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 سفارش دهنده

توضیح
موسسه ملی تحقیقات سالمت ،جمهوری اسالمی ایران

نام ،تلفن و ایمیل فرد مسئول در

دکتر محمدرضا مبینی زاده mrmobinizadeh@sina.tums.ac.ir -
تلفن62921307 :

عنوان طرح

مطالعه مروری روشهای پرداخت به ارایه کننده خدمت استراتژیهای خرید راهبردی در نظام سالمت

معرفی موضوع و اهمیت آن

خرید راهبردی خدمات سالمت ابزار مهمی جهت دستیابی به اهداف نظام سالمت میباشد .این مفهوم سعی
در مدیریت کارآمد منابع محدود بخش سالمت برای تأمین سالمت جامعه دارد ،تا با حداقل منابع ،حداکثر
بهرهوری در نظام سالمت را تحقق بخشیده و عدالت در توزیع خدمات سالمت امکانپذیر شده و شیوههای
پرداخت خدمات سالمت اصالح گردد ،یکی از مهمترین ابعاد خرید راهبردی ،این موضوع میباشد که خدمت
با چه قیمتی خریداری شود .از آنجایی که این روشهای پرداخت نیز ابزاری برای اعمال حاکمیت و در نتیجه
اهرمی برای سیاستگذاری محسوب میگردند لذا تـعیین و نظارت بر تعرفه و روشهای پرداخت خدمات
بخش سالمت باید از مهم ترین اولویتهای نظامهای سالمت باشد .در صورتی که این تعرفهها و روش
های پرداخت  ،مبتنی بر مبانی فنی و علمی تدوین شوند؛ تاثیرات مناسب و موثری بر انگیزهها و رفتار نقش
آفرینان نظام سالمت  ،هزینه ها ،کمیت و کیفیت خدمات و رضایتمندی مردم خواهد داشت .نظامهای
سالمت باید اطمینان یابند که بسته مداخالت سالمتی که ارایه و تأمین مالی می نمایند درست سازماندهی
شده اند ،خرید راهبردی ،راهی برای دستیابی به این امر است .این مطالعه برای مرور این موضوع در متون
مرتبط با هدف ارائه مدلهای مختلف جهت تعیین بهترین استراتژی طراحی شده است.

اهداف مورد نظر طرح

اهداف کلی:
مطالعه مروری روشهای پرداخت به ارایه کننده خدمت استراتژیهای خرید راهبردی در نظام سالمت
اهداف فرعی طرح :
 .1شناسایی انواع روشهای پرداخت و خرید راهبردی در نظامهای سالمت؛
.2شناسایی تجربیات کشورها در بهره گیری از انواع روشهای پرداخت و خرید راهبردی؛
.3پیشنهاد مدل اجرایی مناسب در زمینه روشهای پرداخت و خرید راهبردی در کشور با استفاده از شواهد
جهانی.

موسسه ملی تحقیقات سالمت

هدف کاربردی :انتخاب مدل بهینه پرداخت به ارایه کننده خدمت و استراتژیهای خرید راهبردی در نظام
سالمت ایران
روش پیشنهادی موسسه ملی تحقیقات این مطالعه یک مطالعه مرور نظاممند می باشد که با مرور و شناسایی تمام مطالعات و گزاراشات موجود در
این زمینه انجام خواهد شد .در این بررسی به غیر از مقاالت چاپ شده ضرورت دارد گزارشات ،پایاننامهها
سالمت :
و مواردی که در زمره متون چاپ نشده به صورت مقاله هست هم بررسی شود.
اجرای این فرایند در طی دو مرحله ذیل انجام خواهد گردید :مرحله اول) مرور متون مرتبط و مصاحبه با
خبرگان برای برای معتبرسازی فرایند مذکور؛ مرحله دوم) پیشنهاد روش پرداخت و خرید راهبردی بهینه با
توجه به شرایط نظام سالمت ایران با استفاده از شواهد جهانی.
مرحله اول :این مرحله شامل انجام یک مطالعه مروری نظاممند و تطبیقی میباشد .این مرحله شامل زیر
مراحل ذیل خواهد بود :الف) مرور نظاممند مدلهای پرداخت و خرید راهبردی در دنیا؛ ب) دریافت نظرات
صاحبنظران در خصوص روایی ابعاد پرداخت و خرید راهبردی استخراج شده.
مرحله دوم :پیشنهاد روش پرداخت و خرید راهبردی بهینه با توجه به شرایط نظام سالمت ایران با توجه به
اطالعات استخراج شده از مرور متون.
خروجی این طرح پژوهشی به صورت یک گزارش تحقیقاتی خواهد بود.
خروجی های مورد انتظار طرح

انتظارت از مجری در حین اجرای طرح

 .1انجام فعالیتهای علمی مرتبط با موضوع و پذیرش مسئولیت کمی و کیفی و انجام به موقع پژوهش؛
 .2بررســی و تحقیقات کافی در چارچوب اصــول و موازین علمی و رعایت اصــول تحقیقاتی در انجام
موضوع پژوهش؛
 .3استفاده از ظرفیتهای علمی کشور؛
 .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؛
 .6طراحی مطالعه و مصاحبه با افراد مطلع؛
 .7ارائه تاییدیه کتبی از دفتر تعرفهگذاری خدمات پزشکی در وزارت بهداشت؛
 .8ارایه 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
زمان بندی مشخص شده 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 RFP
حاضر از مجری محترم درخواست شود و همکاران ارسال کننده پروپوزال حتما این موضوع را مد
نظر قرار دهند.
از مجریان طرح انتظار می رود تا در زمان اتمام طرح گزارش مبسوط و مرتب برای سازمان تهیه شود و
قبل از ارسال گزارش برای این موسسه تاییدیه کتبی گزارش از دفتر تعرفهگذاری خدمات پزشکی در
وزارت بهداشت اخذ شده باشد؛

ویژگی های انتخاب طرح دهندگان

با توجه به اهداف طرح و خروجی های آن برای اجرای طرح ،انتظارت می رود تا مجریان طرح در رشته
های مرتبط تحصیل کرده و دارای سابقه کافی در حیطه مطالعات نظام سالمت باشد.
مدت زمان اجرای این پروژه سه ماه بعد از تصویب میباشد.

سقف بودجه طرح

 100میلیون ریال

سایر توضیحات

برای تهیه پروپوزال با مسئول مربوط تماس حاصل نمایید.

(مانند روش کار و )...

انتظارت از مجری پس از اتمام طرح
(مانند اقدامات کاربست نتایج،
مالحظات اخالقی و قانونی و )...

مدت زمان اجرای طرح

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

