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  هاي پژوهشي نتايج تحقيق طرحترجمان دانش فرم 

  

هاي تحقيقاتي پايان يافته موسسه را بررسي و با استفاده از فرآيند  موسسه ملي تحقيقات سالمت در نظر دارد نتيجه طرح

دانش توليد شده را در اختيار مخاطبين و  (Knowledge Translation & Exchange)ترجمان و تبادل دانش 

دهندگان خدمات مراقبتي و ...)  گيرندگان حوزه سالمت ، گيرندگان و ارائه از جمله عموم مردم، سياستگزاران و تصميم ذينفعان (

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:

در  رانيتلفن ثابت در ا يدارا نيدر بالغ ياز خدمات دندانپزشك يبا بهرمند يدرمان يها مهيرابطه ب :وان كامل طرحعن

  1392سال 

  

  اتيب زربيفرطرح:  يمجر

  

  :كلمه به همراه كليد واژگان) 400پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي: (حداكثر 

 نهي: باال بودن هزيمانند فقر، جهل و فقدان منابع مال يشكخدمات دندانپز افتيدر يعوامل بازدارنده برا نياز ب

 مهيب افتهيتوسعه  ي. در اغلب كشورهاديآ يپرداخت آن از جمله عوامل مهم به شمار م يبرا يو عدم توان مال

كند.  در  يم فايآسان به خدمات ا يسترسعموم مردم و د يها برا نهيدر قابل تحمل نمودن هز ينقش مهم

قرار گرفت.  يمورد بررس رانيدر ا ياز خدمات دندانپزشك يبا تقاضا و بهرمند مهيرابطه بمطالعه  نيا

و سازمان  ،يخدمات درمان مهيب ،ياجتماع نيشامل: صندوق تام رانيدر ا يدرمان يها مهيب ياصل يصندوقها

مراكز  ايو  مهي. كه غالب خدمات تحت پوشش را در مراكز متعلق به بدباشن يمسلح م يروهاين يخدمات درمان
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در  يبازرگان يها مهياز ب يآن برخ يوجود ندارد و بجا يسالمت خصوص مهيب رانيدهند. در ا يارائه م يدولت

  .دهنديپوشش م زيرا ن يخدمات دندانپزشك يليتكم مهيغالب ب

با تقاضا و استفاده از خدمات  يسالمت رابطه مثبت مهياز ب يبرخوردار زين رانيمطالعه نشان داد در ا نيا

 افتيدر يبرا يشتريب يدارند تقاضا زين يليتكم مهيب كهيخصوصا كسان مه،يب يدارد. افراد دارا يدندانپزشك

است. بهره  هيپا مهيو دارندگان ب يا مهيب ريدر آنها متفاوت با افراد غ زين يافتيخدمت داشته و نوع خدمت در

. گردديگروه به دندانپزشك برم نيبهتر ا يبه دسترس يليتكم مهيارندگان بدر د ياز خدمات دندانپزشك يمند

مشاركت آنها با  زانيهستند، اما م يدندانپزشكان بخش خصوص يليتكم يها مهيعمده مراكز طرف قرارداد با ب

از  تيحكا هيپا يها مهيطرف قرارداد با ب ياندك است. تعداد اندك مراكز درمان اريبس هيسالمت پا يها مهيب

به مشاركت در ارائه  يبخش خصوص قيتشو نيشدگان دارد. بنابرا مهيگروه از ب نيا يبرا يمشكل دسترس

  بخش باشد. نيا استگذارانيس يها تياز اولو يكي ستيبا يم هيپا مهيمراقبت ها به افراد با ب

مشكالت  ريدرد و ساتنها در موارد مواجهه با  مارانياست كه ب يبه صورت رانيا يدرمان محور فعل ستميس

صرفا درمان محور بر  يها تياز فعال يفعل ستميجهت س ريي. تغندينما يبه دندانپزشك مراجعه م يدهان

 يدندانپزشك يها مراقبتخدمات خصوصا در  ليقب نيا افتيدر يبرا التيتسه جاديو ا يريشگيپ يها تيفعال

 يريشگيپ يمراقبت ها هيو منظور كردن كل يدوره ا هاي آپ كردن چك يمنظور اجبار نيبوده و به ا يضرور

  گردد.   يم شنهاديسالمت پ مهيدر خدمات تحت پوشش ب


