عنوان پیشنهادنامه« :پیامدهای اجتماعی طرح تحول نظام سالمت در ایران»
تعریف مسئله :سالمت همواره بخش الینفک رفاه اجتماعی بوده و از همین رو و سیاستهای سالمت ) (health policyنیز یکی از
مهمترین و پردامنهترین سیاستهای اجتماعی بودهاند« .طرح تحول نظام سالمت» عنوان آخرین سیاست بزرگی است که وزارت بهداشت
در قالب یک برنامه ارائه داده است و با پشتوانة بودجه ایِ کالنی آن را در دست اجرا دارد .صرفنظر از اهمیت موضوع سالمت در
مجموعة موضوعات مرتبط با رفاه اجتماعی« ،مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی» از آنجا که زیرمجموعة دانشگاهی تابع وزارت
بهداشت است ،به این موضوع توجه ویژه دارد و از این رو عالقهمند است که آثار اجتماعی این برنامة بزرگ شناسایی شود .علیرغم
عمر کوتاه این سیاست ،نظرهای متفاوتی در بارة آن ابراز شده که طیف وسیعی از موافقت تا محالفت را در بر گرفتهاند .به نظر میرسد
دستکم یکی از علل این اختالفنظرها آن است که برشواهد مبتنی نیست .بنابراین برای رهایی از این سردرگمی ،چارهای جز یک
مطالعة علمی نیست .سوال اصلی تحقیق این است :شواهد تجربی ،کدام مدعاهای مثبت یا منفی در بارة این طرح را تأیید میکنند؟
اهداف مورد انتظار مطالعه:
 oارزشیابی «طرح تحول نظام سالمت»
پیامدهای مورد انتظار مطالعه:
 oتهیة مجموعة اهداف «طرح تحول نظام سالمت» (اهداف ذکرشده در سند برنامه ،اهداف نانوشتة طراحان برنامه ،انتظارات
خدمتگیرندگان ،نظرات مجریان طرح ،و نظرات ارائهدهندگان خدمات سالمت)
 oتعیین شاخص برای اهداف مزبور
 oتعیین وضعیت قبل از اجرا
 oتعیین وضعیت بعد از اجرا
مواد و روشها:
ارزشیابی به روش آزمایشی (مقایسة قبل و بعد در مناطق اجرای برنامه و مناطق کنترل) انجام شود.
در مورد اهدافی که امکان تعیین وضع پایه به علت سپری شدن زمان وجود ندارد ،میتوان از دادههای موجود استفاده کرد.
در مورد اهدافی که رسیدن به آنها مستلزم مدت اجرای بیشتری است ،تعیین وضع پایه (قبل از اجرا) کافی است.
در مواردی که روش آزمایشی امکانپذیر نیست ،میتوان از روشهای دیگر نظیر نظرخواهی از صاحبنظران ،ارائهدهندگان خدمت ،و
خدمتگیرندگان استفاده کرد.
زمانبندی مطالعه:
مدت مطالعه یک سال خواهد بود.
سقف مبلغ پیشنهادی 30 :میلیون تومان

