد و تقويت ساختاري جهت اعمال سياست گذاري تعرفهاي در بخش سالمت
 .3-5-1طراحي و استقرار نظام پوياي تعيين و تنظيم تعرفههاي خدمات سالمت
 .4-5-1بررسي نقش و ابعاد تضاد منافع در تعرفهگذاري خدمات سالمت
-6-1

دارو و تجهيزات

 .1-6-1ارزيابي تاثير تعرفهگذاري بر ميزان مصرف و هزينههاي تامين و تدارک دارو و تجهيزات
-2
-1-2

چارچوب مثلث سياستگذاري
فرآيند

 .1-1-2تحليل سياستگذاري نظام تعرفهگذاري خدمات سالمت
 .2-1-2بررسي كاربرد تئوريهاي فرآيند سياستگذاري در تعرفهگذاري خدمات سالمت
-2-2

بازيگران

 .1-2-2شناسايي نقش و حوزه مسئوليت بازيگران موثر در تعرفهگذاري خدمات سالمت
 .2-2-2مطالعه ايجاد و تقويت نهادي فعال براي نظارت مستمر بر تعرفههاي خدمات سالمت
 .3-2-2شناسايي و تحليل روابط بازيگران موثر در تعرفهگذاري خدمات سالمت
 -2-3بافتار
 .2-3-1شناسايي و تحليل عوامل بافتاري تاثيرگذار بر فرآيند تعرفه گذاري خدمات سالمت
 -2-4محتوا
 .2-4-1مطالعه اصالح و بازنگري قوانين و مقررات جهت نظارت فعال بر تدوين عادالنه و رعايت تعرفههاي خدمات سالمت

