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 6291286تلفن: 

در سطح  های اساسینی به داروها و واکسپایش دسترس مطالعه ملی تدوین پروتکل عنوان طرح

 جمعیت در راستای تحقق پوشش همگانی سالمت

شرایطی  ، درمان و آموزش پزشکی موظف است، وزارت بهداشتهای داروئیسیاستآخرین نسخه مطابق  معرفی موضوع و اهمیت آن 
ترین قیمت ممکن در با منطقی سب،سالمت و کیفیت منا ، باید که داروهای مورد نیاز بیمارانرا فراهم نما

بوده و به صورت خاص در پایدار  ت هم راستا با اهداف توسعهاین رسال زمان الزم در اختیار آنها قرار گیرد.

رفته أکید قرار گمورد تو برای دستیابی به پوشش همگانی سالمت توام با سایر اهداف  SDG-3 سههدف 
اساسی  هایو واکسن به داروها یتدارک دسترس، یداروساز یهاشرکت یهمکارمناسب است با  .است

، درحال توسعه یدر کشورها اهای کمرشکن یا فقرزبدون صرف هزینه )اعالمی سازمان جهانی بهداشت(
 برای عموم جمعیت فراهم باشد.

 مداوم و بدون رخداد خطرات مالیبه صورت و واکسن رو فراهم بودن دا "بارت است ازدسترسی ع  تعریف
به طوری که جمعیت مورد نظر با حداکثر پیمودن یک ساعت به خصوصی دولتی یا در مراکز ارائه خدمات 

 "این دارو دسترسی داشته باشند.
اندازه  تنها از طریق هاو واکسن با توجه به پیچیدگی موضوع، دستیابی به تصویر کلی از دسترسی به داروها

شاخص  ودر بخش دولتی و خصوصی  فراهمی و قیمت داروهاهای ارزیابی کننده شاخصترکیبی از  گیری
ه تا پنج شود که هر س، توصیه میروزمرههای در غیاب پایش .باشد، امکان پذیر میهای کلیدی سیاستی
شناسی استاندارد های داروها با روشی ملی جهت ارزیابی دسترسی و قیمتسال، مطالعه پیمایش

WHO/HAI  .انجام شود 
بررسی دسترسی  های اساسیترسی به داروها و واکسندس با هدف تدوین پروتکل مطالعه ملیین مطالعه ا

 گیری و حجم نمونه ارایه شده است. ها و داروهای اساسی به منظور تدوین پرسشنامه، نمونهبه واکسن

 اهداف کلی: اهداف مورد نظر طرح
 در سطح جمعیت طالعه پیمایشی دسترسی به دارو و واکسن های اساسیمتدوین پروتکل اجرای و  طراحی

  در راستای تحقق پوشش همگانی سالمت

 : اهداف فرعی طرح
 های اساسی در سطح ملی؛تعیین لیست نهایی داروها و واکسن .1

ان از، کشورهای سازماندبررسی تطبیقی لیست نهایی شده در کشور با کشورهای سند چشم .2
 کشورهای منطقه مدیترانه شرقی؛ و همکاری و توسعه اقتصادی اروپا

 ؛های اساسیا و واکسنتعیین ذینفعان نهایی تدوین لیست داروه .3

 ها و داروهای اساسی؛تعیین روایی و پایایی پرسشنامه دسترسی به واکسن .4

 گیری و حجم نمونه نهایی؛تعیین جمعیت هدف مورد مطالعه، روش نمونه .5

 . امکان سنجی اجرایی مطالعه پیمایشی دسترسی به دارو و واکسن های اساسی در ایراندف کاربردی: ه
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روش پیشنهادی موسسه ملی تحقیقات 

 سالمت : 

 

اساسی انجام خواهد شد. ها و داروهای این مطالعه به منظور تدوین پروتکل مطالعه ملی دسترسی به واکسن
با لیست کشورهای  ذ و سپسان دارو و غذا اخدر این مطالعه ابتدا لیست نهایی شده کشوری از سازم

انداز، کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا و سپس مدیترانه شرقی تطبیق و موارد چشم
رت بهداشت شامل دارو، درمان های مرتبط در وزاهد شد. ذینفعان موضوعی مطالعه )معاونتارایه خوا اختالف

و بهداشت( تعیین شده و لیست مورد اختالف با کشورها برای این گروه ارایه خواهد شد. در مرحله بعدی 
مطالعه مطابق یک پانل اکسپرت )از مطلعین موضوع(، نتایج ارایه به ذینفعان موضوعی و مطالعه تطبیقی به 

ه، درفت اولیه پرسشنامه ارایه خواهد شد. مرحله بعدی مطالعه اشتراک گذاشته شده و مطابق نتایج این کمیت
منتخب جمعیت . در این مرحله مطالعه باشدتدوین پرسشنامه و انجام مراحل استانداردسازی پرسشنامه می

و پرسشنامه مطالعه گیری، حجم نمونه نهایی مطالعه پایلوت خواهد شد. براساس نتایج پایلوت، روش نمونه
 تدوین و برای مطالعه اصلی ارایه خواهد شد. 

گیری مطالعه )پرسشنامه، حجم نمونه و روش نمونه خروجی این طرح پژوهشی به صورت پروتکل تحقیقاتی  خروجی های مورد انتظار طرح
 خواهد بود.اصلی( 

انتظارت از مجری در حین اجرای طرح 

 )مانند روش کار و ...(

 ؛موقع پژوهشه پذیرش مسئولیت کمی و کیفی و انجام بو انجام فعالیتهای علمی مرتبط با موضوع  .1

بررسييی و تحقیقات کافی در چارچوب اصييول و موازین علمی و رعایت اصييول تحقیقاتی در انجام  .2
 ؛پژوهشموضوع 

 ؛های علمی کشوراز ظرفیتاستفاده  .3

 های موجود؛مرور کامل استراتژی .4

ز ، طراحی مطالعه و استفاده اابزار مطالعهبرگزاری جلسات کارشناسی منظم با هدف تهیه و تدوین  .5
 نتایج مطالعات مرتبط انجام شده؛

 ی مطالعه و مصاحبه با افراد مطلع؛طراح .6

 دهی موسسه ملی تحقیقات سالمت؛ارشارایه گزارش مطابق با چهارچوب گز .7

های بهداشت، درمان در این پروژه، مجری موظف است سه همکار به طور جداگانه از معاونت .8

 و غذا دارو در پروپوزال به عنوان همکار اصلی داشته باشد؛

یک بار موسسه را در جریان اقدامات خود قرارداده و در مواردی که در برنامه  هفته ایموظف است  مجری

الزم به ذکر است  .نماید تحویل بندی مشخص شده است گزارش پیشرفت کار خود را به موسسهزمان

 RFPدر طی داوری پروپوزال ارسال شده، امکان دارد براساس نظارت طرح، موارد دیگری غیر از 

حاضر از مجری محترم درخواست شود و همکاران ارسال کننده پروپوزال حتما این موضوع را مد 

 نظر قرار دهند. 

انتظارت از مجری پس از اتمام طرح 

تایج، )مانند اقدامات کاربست ن

 مالحظات اخالقی و قانونی و ...(

ت سالمت، به تایید سازمان غذاو دارو، پروتکل نهایی شده ضرورت دارد بعد از ارایه به موسسه ملی تحقیقا
 معاونت بهداشت و معاونت درمان رسیده باشد. 

 

 رشته در طرح مجریان تا رود می انتظارت طرح، اجرای برای آن هایخروجی و طرح اهداف به توجه با انتخاب طرح دهندگانویژگی های 
 .باشدمطالعات نظام سالمت  حیطه در کافی سابقه دارای و کرده تحصیل مرتبط های

 باشد.مدت زمان اجرای این پروژه سه ماه بعد از تصویب می مدت زمان اجرای طرح 

 میلیون ریال 350 سقف بودجه طرح

ای از روش اجرا شود این فرم خالصهتاکید می برای تهیه پروپوزال با مسئول مربوط تماس حاصل نمایید. سایر توضیحات

را ارایه کرده است و الزاما تمام مراحل مطالعه درج نشده است امکان تغییرات براساس نظارت پروپوزال در 

 طی داروی وجود دارد. 

 
*فرآیند بررسی، تصویب، عقد قرارداد و نظارت کیفی طرح های پژوهشی، بر اساس فرآیندهای تعریف شده در موسسه ملی تحقیقات سالمت 

 انجام می پذیرد. 


