بسمه تعالی

فرم تنظیم RFP
طرح های پژوهشی 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 ملی ارسال نمایید.
موضوع
نام سازمان/واحد سفارش دهنده

توضیح
موسسه ملی تحقیقات سالمت ،جمهوری اسالمی ایران

نام ،تلفن و ایمیل فرد مسئول در

دکتر الهام احمدنژاد ahmadnezhad@tums.ac.ir -
تلفن6291286 :

عنوان طرح

تدوین پروتکل مطالعه ملی پایش دسترسی به داروها و واکسنهای اساسی در سطح

موسسه ملی تحقیقات سالمت

معرفی موضوع و اهمیت آن

اهداف مورد نظر طرح

جمعیت در راستای تحقق پوشش همگانی سالمت
مطابق آخرین نسخه سیاستهای داروئی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است شرایطی
را فراهم نماید که داروهای مورد نیاز بیماران ،با سالمت و کیفیت مناسب ،با منطقیترین قیمت ممکن در
زمان الزم در اختیار آنها قرار گیرد .این رسالت هم راستا با اهداف توسعه پایدار بوده و به صورت خاص در
هدف سه SDG-3و برای دستیابی به پوشش همگانی سالمت توام با سایر اهداف مورد تأکید قرار گرفته
است .مناسب است با همکاری شرکتهای داروسازی ،تدارک دسترسی به داروها و واکسنهای اساسی
(اعالمی سازمان جهانی بهداشت) بدون صرف هزینههای کمرشکن یا فقرزا در کشورهای درحال توسعه،
برای عموم جمعیت فراهم باشد.
تعریف دسترسی عبارت است از" فراهم بودن دارو و واکسن به صورت مداوم و بدون رخداد خطرات مالی
در مراکز ارائه خدمات دولتی یا خصوصی به طوری که جمعیت مورد نظر با حداکثر پیمودن یک ساعت به
این دارو دسترسی داشته باشند".
با توجه به پیچیدگی موضوع ،دستیابی به تصویر کلی از دسترسی به داروها و واکسنها تنها از طریق اندازه
گیری ترکیبی از شاخصهای ارزیابی کننده فراهمی و قیمت داروها در بخش دولتی و خصوصی و شاخص
های کلیدی سیاستی ،امکان پذیر میباشد .در غیاب پایشهای روزمره ،توصیه میشود که هر سه تا پنج
سال ،مطالعه پیمایشی ملی جهت ارزیابی دسترسی و قیمتهای داروها با روششناسی استاندارد
 WHO/HAIانجام شود.
این مطالعه با هدف تدوین پروتکل مطالعه ملی دسترسی به داروها و واکسنهای اساسی بررسی دسترسی
به واکسنها و داروهای اساسی به منظور تدوین پرسشنامه ،نمونهگیری و حجم نمونه ارایه شده است.
اهداف کلی:
طراحی و تدوین پروتکل اجرای مطالعه پیمایشی دسترسی به دارو و واکسن های اساسی در سطح جمعیت
در راستای تحقق پوشش همگانی سالمت
اهداف فرعی طرح :
 .1تعیین لیست نهایی داروها و واکسنهای اساسی در سطح ملی؛
 .2بررسی تطبیقی لیست نهایی شده در کشور با کشورهای سند چشمانداز ،کشورهای سازمان
همکاری و توسعه اقتصادی اروپا و کشورهای منطقه مدیترانه شرقی؛
 .3تعیین ذینفعان نهایی تدوین لیست داروها و واکسنهای اساسی؛
 .4تعیین روایی و پایایی پرسشنامه دسترسی به واکسنها و داروهای اساسی؛
 .5تعیین جمعیت هدف مورد مطالعه ،روش نمونهگیری و حجم نمونه نهایی؛
هدف کاربردی . :امکان سنجی اجرایی مطالعه پیمایشی دسترسی به دارو و واکسن های اساسی در ایران

روش پیشنهادی موسسه ملی تحقیقات این مطالعه به منظور تدوین پروتکل مطالعه ملی دسترسی به واکسنها و داروهای اساسی انجام خواهد شد.
در این مطالعه ابتدا لیست نهایی شده کشوری از سازمان دارو و غذا اخذ و سپس با لیست کشورهای
سالمت :
چشم انداز ،کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا و سپس مدیترانه شرقی تطبیق و موارد
اختالف ارایه خواهد شد .ذینفعان موضوعی مطالعه (معاونتهای مرتبط در وزارت بهداشت شامل دارو ،درمان
و بهداشت) تعیین شده و لیست مورد اختالف با کشورها برای این گروه ارایه خواهد شد .در مرحله بعدی
مطالعه مطابق یک پانل اکسپرت (از مطلعین موضوع) ،نتایج ارایه به ذینفعان موضوعی و مطالعه تطبیقی به
اشتراک گذاشته شده و مطابق نتایج این کمیته ،درفت اولیه پرسشنامه ارایه خواهد شد .مرحله بعدی مطالعه
تدوین پرسشنامه و انجام مراحل استانداردسازی پرسشنامه میباشد .در این مرحله مطالعه جمعیت منتخب
پایلوت خواهد شد .براساس نتایج پایلوت ،روش نمونهگیری ،حجم نمونه نهایی مطالعه و پرسشنامه مطالعه
تدوین و برای مطالعه اصلی ارایه خواهد شد.
خروجی این طرح پژوهشی به صورت پروتکل تحقیقاتی (پرسشنامه ،حجم نمونه و روش نمونهگیری مطالعه
خروجی های مورد انتظار طرح
اصلی) خواهد بود.
انتظارت از مجری در حین اجرای طرح
(مانند روش کار و )...

انتظارت از مجری پس از اتمام طرح
(مانند اقدامات کاربست نتایج،

 .1انجام فعالیتهای علمی مرتبط با موضوع و پذیرش مسئولیت کمی و کیفی و انجام به موقع پژوهش؛
 .2بررسييی و تحقیقات کافی در چارچوب اصييول و موازین علمی و رعایت اصييول 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؛
 .7ارایه گزارش مطابق با چهارچوب گزارشدهی موسسه ملی تحقیقات سالمت؛
 .8در این پروژه ،مجری موظف است سه همکار به طور جداگانه از معاونتهای بهداشت ،درمان
و غذا دارو در پروپوزال به عنوان همکار اصلی داشته باشد؛
مجری موظف است هفته ای یک بار موسسه را در جریان اقدامات خود قرارداده و در مواردی که در برنامه
زمانبندی 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.
پروتکل نهایی شده ضرورت دارد بعد از ارایه به موسسه ملی تحقیقات سالمت ،به تایید سازمان غذاو دارو،
معاونت بهداشت و معاونت درمان رسیده باشد.

مالحظات اخالقی و قانونی و )...
ویژگی های انتخاب طرح دهندگان

با توجه به اهداف طرح و خروجیهای 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

 350میلیون ریال

سایر توضیحات

برای تهیه پروپوزال با مسئول مربوط تماس حاصل نمایید .تاکید میشود این فرم خالصهای از روش اجرا

مدت زمان اجرای طرح

را ارایه کرده است و الزاما تمام مراحل مطالعه درج نشده است امکان تغییرات براساس نظارت پروپوزال در
طی داروی وجود دارد.

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

