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بررسی دالیل رخداد هزینههای فقرزا در ایران بدنبال کاهش فرانشیز خدمات سالمت

معرفی موضوع و اهمیت آن

در برخی خانوارها ،هزینههایی که توسط خانوار هنگام دریافت خدمات سالمت به ارائه کنندگان
پرداخت میشود باعث میشود آن خانوار فقیر و زیر خط فقر قرار بگیرد .سقوط افراد و خانوارها به
زیر خط فقر به جهت تحمل هزینههای سالمت ،از جمله بحرانهای اجتماعی بخش سالمت
محسوب میشود که سیاستگزاران موظف به توجه و برنامهریزی جهت جلوگیری از آن هستند .با
توجه به اجرای طرح تحول نظام سالمت و کاهش فرانشیز خدمات در اوایل سال  1393و حرکت
در راستای دستیابی به ابعاد پوشش همگانی سالمت از جمله کاهش میزان پرداخت از جیب ،در
مطالعه هزینه و درآمد خانوارها در بخش بهداشت و درمان ،حضور خانوارهایی مشاهده شد که در
سال  1393به علت پرداخت از جیب فقیر شدهاند .هدف از این مطالعه پاسخگویی به این
سؤاالت است که آیا پوشش خبری این طرح کافی و مناسب بوده است و آیا خانوارها از وجود این
طرح اطالع کافی داشتهاند؟ آیا برای این خانوارها در سال  1393بهرهمندی از خدمات بیمه اتفاق
افتاده است؟ اگر خانوار از بیمۀ سالمت برخوردار بوده است به چه علت از آن استفاده نکرده است؟
آیا عوامل اجتماعی – اقتصادی افراد باعث مواجهه آنها با هزینههای فقرزا شده است؟ و . ...
هدف نهایی از این طرح ارائۀ گزارشی از علل رخداد هزینههای فقرزا در ایران با توجه به اجرای
طرح تحول سالمت و کاهش فرانشیز خدمات سالمت در سال  1393است.

اهداف مورد نظر طرح

هدف کلی:
بررسی علل رخداد هزینههای فقرزا در ایران بدنبال کاهش فرانشیز خدمات سالمت است.
اهداف فرعی
 .1بررسی علل رخداد هزینههای فقرزا براساس جنسیت سرپرست خانوار؛
 .2بررسی علل رخداد هزینههای فقرزا براساس میانگین پرداخت از جیب برای خدمات
سالمت؛
 .3بررسی علل رخداد هزینههای فقرزا براساس وضعیت بیمه؛
 .4بررسی علل رخداد هزینههای فقرزا براساس محل سکونت خانوار؛
 .5بررسی علل رخداد هزینههای فقرزا در پنجکهای هزینهای مختلف.
اهداف کاربردی
هدف کاربردی این طرح کمک به اصالح نظام سالمت در جهت اجرای بهتر طرح تحول نظام
سالمت و بهبود کارایی و کاهش هزینهها و عالوه بر آن کمک به تنظیم و ارائه یک برنامه دقیق
برای اجرای بهتر و کامل طرحهای همگانی دیگر است.
روش مطالعه
اجرای این طرح با استخراج کدهای خانوارهایی که به علت پرداخت از جیب فقیر شدهاند شروع
میشود .سپس پرسشنامهای استاندارد طراحی خواهد شد که شامل همۀ علل فقیر شدن خانوارها
خواهد بود .با هماهنگی با همکاران طرح در مرکز آمار ایران ،ارتباط با خانوارهای مورد نظر برقرار و
پرسشنامه تکمیل میشود .با بررسی و ارائۀ آمارهای توصیفی مناسب از پاسخهای خانوارها،
میتوان از نتایج طرح در اجرای هر چه بهتر طرح تحول سالمت و اجرای طرحهای همگانی دیگر

سازمان/واحد سفارش دهنده
عنوان طرح

1

خروجی های مورد انتظار طرح
انتظارت از مجری در حین اجرای
طرح (مانند روش کار و )...

انتظارت از مجری پس از اتمام
طرح (مانند اقدامات کاربست

بهرهمند شد.
خروجی این طرح به صورت ارائۀ یک گزارش نهایی خواهد بود.
 .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 مؤسسه ملی تحقیقات
سالمت؛
 .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؛
 .6ارائۀ گزارش مطابق با چارچوب گزارشدهی مؤسسه ملی تحقیقات سالمت؛
 .7مجری موظف است هفتهای یک بار مؤسسه را در جریان اقدامات خود قرار داده و در
مواردی که در برنامه زمانبندی مشخص شده است گزارش پیشرفت کار خود را به
مؤسسه تحویل نماید .الزم به ذکر است در طی داوری پروپوزال ارسال شده ،امکان دارد
بر اساس نظارت طرح ،موارد دیگری غیر از  RFPحاضر از مجری محترم درخواست
شود و همکاران ارسال کننده پروپوزال حتما این موضوع را مدنظر قرار دهند.
از مجریان طرح انتظار میرود تا در زمان اتمام طرح ،گزارش مبسوط و مرتب برای سازمان تهیه
نمایند.

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

با توجه به اهداف طرح ،انتظار میرود که مجریان طرح در رشتههای مرتبط تحصیل کرده و سابقه
اجرای مطالعات مشابه و مرتبط را داشته باشند.

مدت زمان اجرای طرح
سقف بودجه طرح

 300000000میلیون ریال

سایر توضیحات

سالیانه با بررسی دادهها و اطالعات هزینه و درآمد خانوارها در بخش بهداشت و درمان و استخراج
خانوارهایی که به علت دریافت خدمات سالمت فقیر شدهاند ،میتوان به رصد وضعیت کیفیت و
اجرای خدمات پرداخت و راهکارهای مناسبی در جهت اصالح آن پیشنهاد داد.

* 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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