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 هاي پژوهشينتايج 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 تصميمذينفعان 

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:

  :نوان كامل طرحع

تصويربرداري پزشکي در بيمارستان هاي مشمول طرح تحول نظام تجويزهاي  )مقتضي بودن( بررسي مناسبت
 سالمت در دانشگاه علوم پزشکي تهران

 

 :مجري طرح

   

 دکتر علي اکبري ساري

 دکتر هدايت ساالري

 

 ؟ هستند يمخاطبان طرح شما چه کسان :ب

 

 متمديران و سياستگذاران سال  

تشخيص هاي راديو لوژيک  به پزشكان در تشخيص زودرس بيماري كمک كرده و متعاقب با آن از اقدامات تهاجمي تر غير ضرور  

براي درمان بيمار جلوگيري مينمايند. اما روند افزايشي هزينه تشخيص هاي تصويري گوياي اين مسئله است كه استفاده از 

انديكاسيون هاي تجويز مناسب تصويربرداري پزشكي شناسايي شد و در اين پژوهش  .تشخيص هاي تصويري افزايش يافته است

مشخص شد كه حدود چهل درصد از تجويزهاي ام آر آي مهرهاي كمري و سي و نه درصد از تجويزهاي سي تي اسكن مغز غير 

سالمت نه تنها افزايش نيافته بود ضروري بوده اند. البته درصد تجويزهاي غيرضروري نسبت به قبل از اجراي طرح تحول نظام 

از طرفي نيز با اجراي طرح تحول نظام سالمت تعداد مراجعات به مراكز درماني دانشگاهي  بلكه تا حدودي كاهش پيدا كرده بود.

 افزايش يافته است ولي با اين وجود درصد تجويزهاي نامناسب افزايش نيافته است. 
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ند سياست هاي پيشگيري و كنترلي مي باشند. با اصالح نظام تامين مالي مي توان در تجويزهاي نامناسب وجود دارند و نيازم

تخصيص منابع براي خريد تجهيزات تجديد نظر نمود و از رويكردهاي هزينه اثربخشي استفاده كرد. با اصالح روش هاي پرداخت 

ضروري را به ميزان زيادي كاهش داد. اهرم كنترلي مي توان تقاضاهاي القايي ارايه دهندگان و به عبارتي درصد مراقبت هاي غير

رفتار نيز مي تواند مفيد واقع شود. اين اهرم كنترلي مي تواند شامل استراتژي هاي مختلف آموزشي، ترويجي و يا قانوني و 

وزش و ترويج و تنبيهي براي اصالح رفتار تجويزي پزشكان )طبق گايدالين( باشد.  اصالح رفتار جامعه )بيماران( از طريق آم

 نهادينه سازي رفتارهاي صحيح و عدم مطالبه مراقبت هاي غير ضروري نيز مي تواند مفيد باشد.

 ارائه دهندگان خدمت  

اين پژوهش مسئول تجويز انواع روش هاي تصويربرداري پزشكي مي توانند از نتايج  وارايه دهنده خدمات  به عنوان پزشكان

درصد از  35نتايج نشان داد كه حدود ي خود طبق انديكاسيون هاي شناسايي شده عمل نمايند. استفاده نمايند و در تجويزها

بيماراني كه براي انجام ام آر آي مهره هاي كمري مراجعه نموده بودند، هيچ نوع درماني از پزشک معالج خود دريافت نكرده 

هزينه تصويربرداري را به عنوان اولين گام در فرآيند درمان بودند. اين يافته حاكي از آن است كه برخي از پزشكان تجويزهاي پر

 بيماران انجام مي دهند و از درمان هاي نگهدارنده اوليه به اندازه كافي استفاده نمي كنند.

 سازمان هاي بيمه گر 

هر ساله حجم منابع عظيمي از بيمه هاي سالمت صرف جبران هزينه هاي ناشي از تصويربرداري هاي پزشكي بيمه شدگان مي 

شود. طبق يافته هاي اين مطالعه و مطالعات پيشين، درصد تجويزهاي غيرضروري تصويربرداري هاي پزشكي قابل توجه است و 

ه گر مي باشد. سازمان هاي بيمه گر مي توانند با مالک قرار دادن انديكاسيون حل اين موضوع نيازمند همكاري سازمان هاي بيم

هاي به روز شده حاصل از اين مطالعه و ساير مطالعات مشابه، پرداخت به پزشكاني كه تجويزهاي غير ضروري انجام مي دهند را 

 . اصالح نمايند
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طبق با بخش مربوطه و گانت چارت در فرم پروپوزال تنظيم : برنامه شما براي کاربست نتايج چيست )لطفا دقيقا منج

 گردد( 

 

 براي ترجمان دانش نتايج حاصل از اين طرح مي توان از روش هاي زير بهره گرفت:

 

 استفاده از انديكاسيون هاي شناسايي شده براي انجام مطالعات مشابه در كشور 

 پژوهشي داخلي  -انتشار مقاله در مجله هاي علمي 

 پژوهشي خارجي -مقاله در مجله هاي علمي انتشار 

 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي داخلي 

 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي خارجي 

  پزشكان تجويز كننده تصويربرداري هاي پزشكيآن براي  يا مقاله حاصل از  ارسال خالصه طرح  

  به آن   منظور دسترسي استفاده كنندگان بالقوهقرار دادن متن كامل گزارش يا خالصه اي از آن در وب سايت به 

 نظير مجله ها يا روزنامه هاي مورد عالقه عموم( انتشار نتايج پژوهش در نشريات غيرعلمي( 

  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 

 براي معرفي نتايج پژوهش  تشكيل جلسه با استفاده كنندگان بالقوه 

  تهيه و ارسال نتايج با زبان متناسب مخاطبين )نظير نوشته هاي ساده براي بيماران و يا مردم، گزارش هاي كوتاه براي

 مديران و مسئولين(

 

 
 

 موسسه( تيسا  1  -3-25نگارش  يمطابق راهنما يو سه صفحه ا کي: پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي: )فرم د

  مارانيمردم و ب ، ي، ارائه كنندگان خدمات سالمت رندگانيگ ميو تصم استگذارانيس يبرا ياصل يها اميبصورت پ  جينتا كاربرد
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ظارات جامعه مواجه مي باشد. از طرفي هم با اجراي طرح تحول نظام سالمت مراجعات افزايش انتنظام سالمت با كمبود منابع و 

مردم به بيمارستان هاي دانشگاهي افزايش يافته است و  به مردم خدمت ارايه مي شود. يافته هاي اين مطالعه و مطالعات پيشين 

حجم خدمات غيرضروي ارايه شده قابل توجه  در مورد بررسي ضروري بودن تجويزهاي تصويربرداري پزشكي نشان مي دهد كه

است. در اين راستا بايستي سياستگذاران نظام سالمت، سازمان هاي بيمه گر و پزشكان در جهت كاهش تجويزهاي غير ضروري 

 گام بردارند.

 

 

 
  


