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  نامه به سردبير
  پژوهش در طرح تحول نظام سالمت

  
  *نعمت بخش يمهد

  
  66تا  64 ):11(15؛ 1394پزشكي/ آموزش در علوم مجله ايراني 

  
 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب  

 زين رانيدر ا حال با اهداف مشترك روبرو بوده است و نيمتفاوت و در ع يها با تجربه ها اصالح نظام سالمت در كشور
شروع . )3تا1از جمله آنهاست( بهداشت و درمان كشور يها شبكه ياشاره كرد كه راه انداز ها از تجربه يتوان به بعض مي

به عنوان  يمدت كوتاه به صورت جد نياست كه در ا ييها جمله برنامه زا 1393سال  ليطرح تحول نظام سالمت از اوا
  . آن وزارت قرار گرفت يها در برنامه يهداشت درمان و آموزش پزشكوزارت ب يها در برنامه تياولو كي
 به چشم شتريآن ب يو اقتصاد يمنظر بعد درمان كي: از ستيتوان نگر مي يطرح از ابعاد مختلف نياست كه به ا يهيبد
ال حاضر و طرح درح نيا ياز اجرا ها دانشگاه يفرهنگ يو حت يو پژوهش يبهداشت يخورد اما قطعاً نظام آموزش مي
و  يآموزش ستميطرح در س نيخواهد بود كه از اثرات مثبت ا يمنطق اريبس .خواهند بود ريپذتأثير ندهيتر از آن در آ مهم

و  يآموزش ستمياز آن كه بر س يناش يحال الزم است عوارض منف نيو در ع استقبال شود ينيطور عه ب يپژوهش
از  .وجود داشته باشد حداقل خسارت نقاط ضعف اصالح واين كه اشت تا د نيذره ب ريز زين است را ريپذتأثير يپژوهش

   .ستها دانشگاه يطرح بر نظام پژوهش نيا يجمله اثر گذار
داشته است و  يعلم و فناور ديتول تيرا از لحاظ كم يريچشمگ يها تيگذشته موفق يها كشور در سال يپژوهش ستميس

 يارتقا يستيبا گريباشد و از طرف دوجود داشته  تيه دست آمده عناب تيطرف به كم كياز  ديدر حال حاضر هم با
طرح  ياجرا اثرات ينظرسنج كي اساس در نيبرهم .دباش نيمسؤولمدنظر اي  ژهيو تيدست آوردها از اولو نيا تيفيك

   .قرار گرفت يمورد بررسبر پژوهش  تحول نظام سالمت
 8طرح تحول نظام سالمت در استان اصفهان( ياران ارشد اجرااز دست اندرك سؤال نيدر مرحله اول با طرح ا نخست

خواهد داشت نقطه نظرات كسب  ندهيدر آ ايبر پژوهش دانشگاه داشته و  يطرح تحول نظام سالمت چه اثر ينفر) كه اجرا
وامل ع نياستخراج شد كه ا )دهايشامل نقاط ضعف و تهد( يمنف اثراتو  ها) مثبت (شامل نقاط قوت و فرصت اتاثرو 

   .بود ينقطه منف 18نقطه مثبت و  12شامل 
افراد  نيا يدرمان خدمات يكه اوًال از نظر دانشكده پزشك يدانشكده پزشك ينيبال دينفر از اسات 34در مرحله دوم  سپس

 يجلسه عموم كيخوب هستند انتخاب و در  يپژوهش تيفعال يدارا ياز نظر حوزه معاونت پژوهش اًيشاخص است و ثان
، 4با نمره  داي، ز5با نمره  اديز يليخ(اي  رتبه 5 كرتيل اسيقآنها براساس م يگانه فوق تحت نظرسنج 30عوامل  نيا

   .ارائه شده است كيدر جدول  ينظرسنج نيا جينتا .) قرار گرفت1كم با نمره  يليو خ 2، كم با نمره 3متوسط با نمره 
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  بر پژوهش نظام سالمت طرح تحول ياجرا اثراتخصوص ارائه شده در  اتينظر توزيع فراواني نسبي: 1جدول

يف
رد

  

خيلي  شاخص
  زياد

خيلي   كم  متوسط  زياد
  كم

 هانقاط قوت و يا فرصت
  5  -   %45  %25  %25 هاي باليني)تر بيمار براي تحقيقات باليني (ظرفيت سازي پژوهش در دسترس بودن تعداد بيش 1
  -   %16  %16  %26  %42 درآيندهو ثبت بيمارستاني HISامكان تقويت سيستم  2
  -   %15  %25  %25  %35 الزام به راه اندازي پرونده الكترونيك بيماران و قابليت نظام ملي ثبت وقايع سالمت در آينده 3
  %5/5  %5/10  %42  %21  %21  رضايت بيماران  4
  -   %21  %42  %21  %16 رضايت پزشكان خصوصا همكاران تمام وقت 5
  5/5  %11  5/38  %34  %11  تياران افزايش دريافتي دس 6
  %10  %20  %35  %25  %10 هاتر در دانشگاه گردش منابع مالي بيش 7
مشاهدات و تجربيات قابل تكرار (پزشكي امكان دسترسي به داده بزرگ (تغيير از مدل استداللي به دوره استقرايي) 8

  ) در آيندهEvidence based Medicineمستند 
5/9%  5/33%  19%  38%   -  

  5  %5/28  %5/28  %5/28  %5/9 در آيندهClinical Guide كارهاي بالينيامكان وجود سامانه تدوين و اعتبار بخشي راه 9
  -   %38  %5/28  %24 %5/9 در آيندهClinical Auditامكان وجود نظام ارتقاي كيفيت مبتني بر برون داد نيازمند (مميزي باليني) 10
  %5  %35  %30  %25  %5 در آيندهPatient Decision Aidا بيمارامكان تدوين منابع مرتبط ب 11
    %15  %25  %25  %35 هاتكميل اطالعات مربوط به بيماري بيماران توسط پزشك و افزايش صحت داده 12

 نقاط ضعف و يا تهديدها
  -   %4  %4  %34  %58 افزايش بار درمان و كاهش فرصت براي پژوهش 1
  -   -   %8  %25  %67 عدم عنايت كامل به مقوله آموزش و پژوهش در برنامه 2
  -   %5/9  %5/28  %5/33  %5/28 علوم پايه با توجه به افزايش دريافتي در كلينيك اساتيد كاهش انگيزه 3
  -   -   %4  %5/37  %5/58 عدم استفاده صحيح از اطالعات علمي بدليل نبود پرونده الكترونيك سالمت 4
  -   %4  -   %5/33  %5/62 نگاه كردن به طرح تحول نظام سالمتاقتصادي  5
  -   %4  %13  %5/48  %5/34 ف سطوح مختلف ارائه خدمات و نحوه ارتباط بين سطوح مختلفيمشخص نبودن وظا 6
هاي  خدشه دار شدن برون دادوهاي هدفهاي مناسب جهت ارائه خدمات به گروه كمبود زير ساختار 7

  پژوهشي 
50%  42%  4%   -  4%  

  %5  -   -   %24  %71 هاي پژوهش به علت افزايش بار درمان كاهش كيفيت داده 8
  -   -   -   %45  %55 هاي برنامهكاهش فرصت براي پژوهش به دليل گستردگي و وسعت اليه 9

  -   -   %21  %37  %42 كاهش فرصت براي پژوهش به علت مشخص نبودن وظايف سيستم آموزشي در اين برنامه 10
  5  -   -   %37  %58 براي انجام پژوهش به علت افزايش فرآيندهاي اداري اجراييكاهش انگيزه  11
  -   %5  %5  %25  %65 هاي جديدنبودن سيستم پايدار به علت صدور مكرر قوانين و بخشنامه 12
  -   -   -   %38  %62 هاي پژوهشي در برنامه از ابتدا فقدان اهداف و شاخص 13
  -   -   %5  %50  %45 بعد كيفيت خدمات ارائه شدهمندي بيماران از ناديده گرفتن رضايت 14
  -   -   %5  %38  %57 فقدان وجود ديدگاه پيشگيري اوليه در برنامه 15
  -   -   %10  %5/26  %5/63 ها در برنامههاي مربوط به درمان بيماريهاي منظم به علت فقدان گايدالين نبودن داده 16
  -   %5  -   %35  %60  هاي غير آموزشي و خصوصيروع برنامه در بيمارستانهاي آموزشي به جاي ش شروع برنامه در بيمارستان 17
  -   -   -   %21  %79 عدم اختصاص منابع مالي پژوهشي در اين برنامه 18
  

 ازاتيو جمع امت 4/3±35/0 نيانگيبا م امتياز 60از مجموع  5/40 ها فرصت اينقاط قوت و  ياخذ شده برا ازاتيجمع امت
   .بود 44/4±21/0 نيانگيبا م امتياز 90ز مجموع ا 80 ها دينقاط ضعف و تهد

آن به  يبرا ياصل اثرات مثبت داشته باشد اما شرط تواند يطرح تحول نظام سالمت بالقوه م ينظرسنج نيا براساس
چنانچه  .دهد مي قرار تأثيرطرح را تحت  نيخوب ا ياجرا ديتهد اياست كه به عنوان نقاط ضعف و  يحداقل رساندن عوامل



  بخش مهدي نعمت  نامه به سردبير
 

 http://ijme.mui.ac.ir )11(15؛ 1394/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  66

آنها پرونده  انينشود كه در م ياتيعمل يجد به طورطرح است  نيا تبالفعل جزو نقاط قوت و فرص ايكه بالقوه و  يملعوا
را  يبدون برنامه، آموزش پزشك يبرخوردار است نه تنها بر پژوهش بلكه بار درماناي  ژهيو تيسالمت از اهم كيالكترون

   .قرار خواهد داد يمنف تأثيربه شدت تحت  زين
 يهمكار لوتيطرح پا نيكه در ا يو كارشناسان نيمتخصص ،يعلم تأيمحترم ه ياعضا ياز همكار لهينوسيبد :يدردانق

 دكتر ،يطلوع درضايحم دكتر ،يغالمرضا اصغر دكتر ،يصدر نيغالمحس دكتر ،يبياد مانيپ دكتر ژهيوه نمودند ب
 اليسهخانم و ييمقتداريم سايپر دكتر ،اين يارممحمد مك ،يداور يعلدريح دكتر ،يصبور حيمس دكتر ،يمحمدرضا صبر

  .شود يتشكر م يردوانيش
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