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.
توضیح

موضوع
نام

سازمان/واحد

سفارش موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران

دهنده
نام ،تلفن و ایمیل فرد مسئول در دکتر حانیهسادات سجادی
تلفن62921371 :
سازمان/واحد سفارش دهنده
hsajjadi@sina.tums.ac.ir
مرور مقایسهای مدلهای مختلف مشارکت بخش دولتی و خصوصی در تامین منابع مالی و خدمات سالمت برای ارائه راهکارها و
عنوان طرح
گزینههای سیاستی در کشور جمهوری اسالمی ایران
تامین منابع مالی و ارائه خدمات از کارکردهای اصلی نظام سالمت هر کشوری به حساب میآید که طی آن تالش میشود با
معرفی موضوع و اهمیت آن
تأمین منابع مالی مناسب ،بهترین و با کیفیتترین خدمات سالمت به جامعه تحت پوشش ارائه گردد .در سالهای اخیر رشد
فزاینده هزینههای بخش سالمت و مشکالت و چالشهای دولت در تأمین این هزینهها از یک سو و گاهی کارآیی پایین و کیفیت
ضعیف خدمات ارائهشده از سوی دیگر ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت سالمت را تحتالشعاع قرار داده و به همین دلیل توجه
بسیاری از کشورها را معطوف به استفاده از توان بخش خصوصی در تامین منابع مالی و ارائه خدمات سالمت نموده است .با توجه
به تجربه کشورهای مختلف دنیا و نیز تحلیل وضعیت نظام سالمت ایران به نظر میرسد میتوان از منابع مالی ،تخصص،
بهرهوری و خالقیت بخش خصوصی برای انجام وظایف بخش دولتی در این دو کارکرد استفاده نمود و از این راه در مسیر
افزایش سطح عمومی رفاه جامعه حرکت کرد .پیش شرط چنین حرکتی در وهله اول کسب اطالع و دانش از روشها و مدلهای
مختلف مشارکت بخش دولتی و خصوصی در تامین منابع مالی و ارائه خدمات سالمت و مقایسه جامع آنها (هم در ایران اگر
موجود است و هم در سایر کشورها) و پیشنهاد روش مناسب با شرایط ایران است .به همین منظور پژوهش حاضر بر آن است که
مشخص نماید مدلهای مشارکت بخش دولتی و خصوصی در تامین منابع مالی و ارائه خدمات سالمت کدامند و چه ویژگیهایی
دارند و ضمن مقایسه مزایا و معایب هر یک از این مدلها با در نظر داشتن شرایط زمینهای آن ،مدل مناسب با شرایط ایران را
ارائه دهد.
اهداف مورد نظر طرح و روش هدف کلی:
ملی  .1مرور مقایسهای مدل های مختلف مشارکت بخش دولتی و خصوصی در تامین منابع مالی برای ارائه راهکارها و گزینههای
موسسه
پیشنهادی
سیاستی در کشور جمهوری اسالمی ایران
تحقیقات سالمت
 .2مرور مقایسهای مدل های مختلف مشارکت بخش دولتی و خصوصی در خدمات سالمت برای ارائه راهکارها و گزینههای
سیاستی در کشور جمهوری اسالمی ایران
اهداف فرعی:
 .1.1شناسایی و مقایسه مدل های مختلف مشارکت بخش دولتی و خصوصی در تامین منابع مالی سالمت در دنیا در ابعاد
مختلف پیش زمینه ،بخشهای مختلف ،شواهد اعتباریابی و اجرا ،اهداف ،اثربخشی و پیامدهای مدل
 .1.2تعیین و تحلیل وضعیت مشارکت بخش دولتی و خصوصی در تامین منابع مالی در ایران
 .1.3شناسایی مدل مناسب مشارکت بخش دولتی و خصوصی در تامین منابع مالی ایران از دیدگاه صاحبنظران
 .1.4ارائه مدل/گزینه های سیاستی مناسب مشارکت بخش دولتی و خصوصی در تامین منابع مالی سالمت در ایران
 .2.1شناسایی و مقایسه مدل های مختلف مشارکت بخش دولتی و خصوصی در ارائه خدمات سالمت در دنیا د ر ابعاد
مختلف .پیش زمینه ،بخشهای مختلف ،شواهد اعتباریابی و اجرا ،اهداف ،اثربخشی و پیامدهای مدل
 . 2.2تعیین و تحلیل وضعیت مشارکت بخش دولتی و خصوصی در ارائه خدمات سالمت در ایران
 .2.3شناس ایی مدل مناسب مشارکت بخش دولتی و خصوصی در ارائه خدمات سالمت ایران از دیدگاه صاحبنظران
 .2.4ارائه مدل/گزینههای سیاستی مناسب مشارکت بخش دولتی و خصوصی در ارائه خدمات سالمت در ایران
هدف کاربردی:
 .1استفاده موثر و کارا از توان بخش خصوصی در تامین منابع مالی و ارائه خدمات سالمت
 .2بهبود کیفیت خدمات سالمت
 .3افزایش دسترسی به خدمات سالمت
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خروجی های مورد انتظار طرح

 .4ارتقای کارایی در هزینههای سالمت
روش کار :مطالعه در مرحله اول به صورت یک مطالعه مروری واقعبینانه ( )realistic reviewطراحی و اجرا میگردد.
سپس به منظور تعیین وضعیت مشارکت بخش دولتی و خصوصی در تامین منابع سالمت و ارائه خدمات سالمت و نیز شناسایی
مدل مناسب ایران مطالعهای با رویکرد کیفی و یا ترکیبی کیفی و کمی انجام می گیرد .سه برونداد این دو مرحله (مدل مناسب با
توجه به مقایسه مدل های موجود ،وضعیت کنونی مشارکت در ایران و دیدگاه افراد در خصوص مدل مناسب ایران) ،مدل
پیشنهادی و یا گزینه های سیاستی مطلوب برای مشارکت بخش دولتی و خصوصی در تامین منابع سالمت و ارائه خدمات سالمت
ایران ارائه میگردد .این مدل یا گزینهها میتواند محتوای برگزاری یک جلسه گفتمان سیاستی را فراهم نماید و ارزیابی مدل یا
گزینهها به صورت نظرخواهی از افراد خبره انجام پذیرد.
خروجی این طرح گزارش تحقیقاتی میباشد.

انتظارت از مجری در حین  .1انجام فعالیتهای علمی مرتبط با موضوع و پذیرش مسئولیت کمی و کیفی و انجام بموقع پژوهش.
 .2بررسی و تحقیقات کافی در چارچوب اصول و موازین علمـی و رعایـت اصـول تحقیقـاتی در انجـام موضـوع پژوهش.
اجرای طرح
 .3استفاده از ظرفیتهای علمی کشور و هماهنگی و تعامل با وزارت بهداشت ،سازمان مدیریت و برنامهریزی ،مجلس شورای
اسالمی ،وزارت اقتصاد
 .4برگزاری جلسات کارشناسی منظم با هدف نظارت بر روند اجرای مطالعه.
 .5مرور کامل و ارزیابی شواهد مورد استفاده با توجه به شرایط زمینهای.
 .6ارایه گزارش مطابق با چهارچوب گزارشدهی موسسه ملی تحقیقات سالمت .الزم به ذکر است در مواردی ممکن است
سفارشدهنده خروجی های دیگری نیز درخواست نماید که با هماهنگی و توافق طرفین این امر صورت میپذیرد.
مجری موظف است عالوه بر ارسال گزارش نهایی ،گزارش پیشرفت کار ( 25جمعآوری دادهها)( 50 ،تحلیل دادهها) و ( 70تفسیر
داده ها) درصد کار خود را به سفارش دهنده طرح گزارش دهد .شیوه ارائه گزارش به صورتی است که سفارش دهنده اعالم
میدارد .الزم به ذکر است  RFPتهیه شده صرفا راهنمای تدوین پروپوزال خواهد بود و بعد از ارسال پروپوزال ،نظر سفارشدهنده
طرح و نظرات داوران پروپوزال مبنای ادامه همکاری می باشد .پس از تصویب پروپوزال نیز مبنای همکاری موارد مندرج در
پروپوزال و قرارداد است و در صورت نیاز به اضافه نمودن مواردی مازاد بر توافق اولیه ،این امر با توافق طرفین انجام خواهد شد.
در تایید نهایی گزارش طرح کسب تاییدیه از سفارش دهنده الزامی است.
انتظارت از مجری پس از اتمام از مجریان طرح انتظار می رود تا زمان اتمام طرح گزارش مبسوط و کامل آن را برای موسسه آماده نمایند و نتایج را در جلسهای
برای ستاد پوشش همگانی موسسه ارائه دهند.
طرح

ویژگی

های

انتخاب

دهندگان

طرح با توجه به اهداف طرح و خروجی های آن برای اجرای طرح ،انتظار می رود تا مجریان طرح در رشته های مرتبط با علوم مدیریت
سالمت آشنا باشد.

مدت زمان اجرای طرح

مدت زمان برآورد شده برای انجام این مطالعه  12ماه از تاریخ عقد قرارداد می باشد.

سقف بودجه طرح

بودجه موردنیاز برای انجام این مطالعه  400میلیون ریال در نظرگرفته شده است.

سایر توضیحات

این پروژه می تواند به صورت مشترک در یک پروژه و یا به صورت جداگانه (دو پروژه) در دو بخش تامین مالی و ارائه خدمات
ارائه و انجام شود .در صورت ارائه یک پروپوزال برای کل پروژه الزامی است تفاوتهای مربوط به جستجوی شواهد و نحوه
همکاری ،تعامل و جمعآوری داده ها برای دو بخش تأمین مالی (که حوزه خارج وزارت بهداشت را نیز در بردارد) و ارائه خدمات
حتما لحاظ گردد .در صورت ارائه دو پروپوزال مستقل شباهتهای موجود در کلیات روش اجرایی و تاحدودی بیان مساله قابل
قبول است .برای تعیین سقف بودجه در صورتی که پروژهها مستقل ارائه میشوند برای هر پروپوزال نصف سقف مندرج لحاظ
گردد.

*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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