وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي
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شماره :
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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 :مطالعه تطبيقي شيوه هاي توزيع منابع حمايتي دولتي در بخش سالمت به منظور
اصالح الگوي مصرفي خدمات
مجري طرح :دکتر سارا امامقلي پور

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 بيمارستان و دانشگاه
ارائه دهندگان خدمت(پزشك ،پرستار ،ماما و )....
بيماران و مردم
صنعت
ساير سازمان ها( شهرداري ،آموزش و پرورش ،بهزيستي ،سازمان جوانان و ).....
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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
 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 . :انتشار نتايج در قالب کتاب...................
 هيچكدام
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د :پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي( :فرم يك و سه صفحه اي مطابق راهنماي نگارش  1 -3-52سايت موسسه)
كاربرد نتايج بصورت پيام هاي اصلي براي سياستگذاران و تصميم گيرندگان  ،ارائه كنندگان خدمات سالمتي  ،مردم و بيماران
با درنظر گرفتن هدف نظام سالمت كه بهبود دسترسي افراد به خدمات بهداشت و درمان مي باشد و مدنظر قرار دادن چهار بعد
دسترسي(فراهم بودن ،دسترسي جغرافيايي ،استطاعت داشتن و مقبوليت) ،مي توان گفت حمايتهاي دولتي مي توانند در راستاي
حذف و يا كاهش محدوديتهاي سمت تقاضا يا عرضه ي دسترسي به خدمات بهداشتي درماني باشند.
بنابراين از جمله نقشهايي كه دولت در اين بخش ايفا مي كند و در اين مطالعه نيز به آن پرداخته شد ارائه مراقبت سالمت به
طور مستقيم و يا كمك به تامين مالي سالمت باشد .تامين مالي نيز مي تواند در قالب حمايت از مصرف كنندگان و يا عرضه
كنندگان خدمات به اشكال مختلف صورت گيرد :كمك براي خريد مراقبت سالمت ،كمك براي خريد بيمه ،صرف مخارج براي
سالمت عمومي ،اعطاي انواع گرنتها به ارائه دهندگان مراقبت ،اعمال معافيتها(معافيتهاي مالياتي يا معافيتهاي پرداخت هزينه ،به
عبارت ديگر چه دولت به فردي  011هزار تومان بدهد و چه  011تومان او را از مخارج معاف كند) ،اعطاي سوبسيدهاي متقاطع
و برنامه هاي پس انداز پزشكي خانواده و وچرها و بيمه هاي اجتماعي سالمت .كه هر كدام از اين انواع كمكهاي دولت مي تواند
آثار متفاوتي بر بازار خدمات سالمت و رفتار عرضه كنندگان و مصرف كنندگان در اين بازار داشته باشد.
قبل از اينكه سياستگذاران اقدام به مطالعات امكان سنجي انواع يارانه ها كنند بايد مشكالت بخش بهداشت و درمان را شناسايي
كنند و تعيين كنند آيا سوبسيدهاي عمومي مي توانند اين مشكالت را حل كنند يا خير .سپس بايد تصميم بگيرند كه به نهاده
ها يا ستاده ها سوبسيد دهند تا بتوانند نوع سوبسيد را مشخص كنند .همچنين پايداري منابع نيز بايد درنظر گرفته شود.
در بحث توزيع منابع حمايتي دولت در بخش بهداشت و درمان چندين نكته بايد مورد مالحظه قرار گيرند:
نكته مهم اول ،يك راه حل نهادي براي كمك به دسترسي فقرا به خدمات درماني بايد دو ويژگي داشته باشد .بايد يك بودجه و
صندوق اختصاصي براي ان وجود داشته باشد و بايد همراستا با پروفايل فقر افراد تحت جمعيت باشد .بودجه بايد به نهادي واگذار
شود كه منافعش با ماموريتش جهت تنظيم هدفمندي موثر براي فقرا درتضاد نباشد .طرف خريدار يا پرداخت كننده شخص ثالث
كه قادر است فقرا را شناسايي كند و به انها پرداخت كند ،مي تواند راه حل خوبي باشد ،اما قراردادن بودجه در اختيار ارائه دهنده
خدمات بدون نظارت مي تواند مشكالتي ايجاد كند.
نكته مهم دوم ،در اعطاي يارانه ها و توزيع كمكها و بودجه دولتي در اين بخش ،هدفمندي ضروري است زيرا با اين كار افرادي
كه بيشترين نياز را دارند بيشترين منفعت را مي برند و نشتي به افراد و گروههاي كمتر نيازمند كاهش مي يابد .منظور از
هدفمندي هم در سطح تقاضا(افراد و خانوارها و گروههاي بيماران و  )...و هم در سطح عرضه مي باشد .در واقع در سمت عرضه
نيز هنگام اختصاص بودجه به خريد تجهيزات ،دارو و  ...و يا خدمات تشخيصي ،بستري ،سرپايي و  .....بايد ارزيابي هاي اقتصادي
صورت گرفته ،نياز سنجي و اولويت بندي انجام شود .در واقع در هدفمندي نيازي نيست كه سياستي را شاخه شاخه كرد و برخي
افراد ،گروهها و يا خدمات را به صراحت مستثني كرد بلكه آنها مي توانند درون يك سياست فراگير كه منافع حالت قيفي دارند
وجود داشته باشند .در سياستهاي مخروطي(قيفي) همه گروهها به مداخله دسترسي دارند و منفعت مي برند اما منابع و منافع به
طور متناسبي براي افرادي كه نيازهاي بيشتري دارند و يا خدماتي كه در اولويت هستند ،بزرگتر هستند.
نهايتاً نكته مهم ديگر اين است كه اگر ابعاد همه جانبه فقر مزمن و نياز به خدمات بهداشتي درماني در نظر گرفته نشود ممكن
است سياستگذاري فقط موجب راه حلهاي ناقصي براي مشكالت اجتماعي شود .كاهش اين ريسك نيازمند سياستهاي حمايت
اجتماعي جامع و مناسب است كه همه كاستيهاي مرتبط با فقر مزمن و نه فقط درآمد را هدف قرار دهد ،مانند اقداماتي شامل
حمايت رفاهي از گروههاي مختلف ،مكانيسمهاي بيمه براي تسهيم ريسك و تجميع منابع ،امكاناتي براي كمك اضطراري،
بررسي عوامل تاثير گذار بر  SDHها كه خود بر سالمت تاثير گذارند و  . ....همچنين سياستهايي كه در سرمايه انساني سرمايه
گذاري مي كنند(مانند سواد)  ،براي بهبود كيفيت و قابليت پذيرش خدمات ضروري هستند.
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