وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي

تاريخ :
شماره :
پيوست :

فرم ترجمان دانش و گزارش یک و  3صفحه ای نتایج 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 :بررسی پرداخت های غیررسمی پس از اجرای طرح تحول نظام سالمت
ایران
مجري طرح :ليال دشمنگير

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 ميشود كه بتواند از نتايج طرح به طور مستقيم استفاده نمايد).
مدیران و سياستگذاران سالمت ( مانند ستاد وزارت بهداشت)
مدیران بيمارستان و دانشگاه
ارائه دهندگان خدمت(پزشک ،پرستار ،ماما و )....
بيماران و مردم
صنعت
سایر سازمان ها( شهرداری ،آموزش و پرورش ،بهزیستي ،سازمان جوانان و ).....
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مدیرا ن و سياست گذاران سالمت .سياست گذاران نظام سالمت ایران با آگاهي از نتایج این طرح مي توانند تغييرات و
مداخله های الزم را در جهت اصالح وضعيت موجود انجام دهند.
ج  :برنامه شما برای کاربست نتایج 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 ) ...
 ساير اقداماتي كه موجب مي شود نتايج پژوهش به مخاطب آن منتقل گردد ............................................. :
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 هيچكدام
د :پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي (حداکثر در یک صفحه نوشته شود):
گ زارش در فرم يك صفحه اي قلب طرح پژوهشي است و پيام هاي اصلي حاصل از طرح پژوهشي در يك صفحه خالصه مي شود
تا به اجمالي ترين و در عين حال كامل ترين شكل ممكن پيام حاصل از طرح پژوهشي بيان گردد.
پيام هاي اصلي موجود در صفحه اول خالصه اي از يافتهها نيست ،بلكه شامل نكات كليدي مهم حاصل از پژوهش است كه بايد
به گوش سياستگذاران و مديران رسانده مي شود و شامل موارد زير مي باشد:


پس از اجراي طرح تحول سالمت  % 2.41بيماران پرداخت غيررسمي به پرسنل بيمارستان داشته اند.



تمايل به پرداخت غيررسمي به كاركنان( ) %74.9بيشتر از پزشكان و پرستاران مي باشد و اين ميزان در بيمارستان
هاي خصوصي بيشتر از ساير بيمارستانها مي باشد.



عمده پرداخت هاي صورت گرفته به صورت غيرنقدي مي باشد.



از  1.69نمونه ،فراواني پرداخت غيررسمي در بيمارستان هاي آموزشي 227مورد با ميانگين 1.18292ريال ،در
بيمارستان هاي خصوصي119مورد با ميانگين  12.1262ريال ،در بيمارستان تامين اجتماعي  8مورد با ميانگين
 266666ريال به ازاي افراد پرداخت كننده مي باشد.



متغيرهاي نوع بيمارستان ،تحصيالت سرپرست خانوار ،محل سكونت ،اقدام درماني و درآمد خانوار و تمايل به دريافت
خدمات با كيفيت و دسترسي سريعتر به دريافت خدمات به عنوان عوامل موثر بر وقوع پرداخت هاي غيررسمي و حجم
اين پرداخت ها مي باشد.






در برر سي پرداخت هاي غيررسمي تمايز ميان پرداخت هاي زيرميزي و ساير انواع پرداخت هاي غيررسمي بسيار مهم
مي باشد.
مطالعه حاضر نشان داد پس از اجراي طرح تحول سالمت ميزان پرداخت هاي غيررسمي در بيمارستان هاي دولتي
اموزشي كاهش قابل مالحظه اي يافته است و پرداخت هاي غيررسمي در بيمارستان هاي خصوصي نسبت به بيمارستانهاي
تامين اجتماعي و بيمارستان هاي اموزشي باال مي باشد.
تعيين دقيق ميزان پرداخ ت هاي غيررسمي قبل از اجراي طرح تحول سالمت و مقايسه آن با بعد از اجراي طرح تحول
سالمت مي تواند در تعيين دقيق تاثير طرح تحول سالمت بر ميزان پرداخت هاي غيررسمي موثر باشد.

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

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

وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي

تاريخ :
شماره :
پيوست :

الزم به يادآوري است كه گزارش سه ص فحه اي يك خالصه مقاله علمي نيست ،بلكه بيشتر شبيه مقاله اي است كه در روزنامه ها
نوشته مي شود ،به طوري كه نكات با اهميت در ابتداي متن ،توضيحات مربوط به موضوع مورد بحث و شرايط زمينه اي در ادامه
آن و در انتها هم نكات كم اهميت تر بيان مي گردد .در نگارش گزارش سه صفحه اي موارد زير بايد رعايت گردد:
پرداخت هاي غيررسمي پرداخت هايي هستند كه به افراد يا سازمان هاي ارايه دهنده خدمات سالمت به صورت نقدي و يا
غيرنقدي پرداخت مي گردد .اين پرداخت ها خارج از كانال هاي پرداخت رسمي صورت مي گيرد .پرداخت هاي غيررسمي در
بخش سالمت يكي از موانع عمده در راه اصالح نظام سالمت در بسياري از كشورهاي در حال توسعه به شمار مي رود .بدون شك
هر گونه رابطه مالي تعريف نشده ميان پزشك و بيمار نه تنها موجب وارد كردن بارمالي مضاعف به بيمار شده ،بلكه به روابط
پزشك و بيمار آسيب رسانده و در درازمدت سبب خدشه وارد شدن به اعتماد جامعه به گروه پزشكي خواهد شد .پرداختهاي غير
رسمي و در راس آنها پرداخت هاي زيرميزي از مصداق هاي فساد نظام مند در نظام سالمت بوده و حذف آن در كشورهاي
متعددي از جمله كشور ما در دستور كار سياست گذاران نظام سالمت قرار گرفته است .از ديدگاه اقتصادي پرداخت هاي غير
رسمي شكلي از تامين مالي مستقيم از جيب است كه به طور مستقيم توسط بيماران و خانواده هاي آنها پرداخت مي گردد .اين
شيوه پرداخت به عنوان يكي از نگراني ها و دغدغه هاي سياست گذاران به ويژه براي كشورهاي با درآمد كم و متوسط و حتي
كشورهاي پيشرفته در اروپا و آسيا بدليل پيامدهاي منفي آن تبديل شده است .يكي از برنامه هاي اجرايي طرح تحول سالمت
در حوزه درمان افزايش پرداختي به پزشكان در غالب افزايش تعرفه هاي خدمات درماني بود .در كنار اهداف ديگر ،يكي از اهداف
مهم اين اقدام سياستي كاهش و حذف پرداخت هاي غيررسمي و از جمله زير ميزي بود.
براي انجام اين مطالعه ،در گام اول مروري بر مطالعات انجام شده مرتبط با پرداخت هاي غيررسمي ،ميزان و علل اين پرداخت ها
انجام شد .در گام دوم به عنوان مهمترين گام اين مطالعه ،از هر چهار استان بزرگ كشور(تهران ،كرمان ،شيراز و تبريز) از هر سه
طبقه بيمارستان دولتي جنرال ،بيمارستان خصوصي و بيمارستان تامين اجتماعي ،نمونه هاي مورد نظر انتخاب گرديد .در مرحله
اول گام دوم ،ابتدا ليست بيماران بستري كه در طول يك ماه اخير از بيمارستان ترخيص شده بودند از بيمارستان دريافت گرديد
سپس از ميان ترخيصي هاي يك ماه بيمارستان به صورت نمونه گيري نظام مند تعداد نمونه موردنظر انتخاب گرديد و اطالعات
موردنظر بر اساس پرسشنامه و به صورت تلفني با بيمار و يا خانواده بيمار جمع آوري گرديد .تحليل داده ها با بهره گيري از
آمارهاي توصيفي و امارهاي تحليلي انجام و براي بررسي عوامل موثر بر پرداخت هاي غيررسمي از مدل  Ols ،Logitو براي
تحليل داده ها از نرم افزار  STATAاستفاده گرديد.
به طور كلي يافته هاي اين مطالعه حاكي از آن است كه  %2.41بيماران پرداخت غيررسمي به پرسنل بيمارستان داشته اند.
تمايل به پرداخت غيررسمي به كاركنان( )%74.9بيشتر از پزشكان و پرستاران مي باشد و اين ميزان در بيمارستان هاي خصوصي
بيشتر از ساير بيمارستانها مي باشد.
با توجه به ماهيت مخفيانه پرداخت هاي غيررسمي و دشواري در اندازه گيري دقيق اين نوع پرداخت ها نمي توان به طور دقيق
به ميزان واقعي آن دست يافت و در بسياري موارد ميزان گزارش شده كمتر از ميزان واقعي آن در جامعه مي باشد .همچنين در
بسياري از موارد تشخيص لزوم پرداخت ها از سوي بيمار غير ممكن بوده و چه بسا پرداخت هايي خارج از تعرفه تعيين شده نيز
براي بيمار قانوني و رسمي تلقي گردد و جز پرداخت هاي غيررسمي محسوب نگردد .بنابراين با توجه به پيامدهاي نامناسب
گسترش پرداخت هاي غيررسمي در كشور الزم است سياست گذاران و برنامه ريزان نظام سالمت كشور با توجه به وضعيت و
امكانات موجود در كشور ،از ظرفيت پژوهشي و آموزشي كشور و همچنين از ابزارها و چارچوب هاي مناسب جهت سنجش و
پايش مداوم پرداخت هاي غيررسمي استفاده و براي مقابله و حذف پرداخت هاي غيررسمي از راهبردهاي مناسبي مانند تغيير و
اصالح نظام تامين مالي و نظام پرداخت ،حذف اداراكات مرتبط با تفاوت هاي عظيم پرداخت ها در درون و ميان رشته هاي
تخصصي با تعديل در نظام پرداخت ها ،تعديل و تنظيم آئين نامه ها ،قوانين و مقررات براي مقابله با اين نوع پرداخت ها ،افزايش

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

وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي

تاريخ :
شماره :
پيوست :

انگيزه و مسئوليت پذيري در كاركنان و ارايه دهندگان خدمات سالمت و تدوين و اعمال ساير سياست ها و راهكارهاي متناسب با
وضعيت نظام سالمت كشور از جمله اجراي كامل بيمه سالمت همگاني ،اجراي قوانين مناسب براي مبارزه با پرداخت هاي
غيررسمي ،افزايش آگاهي جامعه از طريق رسانه مبني بر عدم هر گونه پرداخت خارج از تعرفه تعيين شده دولتي استفاده كرده و
نتايج هر يك از راهبردهاي و راهكارها را در كاهش ميزان پرداخت هاي غيررسمي مورد بررسي و رصد قرار دهند.
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