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فرم ترجمان دانش نتايج تحقيق طرحهاي 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 :گزارش تحليل داده هاي مربوط به پوشش خدمات سالمت ) (Coverageدر گزارش ديده باني
عدالت در سالمت
ب :مجري طرح :دکتر رقيه خبيري ،دکتر اردشير خسروي ،دکتر شيرين نصرت نژاد
ب :مخاطبان طرح شما چه کساني هستند؟ (از بين گروههاي زير حداقل يك گروه را انتخاب كنيد و به طور دقيق توضيح
دهيد(.گروه مخاطب به فرد يا گروهي گفته ميشود كه بتواند از نتايج طرح به طور مستقيم استفاده نمايد).
مديران و سياستگذاران سالمت ( مانند ستاد وزارت بهداشت)
مديران و سياستگذاران سالمت براي ارزيابي دقيق برنامه ها و مداخالت انجام شده در حوزه سالمت نياز به اطالعات دقيق و بروز
دارند لذا مي توانند از نتايج طرح هاي انجام شده در اين زمينه بهره برداري كنند.
مديران بيمارستان و دانشگاه
مديران بيمارستان و دانشگاه براي برنامه ريزي و عملياتي كردن طرحهاي درماني و مراقبت در بيمارستان و نيز دانشگاه مي
توانند از اطالعات و نتايج اين طرح استفاده كنند.
ارائه دهندگان خدمت(پزشك ،پرستار ،ماما و )....
ارائه دهندگان خدمت نيز براي تعامل بهتر با خدمت گيرندگان و بيماران نياز به اطالعات به هنگام در رابطه با شيوع بيماريها و
مداخالت اجرا شده در اين زمينه دارند و مي توانند براساس يافته ها و اطالعات اين طرح خدمات بهتر و باكيفيت تري را به
بيماران ارائه دهند.

تهران -صندوق پستي  77711-1177تلفن  00447788-3 ، 00417788 :فكس 00417341 :

وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي

تاريخ :
شماره :
پيوست :

ج :برنامه شما براي 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
د :پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي:
كاربرد نتايج بصورت پيام هاي اصلي براي سياستگذاران و تصميم گيرندگان  ،ارائه كنندگان خدمات سالمتي  ،مردم و بيماران
این مطالعه با هدف بررسی وضعیت ملی و استانی با توجه به هشت شاخص اصلی برای پیگیری پوشش همگانی سالمت انجام شده است .این
شاخص ها شامل پوشش بیمه همگانی ،پیشگیری از بارداری ،نیازبرآورده نشده ،زایمان درحضور مراقبین ماهر ،مراقبت در دوران بارداری،
پوشش درمان رتررویروسی ایدز ،شیوع سل وکشف موارد سل می باشد و به این دلیل انتخاب شده اند که اوال شامل آن دسته از مداخالت
سالمت هستند که هر فرد از هر کشوری ،بدون توجه به سطح کشور از نظر توسعه اقتصادی و اجتماعی ،شرایط اپیدمیولوژیکی و نوع نظام
سالمتی که ممکن است داشته باشد ،باید از آن ها بهره مند شود؛ ثانیا این شاخص ها آخرین و قابل مقایسهترین داده ها برای اکثر کشورها
هستند که امکان ارزیابی وضعیت فعلی و روندها را در سطح جهانی ،منطقه ای و کشوری ممکن می سازند .توصیفی از شاخص های اصلی
پایش  UHCادامه ارائه شده است که جزییات بیشتری را در مورد نتایج این شاخص ها ارائه می کند.


در رابطه با شاخص پوشش همگاني و دسترسي  2.01ميليون نفر تحت پوشش بيمه در محله هاي فقيرنشين
شهري ،مناطق حاشيه شهر ،و شهرستانها بزرگ به خدمات سالمت از طريق ايجاد تيم هاي مراقبت هاي سالمت
خانواده براي ارايه مراقبتهاي اوليه بهداشتي محقق شده است .با اين حال گسترش پوشش همگاني سالمت شرط
الزم براي دستيابي به اهداف  UHCبا استفاده از طرح هاي بيمه بهداشت و درمان و نيز شرط الزم براي تضمين
دسترسي مؤثر به خدمات سالمت مورد نياز جمعيت بيمه شده مي باشد.



سطح درآمد خانوارها ارتباط مثبتي با خريد بيمه درمان مكمل دارد .پوشش بيمه درمان مكمل در پنجك اول
درآمدي  %21كمتر از پنجك پنجم درآمدي است كه نشان ميدهد اثر درآمد بر بيمه درمان مكمل قوي و پايدار
است.
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روند انجام زايمان توسط شخص دوره نديده در مناطق روستايي حاكي از كاهش ميزان آن در سال هاي اخير
است كه از  504درصد در سال  2831به  202درصد در سال  21كاهش يافته است.



بررسي روند استفاده از روش هاي فاصله گذاري /پيشگيري از بارداري حاكي از بهبود اين وضعيت طي  14سال
اخير مي باشد .وضعيت پوشش خدمات تنظيم خانواده در سال  2812حدود  4.درصد بوده كه يافته هاي
پيمايش هاي اخير حاكي از افزايش 8.درصدي اين شاخص تا سال  2832مي باشد.



مقايسه درصد نياز برآورده نشده براي پيشگيري از بارداري در دهه اخير بيانگر تغيير الگوي اين ميزان است
بطوريكه تمايل به فاصله گذاري در بين تولدها در مقايسه با عدم فرزندخواهي زوجين افزايش بيشتري داشته
است.



در سال 2822درمان ضد رتروويروسي بيماران بر اساس دستورالعمل كشوري مراقبت باليني از بيماران مبتال به
اچآيوي و ايدز و تجويز داروهاي ضدرتروويروسي براي موارد نيازمند درمان كه شناسايي شده اند پس از  21ماه
بيش از  3.درصد ارزيابي شده است كه ميزان قابل توجهي بشمار مي رود.



بر اساس تخمين هاي رسمي و منتشر شده سازمان جهاني بهداشت ،ميزان هاي شيوع ،مرگ و مير و بروز سل در
سالهاي اخير كاهش چشمگيري نداشته است كه نشانگر نياز به افزايش مداخالت طي مدت باقي مانده جهت
دستيابي به اهداف تعيين شده مي باشد.



درمجموع كشور ايران در مقايسه با كشورهاي منتخب از وضعيت بهتري برخوردار است و در همه شاخص هاي
هشت گانه مورد بررسي ( به استثناي دوشاخص كشف موراد سل و پيشگيري از بارداري به هدف تعيين شده در
اهداف توسعه هزاره )(MDGرسيده است.

در ميان بسياري از چالش هاي پيش رو ،ناكافي بودن دسترسي به داده ها در زمينه ي شاخصهاي كليدي خود نمايي مي
كند .نظارت جهاني و ملي بر  UHCدر حال حاضر به علت تعداد محدود شاخص هاي پوشش خدمات سالمت و حفاظت مالي
كه هر دو مرتبط و داراي كيفيت منطقي و مناسب باشند و بتوانند با ابزارهاي موجود اندازه گيري شوند ،باچالشهايي همراه
شده است.
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