ثسوِ تؼبلی

فرم تٌظین RFP
طرح ّبی پژٍّشی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت جوَْری اسالهی ایراى
لغفب فشم صیش سا ثشای ّش عشح ثغَس خذاگبًِ تکویل ًوبییذ ٍ ثِ ّوشاُ ًبهِ سسوی ثب رکش هٌجغ ٍ ًحَُ تبهیي هبلی آى ثِ هؼبًٍت پژٍّطی
هَسسِ هلی اسسبل ًوبییذ.
هَضَع
ًبم سبزهبىٍ/احذ سفبرش

تَضیح
هَسسِ هلی تحمیمبت سالهت ،خوَْسی اسالهی ایشاى

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

ًبم ،تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل
در هَسسِ هلی تحقیقبت
سالهت
عٌَاى طرح

ارزیببی تأثیرات طرح تحَل سالهت در حفبظت هبلی خبًَارّب ٍ بررسی هشبرکت هبلی
آًْب در ّسیٌِّبی سالهت

هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى

تأهیي ػبدالًِ هٌبثغ هبلی ،دس ًظبم ّبی سالهت ثِ هؼٌی آى است کِ خغشاتی کِ خبًَاس ثِ دلیل ّضیٌِّبی
هشثَط ثِ ًظبم سالهت ثب آى هَاخِ هیضَد ،ثشحست تَاى پشداخت آًْب تَصیغ ضَد ًِ ثشاسبس خغش خَد
ثیوبسی .یک ًظبم ثب تأهیي هبلی ػبدالًِ ،اص حفبظت ّوِ افشاد اص ًظش هبلی ،اعویٌبى حبصل هیًوبیذ.
ًظبم سالهتی کِ افشاد یب خبًَاسّب ثشخی هَالغ دس آى اص عشیك خشیذ هشالجت هَسد ًیبص خَد ثِ سَی فمش سَق
دادُ هیضًَذ ٍ یب ثِ دلیل ّضیٌِ ،هدجَس ثِ ػذم خشیذ هشالجت هیگشدًذً ،بػبدالًِ است .ایي ٍضؼیت،
هطخصِ اکثش کطَسّبی فمیشتش ٍ ثشخی اص کطَسّبی ثب دسآهذ هتَسظ یب ثبالتش است کِ دس ایي کطَسّب،
حذالل ثخطی اص خوؼیت ثِ هیضاى ًبکبفی دس ثشاثش خغشات هبلی هحبفظت هیضًَذ اهب دس اکثش کطَسّبی دس
حبل تَسؼِ هؼوَالً سْن ثخص خصَصی ثیطتش اص سْن دٍلت هیثبضذ.
ایدبد ػذالت دس ثخص سالهت ،ثبتَخِ ثِ استجبط هستمین آى ثب لبثلیتْبی افشادً ،سجت ثـِ سبیش ثخطْبی
التصبد ،اّویت هضبػفی داسد ٍ اص ایٌشٍ تَخِ ٍ ثشسسی اثؼبد آى ضشٍسی ثِ ًظشهیسسـذ.
یک اص هْوتشیي اّذاف عشح تحَل ًظبم سالهت ،ثشلشاسی ػذالت دس تبهیي هبلی ًظبم سالهت ٍ کبّص ثبس
ّضیٌِ ّبی پشداختی هستمین تَسظ ثیوبس هی ثبضذ .ایي ثخص دس لبلت ضبخص پشداخت اص خیت ،ضبخص
کبکَاًی ،ضبخص ّضیٌِ ّبی کوش ضکي ،ضبخص هطبسکت ػبدالًِ ی هبلی ٍ ضبخص ّضیٌِ ّبی فمش صا
هؼشفی ضذُ است .لزا ثِ هٌظَس ثشسسی اثشات هذاخالت عشح تحَل سالهت اًدبم ثشسسی خْت تؼییي ًسجت
خبًَاسّبی هَاخِ ضذُ ثب ّضیٌِ ّبی کوشضکي ٍ فمشصا ثِ تفکیک ضْش ٍ سٍستب  ،حبضیِ ضْش ،پٌدک ّب ،
خٌس سشپشست خبًَاس ٍ ًیض تؼییي سْن (دسصذ) پشداخت هستمین اص خیت ثشای ّضیٌِ ّبی سالهت ثِ
تفکیک داسٍ ،دًذاًپضضکی ،تصَیشثشداسی ،ثستشی ٍ سشپبیی ،ضْش ٍ سٍستب  ،حبضیِ ضْش ،پٌدک ّب  ،خٌس
سشپشست خبًَاس ٍ ثشسسی هطبسکت هبلی ػبدالًِ خبًَاس دس ّضیٌِ ّبی سالهت ضشٍسی ثِ ًظش هی-

سسذ.
اّذاف هَرد ًظر طرح

اّذاف کلی:
ّذف کلی اص اًدبم ایي عشح ،اسصیبثی تأثیشات عشح تحَل سالهت دس تؼییي ًسجت خبًَاسّبی هَاخِ ضذُ ثب
ّضیٌِ ّبی کوشضکي ٍ فمشصا ثِ تفکیک ضْش ٍ سٍستب  ،حبضیِ ضْش ،پٌدک ّب  ،خٌس سشپشست خبًَاس ٍ
ًیض تؼییي سْن (دسصذ) پشداخت هستمین اص خیت ثشای ّضیٌِ ّبی سالهت ثِ تفکیک داسٍ ،دًذاًپضضکی،

تصَیشثشداسی ،ثستشی ٍ سشپبیی ،ضْش ٍ سٍستب  ،حبضیِ ضْش ،پٌدک ّب  ،خٌس سشپشست خبًَاس ٍ ثشسسی
هطبسکت هبلی ػبدالًِ خبًَاس دس ّضیٌِ ّبی سالهت
اّذاف فرعی طرح:
 .1تؼییي ًسجت خبًَاسّبی هَاخِ ضذُ ثب ّضیٌِ ّبی کوشضکي ثِ تفکیک ضْش ٍ سٍستب
 .2تؼییي ًسجت خبًَاسّبی هَاخِ ضذُ ثب ّضیٌِ ّبی کوشضکي ثِ تفکیک حبضیِ ضْش
 .3تؼییي ًسجت خبًَاسّبی هَاخِ ضذُ ثب ّضیٌِ ّبی کوشضکي ثِ تفکیک پٌدک ّب
 .4تؼییي ًسجت خبًَاسّبی هَاخِ ضذُ ثب ّضیٌِ ّبی کوشضکي ثِ تفکیک خٌس سشپشست خبًَاس
 .5تؼییي ًسجت خبًَاسّبی هَاخِ ضذُ ثب ّضیٌِ ّبی فمشصا ثِ تفکیک ضْش ٍ سٍستب
 .6تؼییي ًسجت خبًَاسّبی هَاخِ ضذُ ثب ّضیٌِ ّبی فمشصا ثِ تفکیک حبضیِ ضْش
 .7تؼییي ًسجت خبًَاسّبی هَاخِ ضذُ ثب ّضیٌِ ّبی فمشصا ثِ تفکیک پٌدک ّب
 .8تؼییي ًسجت خبًَاسّبی هَاخِ ضذُ ثب ّضیٌِ ّبی فمشصا ثِ تفکیک خٌس سشپشست خبًَاس
 .9تؼییي سْن (دسصذ) پشداخت هستمین اص خیت ثشای ّضیٌِ ّبی سالهت ثِ تفکیک داسٍ
 .11تؼییي سْن (دسصذ) پشداخت هستمین اص خیت ثِ تفکیک سْن دًذاًپضضکی
 .11تؼییي سْن (دسصذ) پشداخت هستمین اص خیت ثِ تفکیک سْن تصَیشثشداسی
 .12تؼییي سْن (دسصذ) پشداخت هستمین اص خیت ثِ تفکیک ثستشی ٍ سشپبیی
 .13تؼییي سْن (دسصذ) پشداخت هستمین اص خیت ثِ تفکیک ضْش ٍ سٍستب
 .14تؼییي سْن (دسصذ) پشداخت هستمین اص خیت ثِ تفکیک حبضیِ ضْش
 .15تؼییي سْن (دسصذ) پشداخت هستمین اص خیت ثِ تفکیک پٌدک ّب
 .16تؼییي سْن (دسصذ) پشداخت هستمین اص خیت ثِ تفکیک خٌس سشپشست خبًَاس

.17
.18
.19
.21
.21

تؼییي ضبخص کبکَاًی کل
تؼییي ضبخص کبکَاًی ثِ تفکیک ضْش ٍ سٍستب
تؼییي ضبخص کبکَاًی ثِ تفکیک سٍستب (اصلی ،لوش ،سیبسی ٍ ػطبیش) ٍ حبضیِ ضْش
تؼییي ضبخص کبکَاًی ثِ تفکیک پٌدک ّب
تؼییي ضبخص کبکَاًی ثِ تفکیک خٌس سشپشست

رٍش پیشٌْبدی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت :
سٍیکشد هغشح ضذُ ثشای تؼشیف ّضیٌِ ّبی کوشضکي خذهبت سالهت داسای دٍ هتغیش کلیذی هی ثبضذ کِ
ػجبستٌذ اص )1 :کل پشداخت هستمین (پشداخت اص خیت) خبًَاس ثشای دسیبفت خذهبت سالهت  )2 ،یک همیبس
ثشای سٌدص هٌبثغ هَخَد ٍ دس اختیبس خبًَاس ،کِ هؼوَالً ایي همیبس دسآهذ ٍ یب کل هخبسج هصشفی خبًَاسّب
هی ثبضذ .ػوَهبً دس هتَى هشثَط ثِ ّضیٌِ ّبی خذهبت سالهتی ،اگش کل ّضیٌِ ّب سا ثِ ػٌَاى هخشج کسش
دس ًظش ثگیشین همذاسی ػذدی  %11سا سغحی دس ًظش هیگیشًذ کِ خبًَاس دس آى سغح ثب ّضیٌِّبی
کوشضکي خذهبت سالهتی هَاخِ ضذُاًذ .هٌغك ایي کبس دس ایي ًکتِ است کِ دس ایي سغح خبًَاس ثشای
پشداخت ّضیٌِّبی خذهبت سالهتی ثبیذ دیگش ًیبصّبی اسبسی خَد سا چطنپَضی ًوبیذ ،داسایی ّبی هَلذش
سا ثفشٍضذ،هتحول ثذّی گشدد ٍ ،دس ًْبیت دچبس فمش ضَد .ایي دس حبلی است کِ پژٍّطگشاى ٍاثستِ ثِ
سبصهبى ثْذاضت خْبًی اص همذاس ػذدی  %41ثِ ػٌَاى آستبًِای کِ خبًَاس ثب ّضیٌِّبی کوشضکي خذهبت
سالهتی هَاخِ هیضًَذ استفبدُ ًوَدُ است ،الجتِ ایي دس صَستی است کِ هب اص "ظشفیت پشداخت خبًَاس" دس
هخشج کسش هزکَس ا ستفبدُ ًوبیین .دس ثشخی اص هَاسد هوکي است استفبدُ اص خذهبت سالهت هٌدش ثِ
پشداخت ّضیٌِّبیی اص سَی کبسثشاى ضَد کِ ثْبی آى فمیش ضذى است دس ایي هَاسد ،خبًَاس هدجَس ثِ صشف
توبم دسآهذ خَد ثشای پشداخت ّضیٌِّبی سالهت هیضَد ٍ ثِ ًبچبس ثبیذ اص پس اًذاص خَد ثشای ثشآٍسدى سبیش
ًیبصّبیص استفبدُ ٍ ػالٍُ ثش دسآهذ پس اًذاص خَد سا ًیض صشف پشداخت ّضیٌِّبی سالهت ًوَدُ ٍ ثِ ٍسعِ
فمش کطیذُ ضذُ ٍ دس ًتیدِ دسآهذ ثبلی هبًذُ ثشایص اص خظ فمش کوتش خَاّذ ثَد .ثشای هحبسجِ ایي ًسجت
سٍش ّلی ریل پیطٌْبد هی گشدًذ  )1 :سٍش اًذاصُ گیشی ساًٍتشی  )2 ،اسضبًسکی  )3 ،ضشیت اًگل  .دس
هَسد تؼییي دسصذ پشداختّبی هستمین خبًَاسّب ثشای دسیبفت خذهبت ،هشالجتْب ٍ ٍسبیل ثْذاضتی ًیض اص
عشیك دادُ ّبی ّضیٌِ دسآهذ خبًَاس هشکض آهبس ٍ تحلیل آًْب ثب استفبدُ اص سٍش ّب ٍ ضبخص ّبی آهبسی

هیتَاى الذام ًوَد.

سٍش پیطٌْبدی هَسسِ هلی تحمیمبت سالهت ثشای تؼییي ضبخص کبکًَی:
سٍشّبی ثشسسی هطبسکت هبلی ػبدالًِ دس سالهت ثِ عَس کلی ثِ دٍ سٍش سبدُ ٍ پیچیذُ تمسین
هی ضَد .سٍشّبی سبدُ ػجبستٌذ اص :پشداخت اص خیتّ ،ضیٌِّبی کوشضکي (فبخؼِ ثبس) ٍ ّضیٌِّبی
فمشصا ٍ سٍشّبی پیچیذُ ػجبستٌذ اص :ضبخص کبکَاًی ٍ ضبخص هطبسکت هبلی ػبدالًِ .ضبخص
کبکَاًی یکی اص ثب اسصشتشیي ضبخصّبی هَخَد دس سٌدص هیضاى ػذالت دس تبهیي هبلی هیثبضذ.
ایي ضبخص هیضاى تصبػذی ثَدى پشداختّب ثشای ًظبم سالهت سا هَسد سٌدص لشاس هیدّذ .ثِ
ػجبستی ػذالت افمی دس صهیٌِ تبهیي هبلی ًظبم سالهت اص عشیك ایي ضبخص آصهَى هیضَد .اگش
همذاس ضبخص کبکَاًی هثجت ثبضذ ،تصبػذ دس هطبسکتّب ٍخَد داسدّ ،وچٌیي همذاس هٌفی ایي
ضبخص ثیبًگش تٌبصلی ثَدى هطبسکت ّبست .ثشای اًدبم دس ایي هغبلؼِ هحبسجِ ضبخص کبکَاًی ثب
استفبدُ اص دادُ ّبی سشی صهبًی ّضیٌِ دسآهذ خبًَاس اص عشیك اثضاس تحلیل التصبد سٌدی هیثبضذ.

خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح
اًتظبرت از هجری در حیي
اجرای طرح (هبًٌذ رٍش کبر ٍ
)...

اًتظبرت از هجری پس از اتوبم

اّذف کبربردی طرح:
تؼییي گشٍّْبی پش خغش ٍ سیبست گزاسی هٌبست دس هَسد آًْب
تمَیت هذاخالت هؤثش دس هطبسکت ػبدالًِ
خشٍخی ایي عشح پژٍّطی ثِ صَست یک گضاسش تحمیمبتی خَاّذ ثَد.
 .1اًدبم فؼبلیتْبی ػلوی هشتجظ ثب هَضَع ٍ پزیشش هسئَلیت کوی ٍ کیفی ٍ اًدبم ثوَلغ پژٍّص.
 .2ثشسسی ٍ تحمیمبت کبفی دس چبسچَة اصَل ٍ هَاصیي ػلوی ٍ سػبیت اصَل تحمیمبتی دس اًدبم هَضَع
پژٍّص.
 .3استفبدُ اص ظشفیتْبی ػلوی کطَس ٍ ّوبٌّگی ٍ تؼبهل ثب اداسات کل هشثَعِ دس ٍصاست ثْذاضت ٍ
سبصهبى ّبی ثیوِ گش.
 .4ثشگضاسی خلسبت کبسضٌبسی هٌظن ثب ّذف تْیِ ٍ تذٍیي اثضاس هغبلؼِ ،عشاحی هغبلؼِ ٍ استفبدُ اص ًتبیح
هغبلؼبت هشتجظ اًدبم ضذُ.
 .5عشاحی هغبلؼِ ٍ هصبحجِ ثب افشاد هغلغ.
 .6ارایه گزارش مطابق با چهارچوب گزارشدهی موسسه ملی تحقیقات سالمت.
هدشی هَظف است ّفتِ ای یک ثبس هَسسِ سا دس خشیبى الذاهبت خَد لشاسدادُ ٍ دس هَاسدی کِ دس ثشًبهِ
صهبىثٌذی هطخص ضذُ است گضاسش پیطشفت کبس خَد سا ثِ هَسسِ تحَیل ًوبیذ.
اص هدشیبى عشح اًتظبس هی سٍد تب دس صهبى اتوبم عشح گضاسش هجسَط ٍ هشتت ثشای سبصهبى تْیِ ضَد.

طرح (هبًٌذ اقذاهبت کبربست
ًتبیج ،هالحظبت اخالقی ٍ
قبًًَی ٍ )...
ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح

ثب تَخِ ثِ اّذاف عشح ٍ خشٍخی ّبی آى ثشای اخشای عشح ،اًتظبست هی سٍد تب هدشیبى عشح دس سضتِ ّبی
هشتجظ تحصیل کشدُ ٍ داسای سبثمِ کبفی دس حیغِ التصبد سالهت ثبضذ.

هذت زهبى اجرای طرح

حذاکثش  6هبُ ثؼذ اص تصَیت پشٍپَصال

سقف بَدجِ طرح

 052میلیون ریال

سبیر تَضیحبت

ثشای تْیِ پشٍپَصال ثب هسئَل هشثَط توبس حبصل ًوبییذ.

دٌّذگبى

*فشآیٌذ ثشسسی ،تصَیت ،ػمذ لشاسداد ٍ ًظبست کیفی عشح ّبی پژٍّطی ،ثش اسبس فشآیٌذّبی تؼشیف ضذُ دس هَسسِ هلی تحمیمبت
سالهت اًدبم هی پزیشد.

