فرم تنظیم درخواست برای پروپوزال ()RFP
موسسه ملی تحقیقات سالمت ،جمهوری اسالمی ایران
لطفا فرم زیر را برای هر طرح بطور جداگانه تکمیل نمایید و به همراه نامه رسمی با ذکر منبع و نحوه تامین مالی آن به معاونت پژوهشی موسسه ارسال نمایید.
موضوع
نام

سازمان/واحد

توضیح
سفارش موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران

دهنده
نام ،تلفن و ایمیل فرد مسئول در دکتر الهام احمدنژاد
تلفن6291286 :
سازمان/واحد سفارش دهنده
ahmadnezhad@tums.ac.ir
تعیین نرخ مراجعه سرپایی با رویکرد عدالتی و ارائه بهترین مدل برای ایران
عنوان طرح
معرفی موضوع و اهمیت آن

یکی از مهمترین موارد مطرح در نظام سالمت کشورها مقدار بهرهمندی از خدمات سالمت میباشد .نرخ مراجعات
سرپائی نشانگر این است آیا بهرهمندی از خدمات اتفاق افتاده است یا نه و در صورتی که این نرخ باال باشد آیا نشانگر
وضعیت مطلوب است یا نه .در این مطالعه هدف تعیین بهترین تعریف برای نرخ خدمات سرپائی است .کدام خدمات در
این محاسبه گنجانده شوند؟ آیا فقط ویزیت پزشک کافی است؟ آیا مشاوره جز مواردی است که باید در تعیین نرخ مد
نظر قرار گیرد؟ آیا مراجعه مجدد به پزشک برای مشاهده پاسخ آزمایشات جز موارد حساب میشود؟ آیا مراجعه به
داروخانه و سایر مکان ها جز این تعریف است؟ برای پاسخ به این سواالت ،و تعیین تعریف واحد این مطالعه انجام
خواهد شد .سپس براساس این تعریف پرسشنامه مطالعه بهرهمندی بازنگری شده و در نهایت براساس تعریف نهایی
دادههای مطالعات بهرهمندی آنالیز مجدد انجام خواهد شد .هدف نهایی از این مطالعه ارائه یک تعریف واحد براساس
مقایسههای بینالمللی است.

اهداف مورد نظر طرح و روش تعیین تعریف مشخص برای نرخ مراجعه سرپائی ،بازنگری پرسشنامه مطالعه بهرهمندی براساس این تعریف و آنالیز
ملی دادههای موجود براساس آن در ایران
موسسه
پیشنهادی
 -1تعیین تعریف مشخص برای نرخ مراجعه سرپائی در ایران؛
تحقیقات سالمت
 -2تعیین نرخ خدمات سرپائی در ایران براساس مطالعات بهرهمندی سال  1393و  1394و ارائه آن براساس
رویکرد عدالتی
 -3تعیین نرخ خدمات سرپائی در ایران براساس مطالعات بهرهمندی سال  1393و  1394و ارائه آن براساس
استان محل اقامت
 -4استانداردسازی پرسشنامه مطالعه بهرهمندی براساس تعریف نهایی نرخ مراجعات سرپایی

خروجی های مورد انتظار طرح
انتظارت از مجری در حین
اجرای طرح

هدف کاربردی این طرح ارائه نرخ سرپائی برای تعیین محل احداث کلینیکها و توزیع احتمالی پزشکان میباشد.
روش مطالعه:
این مطالعه یک مطالعه ترکیبی میباشد که در ابتدا با مرور مطالعات بهرهمندی سایر کشورها و تعریف مورد استفاده
در آنها شروع خواهد شد .نتیجه این مطالعه مروری منجر به ارائه یک تعریف واحد خواهد گردید .براساس این تعریف
دادههای مطالعه بهرهمندی سال  1393و  1394براساس رویکرد عدالتی و استان محل سکونت فرد آنالیز خواهند شد.
در این آنالیز اطالعات به شکل توصیفی ارائه خواهد گردید .برای بکارگیری نتایج این طرح در مطالعات آتی بهره-
مندی ،سواالت بخش سرپائی طرح مجددا مرور شده و سپس در صورت نیاز به تغییرات ،استاندارد شده و پرسشنامه
نهائی ارائه خواهد شد.
خروجی این طرح گزارش نهائی و پرسشنامه استاندارد شده برای بخش سرپائی میباشد.
 .1انجام فعالیتهای علمی مرتبط با موضوع و پذیرش مسئولیت کمی و کیفی و انجام به موقع پژوهش؛
 .2بررسی و تحقیقات کافی در چارچوب اصول و موازین علمی و رعایت اصول تحقیقاتی در انجام موضوع پژوهش؛
 .3استفاده از ظرفیتهای علمی کشور و هماهنگی و تعامل با موسسه ملی تحقیقات سالمت؛
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 .4مرور کامل استراتژیهای موجود؛
 .5برگزاری جلسات کارشناسی منظم با هدف تهیه و تدوین ابزار مطالعه ،طراحی مطالعه و استفاده از نتایج مطالعات مرتبط
انجام شده؛
 .6ارایه گزارش مطابق با چهارچوب گزارشدهی موسسه ملی تحقیقات سالمت؛
مجری موظف است هفته ای یک بار موسسه را در جریان اقدامات خود قرارداده و در مواردی که در برنامه زمانبندی مشخص
ش ده است گزارش پیشرفت کار خود را به موسسه تحویل نماید .الزم به ذکر است در طی داوری پروپوزال ارسال شده ،امکان دارد
براساس نظارت طرح ،موارد دیگری غیر از  RFPحاضر 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
ویژگی

های

انتخاب

از مجریان طرح انتظار می رود تا در زمان اتمام طرح گزارش مبسوط و مرتب برای موسسه تهیه شود؛

طرح سابقه اجرای مطالعات مشابه و مرتبط

دهندگان
مدت زمان اجرای طرح

مدت زمان برآورد شده برای انجام این مطالعه سه ماه از تاریخ عقد قرارداد می باشد.

سقف بودجه طرح

بودجه موردنیاز برای انجام این مطالعه  300میلیون ریال در نظرگرفته شده است.

سایر توضیحات

منبع پیشنهادی جهت آنالیز بخش کمی داده های مطالعههای بهرهمندی از خدمات سالمت میباشد

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