بؼوِ تعالی

فرم تٌظین RFP
طرح ّبی پژٍّشی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت جوَْری اسالهی ایراى
لطفا فشم صیش سا بشای ّش طشح بطَس جذاگاًِ تکویل ًواییذ ٍ بِ ّوشاُ ًاهِ سػوی با رکش هٌبع ٍ ًحَُ تاهیي هالی آى بِ هعاًٍت پظٍّـی
هَػؼِ هلی اسػال ًواییذ.
ًبم سبزهبىٍ/احذ

ادارُ سالهت هیاًساالى دفتز سالهت جوٌؼیت ،خاًَادُ ٍ هذارس

سفبرش دٌّذُ
ًبم ،تلفي ٍ ایویل فرد
هسئَل در سبزهبىٍ/احذ
سفبرش دٌّذُ
عٌَاى طرح

بزرسی ٍ تحلیل ٍضؼیت پایِ ضاخصْای سبک سًذگی ،ػَاهل خغز ،هَربیذیتی جسوی  ،رٍاًی ٍ
بارٍری در جوؼیت سًاى ٍ هزداى هیاًسال (  03-92سال) کطَر در سال  5029در راستای بزًاهِ
ریشی بزای کاّص هزگ ٍ هیز سٍدٌّگام ٍ افشایص اهیذ بِ سًذگی سالن

هعرفی هَضَع ٍ اّویت

افشایص اهیذ بِ سًذگی ٍ کاّص هزگ ٍ هیز  03-03سال تؼْذ هْن بیي الوللی ٍ هلی ًظام بْذاضت ٍ
درهاى کطَر هی باضذ .جوَْری اسالهی ایزاى ّواًٌذ  523کطَر دیگز دًیا هتؼْذ ضذُ است کِ تا
سال  ، 0309احتوال هزگ ٍ هیز ًاضی اس بیواریْای غیز ٍاگیز را کاّص دّذ ٍ افشایص اهیذ بِ سًذگی
یکی اس ا ّذاف هْن در سیاستْای ابالغی سالهت ٍ سیاستْای ابالغی جوؼیت کطَر ًیش در ًظز گزفتِ
ضذُ است.
با تَجِ بِ اعالػات سیوای هزگ اس ٍ 19955الؼِ هزگ در گزٍُ سٌی  03تا  03سال کطَر در سال
ًَد 23450 ،هَرد یؼٌی  03درصذ آى بِ  4بیواری اصلی غیزٍاگیز( للبی ػزٍلی ،سزعاًْا ،دیابت،
تٌفسی) اختصاظ دارد  .ایي هیشاى در سًاى  ٍ 01.0در هزداى  29.2درصذ هی باضذ .اگز هزگ ًاضی اس
حَادث غیز ػوذ ٍ اختالل هصزف هَاد بِ ػلل فَق اضافِ ضَد 2 ،ػلت فَق بالغ بز  10درصذ اس کل
هزگْا را بِ خَد اختصاظ هی دّذ ٍّواًغَر کِ هالحظِ هی ضَد بیواریْای تٌفسی ،دیابت ٍ اختالل
هصزف هَاد اس سِ ػلت اٍل هزگ ( للبی ػزٍلی ،سزعاًْا ٍ حَادث) فاصلِ سیادی دارًذّ .وچٌیي
ػَاه ل خغز سهیٌِ ای بیَلَصیک ٍ رفتاری ٍ هَربیذیتی ّای جسوی ٍ رٍاًی ًاضی اس آى در گزٍُ ّذف
فَق ًیش اس درجِ اّویت باالیی بزخَردار است.
بی تزدیذ افشایص اهیذ بِ سًذگی ٍ کاّص هزگ ٍ هیز بذٍى تَجِ بِ ًاتَاًیْا ٍ کیفیت سًذگی ضایستِ
ًیست ٍ اًتظار هی رٍد ّوشهاى با تالش بزای کاّص هزگ بِ افشایص اهیذ بِ سًذگی سالن تَجِ ضَد.
گزچِ بخطی اس هَربیذیتی ّای هیاًساالى هشتبظ با ّواى ػَاهلی است کِ ػلل هزگ را بِ خَد
اختصاظ هی دٌّذ ،اها ّوِ ایي هَارد را ضاهل ًوی ضًَذ.
بزای دستیابی بِ ضاخصْای جاهغ هَرد ًظز در راستای بزًاهِ ریشی بزای کاّص ػَاهل خغز ،کاّص
رفتارّای پزخغز ،کاّص بزٍس ٍ ضیَع بیواریْای هختلف جسوی ٍ رٍاًی ٍ کاّص هزگ سٍدٌّگام،
اعالػات پایِ جاهغ ٍ کاهل هبتٌی بز جوؼیت هَرد ًیاس است  .با تَجِ بِ اًجام دٍ هغالؼِ هلی در
خصَظ گزٍُ  23سال ٍ باالتز  ،السم است اعالػات هزبَط بِ گزٍُ  03-92سال ًیش در دستزس لزار
گیزد .ایي هغالؼِ بایذ بتَاًذ اعالػات هَرد ًیاس فَق را تاهیي ًوایذ.

آى

اّذاف هَرد ًظر طرح

 -5تؼییي ٍضؼیت تغذیِ سًاى ٍ هزداى  03-92سال کطَر اس گزٍّْای غذایی ّزم غذایی ایزاى ٍ
رفتارّای غلظ تغذیِ ای ( ًوکًَ ،ضابِ ،فست فَد ٍ)...
 -0تؼییي ٍضؼیت فؼالیت فیشیکی سًاى ٍ هزداى  03-92سال کطَر بز اساس تؼزیف ساسهاى
جْاًی بْذاضت
 -0تؼییي ٍضؼیت استؼوال دخاًیات ًَ ،ضیذًیْای الکلی  ،دارٍّای هسکي ٍ دارٍّای آرام بخص
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بذٍى تجَیش پشضک
 -4تؼییي افزاد در هؼزض خغز بیواری للبی ػزٍلی  ،سزعاًْا ،دیابت ٍ.......بِ تفکیک ػَاهل
خغز فاهیلیال بیواریْای هشهي غیز ٍاگیز ( للبی ػزٍلی ،دیابت ،سزعاى ٍ ٍ ،)....ػَاهل خغز
خاًَادگی ابتال بِ بیواریْای ٍاگیز (سل  ،ایذس ٍ ػفًَتْای آهیشضیّ ،پاتیت) ٍ اسیز ػَاهل
خغز بزای ّز دستِ اس بیواریْا
 -9هَاجْات سیاى آٍر ضغلی ضیویایی ،بیَلَصیک ،فیشیکی ،ارگًََهیک ٍ....
 -2هخاعزات اجتواػی ٍ خاًَادگی هَثز بز سالهت ( سکًَتگاٍُ،ضؼیت التصادی ،حوایت
اجتواػی ٍ بیوِ ٍ ،...استحکام رٍابظ خاًَادگی ٍ...
 -0تؼییي ٍضؼیت ابتال بِ بیواریْا ی للبی ػزٍلی ،فطارخَى،دیابت ،دیس لیپیذهی ،آًوی ،
ًارسایی کلیِ ،آسن ٍ بیواریْای تٌفسی هشهي ،ارتزٍس ،استَپزٍس ،بیواریْای هشهي ٍاگیز ( سل،
ایذس ّ ،پاتیت) ،اًَاع سزعاى  ،ػَارض یائسگی ،خًَزیشی ّای غیز عبیؼی صًیتال ،اختالالت
خلمی ،اختالالت اضغزابی ،دیستزس رٍاًطٌاختی ،سایکَس ،اًَاع هؼلَلیت ٍ....
ٍ -1ضؼیت دارٍّای هصزفی
 -2تؼییي ٍضؼیت گزٍُ ّذف اس ًظز ضیَع ػالئن ًاتَاى کٌٌذُ کیفیت سًذگی
 -53رضایت اس خذهات سالهت ٍ دستزسی بِ خذهات سالهت
خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر

اًتظار هی رٍد ٍضؼیت ضاخصْای سبک سًذگی ،ػَاهل خغز رفتاری  ،بیَلَصیک  ،هَربیذیتی ّای
بارٍری  ،جسوی ٍ رٍاًی سًاى ٍ هزداى  03-92سال کطَر کِ در بخص اّذاف بز ضوزدُ ضذُ است  ،بِ
تفکیک جٌس  ،گزٍّْای سٌی  9سالِ ،ضغل ٍ ٍضؼیت ضغلی  ،هحل سکًَت( ضْز  ،رٍستا ،حاضیِ
ضْز) ،تحصیالتٍ ،ضؼیت بیوِ ٍ ،ضؼیت تاّل ٍ ،ضؼیت بارٍری ٍ تحلیل رابغِ آًْا در اختیار ساسهاى
سفارش دٌّذُ لزار گیزد.

اًتظبرت از هجری در

اًتظار هی رٍد در کلیِ هزاحل عزح اس تْیِ پزٍپَسال ًْایی تا آًالیش دادُ ّا جلسات هٌظن با سفارش
دٌّذُ بزگشار ٍ اّذاف سفارش دٌّذُ هذ ًظز لزار گیزد .ساسهاى سفارش دٌّذُ ضاهل ادارُ سالهت
هیاًساالى ( دکتز ػالهِ ٍ ّوکاراى) ٍ ّوچٌیي گزٍُ آهار ٍ فٌاٍری اعالػات هؼاًٍت بْذاضتی ( دکتز
خسزٍی ٍ ّوکاراى) بِ ػٌَاى اػضای اصلی تین بغَر هستوز ٍ اس ًشدیک در جزیاى جشئیات لزار گزفتِ
ٍ بز اجزای عزح ًظارت هی ًوایٌذ.

طرح

حیي اجرای طرح (هبًٌذ
رٍش کبر ٍ )...

اًتظبرت از هجری پس از رػایت هسائل فزٌّگی ،اخاللی ٍ هذّبی در عزاحی پزسطٌاهِ ٍ رٍش اجزا  ،تغابك جٌسیتی
اتوبم طرح (هبًٌذ
پزسطگزاى ٍ رػایت اصَل لاًًَی در ّشیٌِ ّا ٍ سایز هَارد
اقذاهبت کبربست ًتبیج،
هالحظبت اخالقی ٍ
قبًًَی ٍ )...

ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح سابمِ ػلوی هغلَب – اجزای عزحْای هطابِ  -سابمِ اجزایی ٍ آضٌایی با ًظام ارائِ خذهات بْذاضتی
دٌّذگبى
– سزػت ػول کافی –درگیز ضذى در توام هزاحل اجزا
هذت زهبى اجرای طرح
با تَجِ بِ لضٍم بشًاهِ سیضی بشای دػتیابی بِ اّذاف کالى بشًاهِ ؿـن تَػعِ کلیِ هشاحل طشح تا پایاى ػال 59
بِ اتوام سػیذُ باؿذ ٍ گضاسؽ ًْایی دس اًتْای ػال  59دس اختیاس ػاصهاى ػفاسؽ دٌّذُ قشاس گیشد.
سقف بَدجِ طرح
دس حال حاضش  011هیلیَى تَهاى دس ًظش گشفتِ ؿذُ کِ پغ اص اسائِ پشٍپَصال دس هَسد کاّؾ یا افضایؾ آى
تصوین گیشی خَاّذ ؿذ.
سبیر تَضیحبت
بَدجِ طشح دس اختیاس داًـگاُ علَم پضؿکی تْشاى قشاس گشفتِ اػت ٍ با ًظاست اداسُ ػالهت هیاًؼاالى دس هشاحل
هختلف پیـشفت پپشٍطُ قابل پشداخت خَاّذ بَد.

* فشآیٌذ بشسػی ،تصَیب ،عقذ قشاسداد ٍ ًظاست کیفی طشح ّای پظٍّـی ،بش اػاع فشآیٌذّای تعشیف ؿذُ دس هَػؼِ هلی تحقیقات ػالهت
اًجام هی پزیشد.
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