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تحلیل عوامل موثر بر هزینه های سالمت در طی ده سال اخیر و و پیش بینی روند

سبزمبن/ياحذ سفبرش دَىذٌ

تغییرات تا سال 4141

معرفی مًضًع ي اَمیت آن

پایذاری ي ثبات مىابع مالی َمًارٌ یکی اس دغذغٍ َای سیاستگذاران حًسٌ سالمت در کطًر بًدٌ
است ،چزا کٍ در ایه بخص َمًارٌ تقاضای خذمات سالمت بیص اس مىابع مًجًد استَ .شیىٍ کزد
َز کطًر بزای بخص سالمت تا حذ قابل تًجُی تحت تاثیز رضذ اقتصادی کطًر ،عًامل
دمًگزافیک ،ي غیز دمًگزافیک (رضذ ي تًسعٍ فىايری) می باضذ.
با تًجٍ بٍ تعُذ کطًر ما جُت دستیابی بٍ پًضص َمگاوی سالمت تا سال  4141ي اجزای بزوامٍ
طزح تحًل سالمت ،در ایه بزٍَ اس سمان پیصبیىی َشیىٍَای بخص سالمت جُت کمک بٍ
سیاستگذاران بزای پیص بیىی مىابع پایذار در ایه بخص ضزيری بٍ وظز میرسذ .در ایه راستا
السمست َشیىٍ َای بخص سالمت با تًجٍ بٍ عملکزد فعلی وظام سالمت ،ريوذَای آیىذٌ جمعیت
ضىاختی ي اپیذمیًلًصیکی ،تغییزات عًامل غیزدمًگزافیکی ي آیىذٌ احتمالی اقتصاد کالن کطًر با
استفادٌ اس ريشَای مًرد تاییذ بیه المللی مًرد تحلیل ي مذاقٍ قزار بگیزد .وتایج ایه تحلیل قطعا
میتًاوذ در فزایىذ بزوامٍریشی بخص سالمت کطًر مًرد استفادٌ سیاستگذاران ایه حًسٌ قزار
بگیزد.

اَذاف مًرد وظر طرح

اَذاف کلی :تحلیل عوامل موثر بر هزینه های سالمت در طی ده سال اخیر و و پیش
بینی روند تغییرات تا سال 4141
سئًاالت پژيَص:
 .2مُمتشیه ػًامل (متغیشَبی) تبثیشگزاس بش َضیىٍ َبی بخص سالمت دس ایشان تب سبل  2646کذام
َستىذ؟
 .9اص چٍ سيضُبیی میتًان جُت پیص بیىی َضیىٍَبی بخص سالمت استفبدٌ ومًد؟
 .3تبثیش َش یک اص ایه ػًامل (متغیشَب) بش َضیىٍ َبی بخص سالمت ایشان تب سبل  2646چگًوٍ است؟

اَذاف فرعی:
.2
.9
.3
.6
.5

مشيس مذلُبی مًجًد بشای پیص بیىی َضیىٍ َبی بخص سالمت ي اوتخبة بُتشیه مذل بش اسبع
مقتضیبت پیص بیىی ي فشاَمی دادٌ َب،
مطخص ومًدن ػًامل تبثیشگزاس بش َضیىٍ َبی بخص سالمت کطًس ي تًصیف سيابظ آوُب،
تؼییه تبثیش تغییشات دمًگشافیک بش َضیىٍَبی بخص سالمت کطًس تب سبل ،2646
تؼییه تبثیش يضؼیت ػًامل غیشدمًگشافیک بش َضیىٍَبی بخص سالمت کطًس تب سبل ،2646
اسائٍ گضیىٍ َبی سیبستی بٍ سیبستگزاسان جُت حصًل اعمیىبن اص پبیذاسی مىببغ مبلی بخص سالمت
کطًس تب سبل ،2646
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اَذاف کبربردی طرح :اسائٍ افقی ياضح اص َضیىٍ َبی بخص سالمت کطًس ي سيوذ آن تب سبل 2646

خريجی َبی مًرد اوتظبر طرح
اوتظبرت از مجری در حیه اجرای
طرح (مبوىذ ريش کبر ي )...

خشيجی ایه عشح پظيَطی بٍ صًست یک گضاسش تحقیقبتی خًاَذ بًد.
.2
.9
.3
.6
.5
.4
.7

اوتظبرت از مجری پس از اتمبم
طرح (مبوىذ اقذامبت کبربست
وتبیج ،مالحظبت اخالقی ي قبوًوی

اوجبم فؼبلیتُبی ػلمی مشتبظ بب مًضًع ي پزیشش مسئًلیت کمی ي کیفی ي اوجبم بٍ مًقغ پظيَص؛
استفبدٌ َمضمبن اص دادٌ َبی مشاجغ مؼتبش ملی (مثل ببوک مشکضی) ي بیه المللی (مثل ببوک جُبوی) ي
مقبیسٍ آوُب؛
بشسسی ي تحقیقبت کبفی دس چبسچًة اصًل ي مًاصیه ػلمی ي سػبیت اصًل تحقیقبتی دس اوجبم
مًضًع پظيَص؛
استفبدٌ اص ظشفیت ػلمی کطًس ي َمبَىگی ي تؼبمل بب مؼبيوتُب ي دفبتش يصاست بُذاضت؛ ،سبصمبن
جُبوی بُذاضت؛ ببوک مشکضی ي مشکض آمبس ایشان؛
اسایٍ گضاسش مغببق بب چُبسچًة گضاسشدَی مًسسٍ ملی تحقیقبت سالمت؛
مجشی مًظف است مبَبوٍ یک ببس ومبیىذٌ مًسسٍ سا دس جشیبن اقذامبت خًد قشاسدادٌ ي دس مًاسدی
کٍ دس بشوبمٍ صمبوبىذی مطخص ضذٌ است گضاسش پیطشفت کبس خًد سا بٍ ایطبن تحًیل ومبیذ.
الصم بٍ رکش است دس عی دايسی پشيپًصال اسسبل ضذٌ ،امکبن داسد بشاسبع وظبست عشح ،مًاسد دیگشی
غیش اص مًاسد مًجًد دس  RFPاص مجشی محتشم دسخًاست ضًد ي َمکبسان اسسبل کىىذٌ پشيپًصال حتمبً
ایه مًضًع سا مذ وظش قشاس دَىذ.

بب تًجٍ بٍ اَذاف عشح ي خشيجیُبی آن بشای اجشای عشح ،اوتظبست میسيد تب مجشیبن عشح دس سضتٍَبی
مشتبظ (اقتصبد محض ي اقتصبد بُذاضت) تحصیل کشدٌ ي داسای سببقٍ کبفی دس حیغٍ مغبلؼبت اقتصبدی
وظبم سالمت ي اقتصبدسىجی ببضىذ.

ي )...
يیژگی َبی اوتخبة طرح

 2مبٌ

دَىذگبن
مذت زمبن اجرای طرح

سقف بًدجٍ طرح

 544میلیًن سیبل
الصم بٍ رکش است عشح َبی بب ملبغ پبییه تش دس ايلًیت خًاَىذ بًد (مطشيط بٍ تبییذ دايسی مبىی بش کیفیت
پشيپًصال)
بٍ دلیل ایىکٍ ایه پشيطٌ مقشس است سبالوٍ تکشاس ضًد ،مجشی عشح مًظف است بؼذ اتمبم پشيطٌ ،اعالػبت ي
سيش تحلیل آن سا بٍ تفصیل دس اختیبس مًسسٍ قشاس دَذ تب بشای سبلَبی آتی مًسد استفبدٌ قشاس گیشد .دس
صًست يجًد َش گًوٍ سئًال بشای تُیٍ پشيپًصال لغفب بب مسئًل مشبًعٍ تمبع حبصل ومبییذ.

سبیر تًضیحبت
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