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 های پژوهشينتایج تحقيق طرح صفحه ای 3و گزارش یک و  ترجمان دانشفرم 

 مشخصات طرح: (الف

 منابع کنندگاننیرفتار تأم بر خدمات سالمت یکتاب ارزش نسب یاجرا ریتأث یبررس عنوان كامل طرح:

 طرح: و همکاران مجری

 سیاستگذاری سالمت، وندماني یوسف

 سیاستگذاری سالمت منش، یياياول رضايدكتر عل

 پزشک عمومی ،يصدراله یدكتر مهد

 پزشک عمومی ن،یدكتر كوروش فرز

 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،یمعنو ديسع

 درمانیمدیریت خدمات بهداشتی پژمان حموزاده، 

 سیاستگذاری سالمت، یعفت محمد

  و نام بردهبه طور دقيق ؟ از بين گروههاي زير حداقل يك گروه را انتخاب كنيد و هستند یمخاطبان طرح شما چه کسان (ب

 (نمايداستفاده  شود كه بتواند از نتايج طرح به طور مستقيميگفته م ي)گروه مخاطب به فرد يا گروه توضيح دهيد

 مانند ستاد وزارت بهداشت(و سیاستگذاران سالمت )مدیران  ▅

 مدیران بیمارستان و دانشگاه □

 (غیرهشک، پرستار، ماما و )پز رائه دهندگان خدمتا ▅

 ماران و مردمبی ▅

 صنعت □

 (غیرهسازمان جوانان و  ،یستیآموزش و پرورش، بهز ،ی)شهردار هاسازمان ریسا □

با توجه به اينکه بازنگري ارزش نسبي خدمات سالمت به عنوان يکي از تکاليف قانوني برنامه پنجم توسعه بر عهده شورايعالي بيمه 

، نتايج اين مطالعه براي تمام اعضاي شورايعالي بيمه سالمت كه شامل دفتر ارزيابي فناوري سالمت، تدوين استاندارد و تعرفه است

هاي سالمت سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام پزشکي كشور، دفتر بيمه درمان و آموزش پزشکي، ،سالمت وزارت بهداشت

مين اجتماعي، سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح، أوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان بيمه سالمت، سازمان ت

بود. از طرف ديگر به علت اينکه بازنگري ارزش نسبي سالمت مرحله بيمه كميته امداد و بيمه هاي تکميلي مورد استفاده خواهد 

سسه ملي تحقيقات سالمت كه ستاد كشوري طرح تحول و همچنين مؤ سوم طرح تحول سالمت مي باشد، نتايج اين مطالعه براي

تواند مفيد رمان مجلس ميهاي نظارتي مانند كميسيون بهداشت دسازمانهمچنين د و ندهبرنامه هاي تحول را مورد رصد قرار مي

 واقع شود.
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برنامه شما برای کاربست نتایج چیست )لطفا دقیقا منطبق با بخش مربوطه و گانت چارت در فرم پروپوزال تنظیم  (ج

 گردد( 

  پروپوزال پژوهش يطراح ايبا گروه مخاطب و استفاده كنندگان بالقوه در هنگام انتخاب موضوع  يهمفکر  ايمشاركت 

  همفکري با گروه مخاطب و استفاده كنندگان بالقوه در هنگام اجراي پژوهش يامشاركت 

 پژوهشي داخلي  -انتشار مقاله در مجله هاي علمي ■

 پژوهشي خارجي -انتشار مقاله در مجله هاي علمي 

 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي داخلي ■

 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي خارجي 

 آن  گزارش كامل طرح يا مقاله حاصل از آن براي استفاده كنندگان بالقوهارسال خالصه يا  ■

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

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

  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 

 شتشکيل جلسه با استفاده كنندگان بالقوه براي معرفي نتايج پژوه 

  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 

 اطب آن منتقل گردد : .............................................ساير اقداماتي كه موجب مي شود نتايج پژوهش به مخ 

 هيچکدام 
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  :(حداکثر در یک صفحه نوشته شود) پیام اصلی حاصل از طرح پژوهشی: د

 های اصلي:یافته 

آن بر  بازنگري ارزش نسبي خدمات سالمت، به عنوان مرحله سوم طرح تحول سالمت، با توجه با اهميت و طول موج تاثير

و  يساختار سازمانايجاد تغييراتي نظير تغيير در منجر به اهميت موضوع  دليل گر و بههاي بيمهعملکرد و رفتار سازمان

، پرداخت ظامن، تغيير مهيتحت پوشش ب بسته، تغيير هاصندوق عيو تجم تيجمع رييتغ، مهيمنابع و حق ب رييتغي، التيتشک

 رچه و ...(نسخ، صدور دفت ديي)تأ يادار يندهايفرآ، تغيير قرارداد عقد، تغيير به اسناد يدگيرس، تغيير مطالبات پرداختتغيير 

همچنين بار مالي حاصل از  .ي در رفتار تامين كنندگان منابع گرديداستان يو آموزش به واحدها يهماهنگ نديفرآو تغيير 

 3133ريال و براي كل سال  58،333,،118،662،,3معادل  3131بازنگري ارزش نسبي خدمات سالمت در نيمه دوم سال 

، 3133هاي پايه در بخش درمان در سال هاي بيمهريال برآورد شد. با در نظر گرفتن كل هزينه 3،325،666,,،13،8,1معادل 

 است.هاي تأمين كنندگان منابع افزوده هزينه كلبهدرصد  32هاي پايه، بازنگري ارزش نسبي خدمات سالمت، عالوه بر هزينه

 نتيجه گيری از یافته های مطالعه: 

گذشته در ايران، تغييرات چالشي ناشي از بار  ساله 52به علت عدم بازنگري ساليانه ارزش نسبي خدمات سالمت در طي دوره 

هاي زمانچالش در برخي از سا مالي و كسري منابع براي تامين كنندگان منابع يکي از نگراني اصلي سياستگذاران است كه اين

 ها گرديد.اي سازمانگر منجر به تغييراتي اصلي در رفتارهاي پايه و بيمهبيمه

همه ت با مشارك و پايداري منابع مالي و از طرف ديگر بسيج منابع، گرمهيبي هاسازمانمديريت مناسب بار مالي مترتب بر با 

مناسب براي اجراي هر چه بهتر اين  و اداري ماليرايط ش رفتارهاي تغيير يافته به نحوه احسن قابل مديريت بوده تا ،ذينفعان

ست  ستيابي به سيا سالمت  نظرد مترين اهداف مهمو د سبي خدمات  صحيح دربازنگري ارزش ن ارزش  از جمله ايجاد تعادل 

 فراهم گردد.افزايش دسترسي و كيفيت خدمات  بلندمدتي و در ارشتهنيبنسبي خدمات و رعايت عدالت 

 پژوهش برای مدیران و سياستگذاران:كاربردهای  

را براي  ياطالعات مناسب ،كنندگان منابعگر و تامينهاي بيمهآگاهي از ميزان كسري منابع و رفتارهاي تغيير يافته در سازمان

 هد. دحوزه سالمت قرار مي مديران و سياستگذارانهاي بعدي ارزش نسبي در اختيار هاي آينده و بازنگريريزي سالبرنامه

 سوال پاسخ داده نشده: 

ست در بلندمدت در رفتار تامين كنندگان منابعاليه شود هاي پنهاني رفتاري و همچنين تغييراتي كه ممکن ا تاثيرات  و پيدا 

ست كه در  سيا شان خواهد داد، به علت عدم  خود مدت زمان طوالنيبعدي اين  صد  ،وقوع در زمان انجام پژوهشرا ن قابل ر

 نبوده است.
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 نوشته شود. (صفحه 3حداکثر در مطالعه ) خالصه اجراییه( 

 اماهه از ساير بسته به اجرا درآمد و ب 8بازنگري ارزش نسبي خدمات سالمت به عنوان مرحله سوم طرح تحول و به فاصله حدودًا 

م كدينگ ملي پس از سي سازي كتاب جديد ارزش نسبي خدمات و ايجاد سيسترساني تعرفه خدمات و تدوين و بوميروزهدف به

عنوان چهارچوبي مدون براي نحوه مصرف منابع مالي در توان بهسال جامه عمل پوشاند. كتاب ارزش نسبي خدمات سالمت را مي

الزحمه گر نسبت به پرداخت حقهاي بيمهسازمان ،بخش سالمت در نظر گرفت. چرا كه از طريق وزن خدمات هر رشته تخصصي

كرد منابع در حوزه سالمت، هم بر روي بار مصرف منابع هم بر روي نحوه هزينهنند. لذا بازنگري اين چهارچوب كپزشکان اقدام مي

كنندگان منابع نظام سالمت تأثيرگذار خواهد آن رفتار تأمين نوبهبهتصميمات و  گر و هم بر رويهاي بيمهمالي مترتب بر سازمان

با هدف تعيين نحوه تأثير بازنگري كتاب ارزش نسبي خدمات سالمت بر رفتار تأمين كنندگان منابع  حاضر مطالعهبنابراين بود. 

 .ديبه انجام رسنظام سالمت 

امل ش بخش كيفي قسمت از مطالعه به صورت كيفي انجام شد. جامعه پژوهش اين مطالعه در دو بخش )كيفي وكمي( انجام شد.

ي، تعاون، كار و رفاه اجتماع ي، وزارتدرمان و آموزش پزشک ،وزارت بهداشت موضوع در آگاه به اجراييو  ارشد، مياني رانيمد

دند. گيري هدفمند انتخاب شها با استفاده از نمونهد. نمونهدنيلي بوتکم هاييمهبيه و گر پايمهب يها، سازمانبرنامه و بودجه سازمان

بر  سالمت ي خدماتارزش نسبكتاب  يتأثير بازنگرو تعيين  يدمتخ يهاگروه كيرشد تعرفه به تفک زانيم نييتعدر بخش كمي 

خدمت به عنوان نمونه براي محاسبه بار مالي انتخاب  22,مد نظر بود. بنابراين مارانيب هايپرداختو گر هاي بيمهسازمان يبار مال

 دهنديمدرصد شيوع را تشکيل  65خدمت جراحي و بيهوشي كه بالغ بر  122گر هاي بيمهشدند: براساس گزارش عملکرد سازمان

نژيوگرافي، سي.تي.اسکن، گروه: راديوگرافي، سونوگرافي، آ ,خدمت اول هر گروه )در  52هاي خدمات پاراكلينيك، و در ساير سرفصل

دهند به عنوان نمونه براي درصد شيوع خدمات آن گروه را تشکيل مي 62اي و آزمايشگاه( كه بيش از ام.آر.اي، پزشکي هسته

كسل انجام افزار انرم با استفاده ازو   رزيبراساس فرمول السپ يو محاسبات بار مال ليتحلمحاسبات تغييرات بار مالي انتخاب شدند. 

 شد.

نحوه تأثير بازنگري كتاب ارزش نسبي خدمات سالمت بر رفتار تأمين كنندگان  در بخش كيفي كه با هدف تعيين يافته هاي مطالعه

 باشد:ول زير ميبه شرح جدانجام شد  منابع نظام سالمت
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 گربیمه هایتأثیر بازنگری ارزش نسبی خدمات سالمت بر رفتار سازمان

 اثر بازنگری کتاب بر بار مالی  های مرتبطتمزیر  تم اصلی ردیف

 ساختار سازماني و تشکيالتي 3

 كارگروه مديريت هزينه

 كميته رسيدگي به اسناد

 سيستم كدينگ يکسان خدمات

 بازطراحي فرآيند رسيدگي به اسناد

تدوين دستورالعمل باعث رسيدگي و مديريت هزينه و 

 جلوگيري از تقاضاي القاي شده است

 ميزان پرداختي بيمارانكاهش 

 تغيير منابع و حق بيمه 5

گر از ي بيمههاسازمانافزايش سهم 

 هاي سالمتهزينه

سرانه عملکردي متناسب با افزايش  شيافزا

 حقوق و دستمزد

 جبران بخشي از كسري سازمان

 

 هاسازمانافزايش منابع در اختيار 

1 
تغيير جمعيت و تجميع 

 هاصندوق
 بدون تأثير تحت پوششعدم تغيير جمعيت 

 بسته تحت پوشش بيمه 3

 خدمت جديد به بسته پايه 122ورود 

 تدوين بسته پايه بر اساس كتاب جديد

هاي جديدي براي كاهش بسته و سياست

 خدمات غيرضروري

 افزايش گارد براي ورود خدمات جديد

 كاهش فرانشيز بيماران سرپايي و بستري

 خدمت جديد به بستهواسطه ورود افزايش بار مالي به

مديريت منابع موجود و ايجاد تعادل بين منابع و مصارف 

 هاو مديريت هزينه

افزايش سهم پرداختي سازمان با تفاهم مشترک با وزارت 

 بهداشت

 نظام پرداخت 2
 انجام بازنگري گلوبال بر اساس كتاب

 هاي غيررسميحذف پرداخت

خدمات و افزايش بار مالي كتاب با پرداخت دو كا 

 كنندگان جديدارائه

 ها، مطالبات با تأخيربه علت افزايش هزينه پرداخت مطالبات 8
انباشت بدهي و مطالبات به علت تأخير در پرداخت و 

 افزايش كسري سازمان

 كاهش بار مالي كتاب جديد درصد 32درصد به  2افزايش كسورات از  رسيدگي به اسناد ,

 ابالغ فرمت قرارداد با مراكزبازطراحي و  عقد قرارداد 6
دهنده و مديريت مديريت تعامالت بين مراكز ارائه

 هاهزينه

3 
تأييد نسخ، ) يادارفرآيندهاي 

 و ...( صدور دفترچه

 بازطراحي فرآيندهاي داخلي

قيمت به منوط كردن پرداخت خدمات گران

 پروتکل درماني

 مديريت پرداخت هزينه و كاهش بار مالي كتاب

32 
آموزش به  فرآيند هماهنگي و

 واحدهاي استاني

اي و آموزش برگزاري جلسات آموزشي دوره

 كتاب و دستورالعمل جديد

آموزش كاركنان و كارشناس رسيدگي باعث اجراي 

 ها شددرست كتاب و مانع افزايش هزينه

 د:باشصورت زير ميبه  دمات سالمتخ يارزش نسب يحاصل از بازنگر يبار مالدر بخش كمي كه با تعيين  يافته هاي مطالعه

ريال و براي كل  58،333,،118،662،,3معادل  3131بار مالي حاصل از بازنگري ارزش نسبي خدمات سالمت در نيمه دوم سال 

هاي پايه در بخش درمان هاي بيمهريال برآورد شده است. با در نظر گرفتن كل هزينه 3،325،666,,،13،8,1معادل  3133سال 

هاي پايه، گردد، بازنگري ارزش نسبي خدمات سالمت، عالوه بر هزينههزار ميليارد ريال برآورد مي 512كه معادل  3133ل در سا

 گر پايه افزوده است.هاي بيمههاي سازمانهزينه كلبهدرصد  32

گذشته در ايران، تغييرات چالشي ناشي از بار مالي  ساله 52به علت عدم بازنگري ساليانه ارزش نسبي خدمات سالمت در طي دوره 

گر هاي بيمهچالش در برخي از سازمان و كسري منابع براي تامين كنندگان منابع يکي از نگراني اصلي سياستگذاران است كه اين
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، گرمهيبي هاسازمانرتب بر مديريت مناسب بار مالي متها گرديد. با اي سازمانمنجر به تغييراتي اصلي در رفتارهاي پايه و بيمه

 ، رفتارهاي تغيير يافته به نحوه احسن قابل مديريت بودهذينفعانهمه با مشاركت  و پايداري منابع مالي و از طرف ديگر بسيج منابع

بي سبازنگري ارزش ن نظرد مترين اهداف مهمو دستيابي به مناسب براي اجراي هر چه بهتر اين سياست  و اداري شرايط مالي تا

افزايش دسترسي  بلندمدتي و در ارشتهنيبارزش نسبي خدمات و رعايت عدالت  از جمله ايجاد تعادل صحيح درخدمات سالمت 

آگاهي از ميزان كسري منابع و رفتارهاي تغيير با حوزه سالمت  مديران و سياستگذارانفراهم گردد. بنابريان و كيفيت خدمات 

دي هاي بعهاي آينده و بازنگريريزي سالرا براي برنامه ياطالعات مناسب ،كنندگان منابعتامينگر و هاي بيمهيافته در سازمان

 . خواهند داشتارزش نسبي در اختيار 

 

 

 


