Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 13:55 +0330 on Friday November 16th 2018

SWOT Analysis of Health Reform Plan on Healthcare Sector
from the Stakeholder Perspective
Ghasem Abedi1,
Seyed Amir Soltani Kontai2,
Abolfazl Marvi2,
Saeideh Mazidi3,
Ehsan Abedini4,
Alireza Abbasi Chaleshtary2
1 Associate Professor, Health Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
MSc Student in Healthcare Management, Student Research Committee, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
3 BSc in Nursing, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
4 PhD Student in Healthcare Management, Student Research Committee, Health Sciences Research Center, Mazandaran University
of Medical Sciences, Sari, Iran

2

(Received March 24, 2016 ; Accepted October 21, 2018)

Abstract
Background and purpose: Today, health is one of the main priorities of human life. Nowadays,
the viewpoints about health are different and more attention is paid to nonmedical expectations. So, this
study aimed to analyze the Health Reform Plan in healthcare sector using SWOT approach from the
stakeholder perspective.
Materials and methods: This qualitative study was conducted in 37 people using semistructured in-depth interviews in 2017. The participants included individuals who were informed about
the Health Reform Plan, executive managers, health administrators, family physicians, and patients in
comprehensive healthcare centers. They were selected by purposive sampling. The interviews were
transcribed and analyzed by framework method.
Results: The main strengths included empowering the managers, developing and facilitating the
health network, electronic health records, increasing the accessibility of services, and promoting self care.
The weak points were as follows: management of human resources, choosing the managers, financial
management, poor infrastructures, treatment-based system, low efficacy of recording system, and
payment system. The opportunities included authorities’ supports, legal backing, and public-private sector
cooperation. The threats were lack of sustainable financing, aging phenomenon, and non-communicable
diseases.
Conclusion: This study showed the strengths and weaknesses of Health Reform Plan in
healthcare sector, and its opportunities and threats. Therefore, efficient interventions are needed to ensure
appropriate and precise planning and implementation of this project.
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چكیده
سابقه و هدف :امروزه موضوع سالمت از اولویت های اصلی زدلی االراس اسلت سر سدیلای نولود د سیلی اههلای
سالمت چشمادیازی وسیعتر یااته و به ادتظارات غیر پزشك توجه ویژهای معطوف شلیه اسلت للاا ایل مطالعله بلا هلیف
تحییی بر اجرای دظام تحول سالمت سر حوزه بهیاشت با رویكرس  SWOTاز سیی اه ذیوفعان ادجام پایرات
مواد و روشها :ای مطالعه نیف نه با روش مصاحبه عمیق و دیمه ساختارموی سر سال  6931ادجام شید دموده آملاری
شامل  93دفر از روه خبره مطیع به طرح تحول سالمتد مییران اجرای و نارشواسان بهیاشتد پزشكان خادواسه و بیملاران
سر مرانز خیمات جامع سالمت بوسه است نه به صورت مبتو بر هیف ادتخلا شلیدی مصلاحبه هلا پلا از ادجلامد پیلاسه
سازی و ساسه ها به روش چارچوب تحییل شیدی
یافتهها :دقاط قوت شامل توادمو ی سازی مییراند تكمیلد تجهیلز و توسلعه شلبكه بهیاشلت و سرملاند اسلتقرار پرودلیه
الكترودیک سالمتد اازایش سسترس به خیمات و ترویج خوس مراقبت د دقاط ضعف شامل مییریت موابع ادساد د ادتخا و
توسعه مییراند مییریت موابع مال د عیم تامی زیر ساختد سرمان محلورید دلا نارآملیی دظلام اطالعلات سلالمت و دظلام
پرساختد ارصت ها شامل حمایت مسئولی د پشتواده قادود طرحد مشارنت بخش خصوص د و تهییی ها شامل عیم تلامی
پاییار موابع مال د سالمویی و بیماری های غیر وا یر م باشی
استنتاج :دتایج ای مطالعه دشان ساس نه طرح تحول سالمت سر حوزه بهیاشت سر مرحیه استقرار و اجرا چه دقاط قلوت
و ضعف سارس و با چه ارصت ها و تهیییات روبرو است لاا اجرای میاخالت نارا و اثر بخش جهت راع دقلاط ضلعف و
تهییی های پیش روی طرح با بهره یری از دقاط قوت و ارصتهای موجوسد بله عولوان یكل از اصلالحات دظلام سلالمت
امری ضروری است
واژه های کلیدی :طرح تحولد دظام سالمتد حوزه بهیاشتد SWOT

مقدمه
سر سدیای امروز سیی اه های سالمتد چشم ادلیازی
وسیع تر یااته و به ادتظارات غیر پزشلك توجله ویلژهای

شیه است رشی ادتظارات و توجه مرسم دسبت به ایمول د
نیفیت و علیالتد اشللار جلهت ایجلاس دللظام سلالمتل
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مولف مسئول :سیدامیر سلطانی کنتائی -ساری :نییومتر  63جاسه خزر آباسد مجتمع سادشگاه پیامبر اعظمد سادشكیه بهیاشت
 6سادشیارد مرنز تحقیقات عیوم بهیاشت د سادشگاه عیوم پزشك مازدیراند سارید ایران
 2سادشجوی نارشواس ارشی مییریت خیمات بهیاشت و سرماد د نمیته تحقیقات سادشجوی د سادشگاه عیوم پزشك مازدیراند سارید ایران
 9نارشواس پرستارید سادشگاه عیوم پزشك یستاند عی آباسد ایران
 4سادشجوی سنترای تخصص مییریت خیمات بهیاشت و سرماد د نمیته تحقیقات سادشجوی د مرنز تحقیقات عیوم بهیاشت د سادشگاه عیوم پزشك مازدیراند سارید ایران
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تحلیلی بر استقرار طرح تحول سالمت در حوزه بهداشت با رویکرد
 SWOTاز دیدگاه ذینفعان

پژوهشی

قاسم عابدی و همکاران

زارش سازمان جهاد بهیاشت سر سال  2222ملیالسید

سولتل د دظلام سلالمت و ملییریت اجرایل نشلور را بله

دظامهای سلالمت سله هلیف بویلاسی ساردلی نله شلامل

اصالح ای دظام سالمت موجوس و تامی مطالبات به حق

ارتقای سلط سلالمت ملرسم و جامعلهد توقلع مشلارنت

مرسم از دظام سالمت واسار دموس تا ای نه سر سوی چشلم

مللال عاسهدلله از مللرسم بللرای برخللورساری از خللیمات

ادیاز سور دمای دظام سالمت نشور مطابق با ادتظارات بله

سلالمت و پاسلخ فلت بله دیلاز هلای غیلر بلالیو ملرسم
م باشی( )2ماموریت اصی دظام سالمتد ارتقای سلط

حق مرسم و استادیارس های روز سدیا تیوی

رسیی(4د)5

سر مطالعلله ویللز و همكللاران بیللان شللی نلله اصللالح

سالمت و پاسخ فت به دیازهای مرسم و جامعه سر حوزه

مراقبتهای بهیاشت سر ماساچوست با ارتقای وضلعیت

سالمت و بیماری اسلت اصلالح دظلام سلالمت ارصلت

سالمت مرسم همراه بوسه و موجر به استفاسهی بلیشتلر از

برای شواخت دیازهای دو م باشی و پرنرسن ای خلال،د

خیمات سالمت خصوصا سر روه های ضلعیف جامعله

تزریق توانهای هزم بله دظلام سلالمت اسلت تلا از پلا

شیه است( )1طل بررسل نله بهلزاسی و همكلاران بلر

ماموریت اصی خویش برآیی به ای سلیل جستجو دظلام

روی سیللی اه مللییران حللوزه سللالمت بللر طللرح تحللول

سالمت خو یا بهتر را بایی ناری همیشگ سادست حتل

سالمت ساشتوید  8چالش سرک شیه از ملییران اجرایل

سر نشورهای نه دظام جامع سالمت سر آنها پیشلیوهای

زارش شیه است ای چلالش هلا شلامل اعتملاس بیشلتر

یک صی ساله سارس طراح دظلام بهتلر نله بتوادلی تلامی

مرسم به حوزه سالمت سر بخش سولت د ناهش پرساخت

مال موثرد سازمادیه مواسب و ارائه خیمات برخورسار

مرسمد اازایش همكاری با بخشهلای وزارت بهیاشلتد

ازنیفیت را تضمی نوید ناری مستمر است( )9نشلورهای

جیب حمایت عیما و مراجع تقییید دظر میبت روههلای

توسللعه یااتلله میللل چللی د ترنیللهد تاییوللید نللره جوللوب د

سیاس سر حمایت و نمک بله وزارت بهیاشلتد رضلایت

مكزیک و برزیل سست به اصالحات سترسهای سر دظام

مرسم از طرحد ناهش تخیفات سر حوزه سالمت و توجه

سالمت خوس زسهادی نه اصالحات برای سستیاب بله هلیف

به توسعه مواطق محروم سر حوزه سالمت بوسه اسلت()3

غای هر دظام سالمتد نه همان حفل و ارتقلا سلالمت

سیاست اارید وضع مقررات مواسبد دظارتد برقراری

آحاس جامعه استد م باشلی و جمعیلت خلوس را از بسلته

دظام اطالعات سالمتد تولیی موابعد تلامی ملال و ارائله

مزایلای جلامع متشلكل از خلیمات پیشلگیرید ارتقلای د

خللیمات جللز ،اهللیاف مهللم اصللالح سر دظللام سللالمت

سرماد و توادبخش بهرهموی ساختهادی(4د )5سر اصلل 23

م باشی سر دهایتد دیاز بله تحلوهت سر دظلام سلالمتد

قادون اساس جمهوری اسالم ایراند خیمات بهیاشلت

مورس دیاز است نه بخش از ای بردامه سر مرحیه اول سر

سرماد و مراقبت های پزشك بله عولوان حلق همگلاد

ارسیبهشت ماه  39تحت عولوان تحلول دظلام سلالمت سر

برای تمام شهرودیان سر دظر راته شیه است( )4با توجه

حللوزه بهیاشللت سر  8پللرو ه (توادمویسللازی مللییران و

به مشكالت مربوط به دظام سالمت سر سالیان اشته سر

تیم سالمتد اسلتقرار دظلام پلایش و ارزشلیاب ملییریت

خصوص توزیع داعاسهده تجهیزاتد تخصصها و بوسجه

خیمات سالمتد تكمیلد تجهیز و توسعه شبكه بهیاشت

سر نشورد اازایش روز اازون ااصیه ی مواطق برخورسار

سرماد نشورد دظام اطالعات سلالمت ملرتبب بلا حلوزه

و نمتر توسعه یااته از ای دظر و سوگی بوسن هزیوههای

بهیاشتد تقویت ارتباط و همكلاری بخلش بهیاشلت و

تشخیص و سرماد سر مرانز خصوص د دامواسب بلوسن

مرانللز پژوهش ل د بسللتههللای خللیمت مرانللز بهیاشللت

و حت ل عللیم سسترس ل بلله انیللر خللیمات تشخیص ل و

سرمللاد سر طللرح تحللول سللالمت سر حللوزه بهیاشللتد

سرماد سر مرانز سولت و دارضایت مراجعی از نیفیلت

استقرار دظام و تقویت سییهباد حوزه بهیاشتد تقویلت
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پاسخ و سر برابر عمیكرس را اازایش ساسه است( )6طبلق

و نمیت خیمات ارائه شیه سر مرانز بهیاشلت سرملاد

استقرار طرح تحول سالمت در حوزه بهداشت

همكاری و ارتبلاط بخلش بهیاشت با مرانلز آموزشل )

شیدی به موظور جمعآوری دقطه دظرات ایشلان از روش

بله اجرا سر آیی

مصاحبه عمیق و دیمه ساختارموی استفاسه رسیلی جهلت

بهیاشللت دیازموللی پللایش و ارزیللاب مسللتمر بللر اسللاس

سوال نی برای روش نرسن اهلیاف مطالعله بلوس تهیله

روشها و میلهای مختیف م باشی یك از میل هلای

شی سواهت عبارت بوسدی ازد شما به عووان خبرهد ملییر

نه م توان بر اساس آن اسلتقرارد اجلرا و عمیكلرس ایل

اجرای د نارشواسد پزشک خلادواسه و یردلیه خلیمات

طرح را مورس ارزشلیاب قلرار ساس ملیل ( )SWOTیعول

سالمت دظرتان سر خصوص هشت محور اجرایل طلرح

دقاط قوت ()Strengthsد دقاط ضلعف ()Weaknessesد

تحول سالمت شامل توادمویسازی ملییران و تلیم سلالمتد

ارصتها ()Opportunitesدو تهیییها ( )threatsمل باشلی

اسللتقرار دظللام پللایش و ارزشللیاب مللییریت خللیمات

براساس ای میلد ادتخا یک استراتژی مواسبد قوتها و

سالمتد تكمیلد تجهیز و توسعه شبكه بهیاشت سرملاد

ارصللتهللای یللک برداملله را بلله حللیانیر و ضللعفهللا و

نشورد دظام اطالعات سالمت مرتبب با حوزه بهیاشلتد

تهیییها را به حیاقل م رسلادی( )8بلا توجله بله اجلرای

تقویللت ارتبللاط و همكللاری بخللش بهیاشللت و مرانللز

طرح تحول سالمت سر حوزه بهیاشتد ضلروری اسلت

پژوهش د بستههای خیمت مرانلز بهیاشلت سرملاد سر

دقاط قوت و ضعف بردامله شواسلای و سر صلورت دیلاز

طرح تحول سالمت سر حوزه بهیاشتد اسلتقرار دظلام و

اقیامات اصالح صورت یرس مطالعه حاضر با هلیف

تقویت سیلیهباد حلوزه بهیاشلتد تقویلت همكلاری و

تحییی بر استقرار طرح تحول سالمت سر حوزه بهیاشلت

ارتباط بخش بهیاشت با مرانز آموزشل چیسلت و چله

با رویكرس  SWOTاز سیی اه ذیوفعان ادجام رسیی

دقاط قوتد ضعفد ارصت و تهیییی را سر اجرای ایل
بردامه م بیویی از طرا سر طراح ای سواهتد علالوه

مواد و روش ها
مطالعه نیفل د بله صلورت تحییلل سلاختار و سرون

بر مرور متون و توجه به تجار چوی دفلر از نارشواسلان
خبره سر ای حوزه دیز استفاسه رسیی سر مرحیه بعید بله

مایه سر سلال  6931ادجلام شلی تحییلل سلاختارد روشل

موظور تعیی روای و اطمیوان از معو سار بوسن سواهت

اسللت مواسللب سر زمیولله تحقیقللات نللاربرسی بللا هللیف

عالوه بر استفاسه از مطالعات سیگران از تجار صلاحب

نسب اطالعات خاص و ارائه پیامیها با توصلیههلاد و از

دظران و خبر ان سر ای ضمیوه استفاسه شی تاریخ ادجام

سللوی سیگللر تحییللل سرون مایللهد روشلل اسللت بللرای

مصاحبههلا از قبلل پلیشبیول د و بلا االراس ملورس دظلر بله

شواسای و تحییل و بیلان محتلوای ساسه هلای متول د نله

صورت تیفو یا حضوری هماهوگ رسیی و ضم تبی

هر سو روش سر پژوهش های ملرتبب بلا سلالمتد ملورس

هلیف از ادجللام مطالعلله بلله االراس اطمیوللان ساسه شللی نلله

یردی(3د  .)62با توجه به هیف مطالعله و

دظرات آدان بهطور نامل و محرماده حف خواهی شلی و

به موظور رسآوری سیی اههلای جمعل االراس نییلیید

از طرا م توادوی عی رغم موااقت اولیه سر هر زملان از

شرنتنووی ان ای مطالعله لروه خبلره مطیلع از دظلام

مصاحبه نه تمایلل ساشلته باشلوی از اسامله نلار ادصلراف

تحول سالمتد اعضای هیات عیم رشته های ملییریت

سهوی سر مرحیه بعیی برای تمام مشارنتنووی ان الرم

خیمات بهیاشت و سرملاد و اقتصلاس سلالمتد ملییران

رضایت نتب تكمیل و بله امضلای آنهلا رسلیی سل ا

اجرای و نارشواسان حوزه بهیاشلتد ارائله نوولی ان و

مصاحبه ها سر ساتر اعضای هیات عیم د مییران ارشی و

یردی ان خیمات سر مرانز جامع سالمت بوسدی نه بله

مرانللز خللیمات جللامع سللالمت جهللت مصللاحبه بللا

استفاسه قرار م

صورت مبتو بر هیف و بلا روش یولله برال ادتخلا
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اسللتقرار و اجللرای طللرح تحللول سللالمت سر حللوزه

ادجام مصاحبههلا الرم عولاوی راهوملا نله شلامل هشلت

پژوهشی

قاسم عابدی و همکاران

محرماده بوسن محتوای مصاحبههاد سع شی مكلاد آرام

توسعه مییران سر بخش بهیاشتد مییریت مولابع ملال د

و سور از هیاهوی محیب نار ااراس برای ادجلام مصلاحبهد

عیم تامی زیر ساخت جهت توسلعه بسلتر الكترودیلکد

پیشبیو شوس میت زمان ادجام هر مصاحبه به طور متوسب

سیی اه سرمان محوری سر وزارت بهیاشتد دانارآمیی

 55سقیقه بوس سر ادجام مصلاحبههلاد بلرای جیلو یری از

دظام اطالعات سالمت و داعاسهده بوسن پرساخلت هلا بله

مشكالت احتمال د از سو سسلتگاه ضلبب اسلتفاسه شلی و

اعضا تیم سالمتد به سست آمی ارصتهای طرح تحول

عمل پیاسهسازی مصاحبههلا بله موظلور آ لاه از زملان

سالمت سر ای مطالعه شامل حمایت مقام معظم رهبلری

اشباع ساسهها و دیز االزایش صلحت و سقلت پیلاسهسلازی

و مسئولی د پشتواده قادود طرح تحلول سلالمتد مشلارنت

متللوند بالااصللیه پللا از پایللان هللر جیسلله توسللب سو

بخش خصوص سرنوار بخش سولت وهمچوی تهییلیهای

نارشواس جیا اده ادجام شید بهطوری نه پا از سه بار

اجرای طرح سر ای مطالعه شامل عیم تامی پاییار مولابع

وش ساسن هر اایل ضبب شیهد دسبت به دوشت و تایپ

مال د سالمویی و بیماریهای غیر وا یر م باشی

مت مصاحبه اقیام شی ضلموا از آدجلا نله از دكتلههلای
نیییی سخوان مصاحبه شلودی ان و حلاهت صلورت و

دقاط قوت

عالئم غیرنالم آنها سر زمان مصاحبه یاس ساشلتبلرساری

توادموی سازی مییران بخش سالمت

شید سر زمان پیاسه سازی اایلها به ای مطالب دیز توجله

یك از دقاط قوت طلرح تحلول سلالمت سر حلوزه

شی سر دهایت به موظور اازایش قلوام و صلحت ساسههلاد

بهیاشت بر زاری سوره ایوشیپ مییریت با هیف ایجاس

بعی از پایان هربخش از پیاسهسازی مصاحبههاد برساشتهلای

سادشد دگرش و مهارتهای تغییر سر دظلام مراقبلتهلای

تایپ شیه به رویت و تأییی مصلاحبه شلودی ان رسلادیه

اولیه ( )PHCبرای معاودان بهیاشت سادشلگاههلای عیلوم

شی و بیی ترتیب مورس بازبیو قلرار رالت .بله موظلور

پزشك و روسای شبكههای بهیاشت سرماد شهرستانهلا

تحییل ساسهها از یک ارآیوی پوج مرحیهای تحلت عولوان

و همچوللی تعیللی معیارهللای ادتصللا مللییران حللوزه

تحییل چلارچوب بله شلرحد مرحیله یلک آشلوا سلازید

بهیاشت بلوسه اسلت م « :69بلرای اجلرا بردامله توادمولی

مرحیه سو شواسای یک چارچو موضوع د مرحیه سه

سازی تیم سلالمت سوره هلای ایوشلیپ ملییریت سر سو

دمایه نرسند مرحیه چهار ترسلیم جلیاول و مرحیله پلوج

مرحیهد اول برای معاودان بهیاشت و سر مرحیه سوم برای

نشیین دقشه و تفسیر استفاسه رسیی نه سرادجام ساسهها

مییران شبكه های بهیاشت سرملاد بر لزار شلی نله از

با مقایسله روابلبد مفلاهیمد تضلاسها و دظریلات مشلاهیه

نیفیللت خللوب برخللورسار بللوس و مباحل

تخصصل سر

شیهد استخراج و طبقهبویی شی و سرون مایههلا ادتلزاع و

مللییریت خللیمات بهیاشللت و سرمللاد و معرال برداملله

رسیی()66

تحول سالمت فته شی » م « :1سر بردامه تحول سالمت

پیشوهاسهای هزم ارایه

یافته ها
سر مطالعلله حاضللر پللوج دقطلله قللوت اصللی شللامل

به معیار های عموم و اختصاص ادتصا مییران توجه
شی و معیار ها برای معاودلت بهیاشلت و روسلای شلبكه
بهیاشت شهرستان تعیی شی»

توادمویسازی ملییران بخلش سلالمتد تكمیللدتجهیز و
توسعه شبكه بهیاشت و سرماند استقرار پرودیه الكترودیلک
سالمتد اازایش سسترس به خیمات با طرح حاشیه شهر
و ترویج و توسعه خوس مراقبتل سر نشلورد هفلت دقطله
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موظور اازایش مسائل مربوط بله صلحتد سقلت و حفل

ضعف شامل ضعف مییریت موابع ادساد د ضعف ادتخا و

استقرار طرح تحول سالمت در حوزه بهداشت

سرماد نشور بوسه استنه محیوسه پرو ه شامل بازسلازید
دوسازید بهبوس استادیارس و توسعه شبكه روستای د تامی

ترویج و توسعه خوس مراقبت سر نشور
یك سیگر از دقاط قلوت طلرح تحلول سلالمت سر

آسیبپایر م باشی م « :2موابع مال سر ایل قسلمت بله

نشور بوسه است نه با هیف توادمویسازی ارسد خادواسه

خوب تامی و چویی خاده بهیاشت و مرانز بهیاشت و

و جامعه برای تامی د حف و ارتقا سالمت از طریق خوس

سرماد شهری و روستای بازسازی و دوسلازی و تجهیلز

مراقبت د همیاری و مشارنت جمع و پایرش مسلئولیت

شی و امكادات خوب سر اختیار نارنولان ایل مجموعله

سالمت خوس به اجرا سر آمی م « :9بردامله خلوس مراقبتل

تامی وانسل پوتلاواهن و

با اازایش آ اه د دگرش و سر دهایلت راتلار الرس را بله

قرار رات» م « :65سر بح

مكمل هلا حمایلت خلوب صلورت رالت و سر بردامله

سمت سالمت اصالح م نوه و دتیجش پیشلگیری و نوتلرل

روتی خیمات بهیاشت مورس استفاسه قرار رات»

بسیاری از بیماریها و آسلیبهلای اجتملاع و نلاهش
هزیوههای سرمادیه نه خوشبختاده سر طرح تحول سالمت

استقرار پرودیه الكترودیک سالمت

به آن پرساخته شیه و سر حال حاضر سر حال اجراست»

یك سیگر از دقاط قلوت طلرح تحلول سلالمت سر
حوزه بهیاشت استقرار پرودیه الكترودیک سالمت بلوسه

دقاط ضعف

است نه با هیف استقرار دظام اطالعات سالمت ملرتبب

مییریت موابع ادساد

با حوزه بهیاشت تعیی و با طراح سامادههای مربلوط و

یك از چلالشهلای مهلم بله سسلت آملیه سر ایل

ثبت خیمات ارائه شیه سر آند اجرا رسیی م « :64یك

مطالعه ضعف مییریت موابع ادساد م باشلی نله شلامل

از جوبه های استقرار پرودیه الكترودیک سالمتد حلاف

اشكال سر ساختارد ارهوگ و راتار مییریت (ب تلوجه

ناغا بوس نه از لحاظ اقتصاسی و دگهیاری و سستهبویی

بلله دتللایج تحقیقللات و نللار نارشواس ل و عللیم شایسللته

اطالعات و چوی مزایای سیگه بسیار مفییه»

سللاهری)د تعریللف داسرسللت یللا غیللر شللفاف وفیفلله و
مأموریت مشاغلد جا

اازایش سسترس به خیمات با طرح حاشیه شهر

و استخیام دیرو های دانارآملی

و همچوی ادگیزه نم دیروی ادساد سر ارائه خیمتد بل

یك از دقاط قوت طلرح تحلول سلالمت سر حلوزه

تلللوجه بللله جایگلللاه اجتملللاع و دیازهلللای الللرسی و

بهیاشت اازایش سسترس به خیمات با طرح حاشیه شهر

خادواس

پرسولد اازایش ضربت حجلم نلاری پرسلول

بوسه است طلرح حاشلیه شلهر بلا هلیف پوشلش ناملل

رسه محیط تعیی شی م « :69بلرای رسلیین بله اهلیاف

مراقبت های اولیه بهیاشت از طریق تكمیل پوشش شبكه

طرح تحول برای مرسمد سر ابتیا بایلی از خوسملان شلروع

بهیاشللت سرمللاد سولتلل و خریللی خللیمت از بخللش

نویم اول بایلی روش تلیریا سر سادشلگاههلا سر حلوزه

خصوص با عقی قرارساس بلا االراس حقیقل و حقلوق بله

بهیاشت تغییر نوه و از طرا هم جا و استخیام دیرو

اجللرا سر آمللی م « :63اجللرای طللرح حاشللیه شللهر بللرای

هللای دانارآمللی سر نشللور زیللاس بلله چشللم مل خللوره و

جمعیت زیاسی از حاشیه شهر هلا نله تقریبلا از سریاالت

همچوی شیوه بست قرارساس با دیلرو ادسلاد بایلی اصلالح

خللیمات سللالمت سور بللوسن نللامال مفیللی بللوس و بسللته

بشه» م « :62تعیی وفایف و ماموریت هلا بلرای پرسلول

خیمات جامع نه برای ای

روه آسیب پلایر سر ایل

بهیاشللت تعریللف غیللر شللفاف و داسرسللت ساره » م :61

طللرح سر دظللر راتلله شللی سر نوتللرل و پیشللگیری از

«تعریف و تعیی خیمات سر طرح تحول سلالمت بلیون

بیماریها و آسیب های اجتماع خیی موثره»

توجلله بلله دظللرات نارشواسللاده مللییران و نارنوللان رسه
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خوسرود وانس پوتاواهن و مكملهای مورس دیاز روههلای

حوزه بهیاشت ترویج و توسعه خلوس مراقبتل سر سلط

پژوهشی

قاسم عابدی و همکاران

محیط بوسه و بیون سر دظر رات حجم نلاری و دیلرو

ای عمل نرسن و هر مرنزی را نه خوسشان اكر نلرسن

ادساد و لوازم و تجهیزات مورس دیاز بوسه و بله صلورت

هزم بوس تكمیل و تجهیز نرسن املا ملا ساریلم مل بیولیم

ضربت و به اجبار وارس بردامه شی»

بعض مرانز از حیاقل امكادات بلرای پرسلول و بیملاران

ادتخا و توسعه مییران سر بخش بهیاشت

لوازم و تجهیزات مورس دیازشان دوسازی و بازسازی شیه

یك سیگر از دقاط ضعف طرح تحلول سلالمت سر
حللوزه بهیاشللت ادتخللا و توسللعه مللییران سر بخللش
بهیاشت نه سر ای مطالعه تعیی

نلله دشللان سهوللیه عللیم دظللارت بللر نللار مللییر و توزیللع
داعاسهده بوسجه سر دظر راته شیه بوس»

رسیید شامل ادتصلا

بیون معیار مییراند عیم رعایلت شایسلته زیول د دفلوذ

عیم تامی زیر ساخت جهت توسعه بستر الكترودیک

سیاس د عیم ثبات مییریت و علیم تواسلب مسلئولیت و

یك سیگر از دقاط ضعف طرح تحلول سلالمت سر

ملییران

حوزه بهیاشت عیم تامی زیر ساخت هزم جهت توسعه

اختیارات مییران م باشی م « :64برای ادتخا

بلله جللای معیللار هللای تعیللی شللیه عمللوم و تخصص ل

بستر الكترودیک م باشلی م « :66قبلل از شلروع طلرحد

ادتصا د مسلایل سیاسل را سر یلر مل نلو ملیال ا له

تكمیللل و تجهیللز شللبكه الكترودیللک سر سللط مرانللز

رییا سادشلگاه علوب بشلهد سیسلیه مراتلب از معاودلان

بهیاشت سرماد و خاده های بهیاشت صورت دگرات و

سادشگاه تا ریلیا شلبكه بهیاشلت علوب مل شل سر

سر حللال حاضللر دیللز سر بسللیاری از مرانللز و خادلله هللای

عرب  9سال اشته تا اهن  9مییر شلبكه بهیاشلت سر

بهیاشت مشكل ذنر شیه هلمچولان پابرجاسلت» م :63

شهرستان ما تغییر نرسدی»

«الكترودیك نرسن اطالعلات سر خادله بهیاشلت هلا سر
روستاها و پایگاههای بهیاشت سر شهرها اقیام خوبیست

مییریت موابع مال
یك از ضعف های بردامه تحول سالمت سر حلوزه
بهیاشت ضعف مییریت مولابع ملال سر تلامی و توزیلع

اما هر بردامه خوب دیلاز بله برداملهریزی و اجلرا سرسلت
ساره بایی قبل از شروع بردامله زیلر سلاختهلای هزم از
دظر امكادات و تجهیزات و دیروی ادساد اراهم م شی»

موابع بوسه نه طبلق فتله بسلیاری از شلرنت نوولی ان
شامل داپاییاری مولابع ملال د نمبلوس تخصلیص بوسجلهد
نسللری بوسجللهد عللیم تعیللی سللقف اعتبللاری مواسللبد

سیی اه سرمان محوری سر وزارت بهیاشت
یك از دقاط ضعف طرح تحول سلالمت سر حلوزه

اولویللت بوللیی دامواسللب توزیللع موللابعد عللیم پیشبیو ل

بهیاشللت سیللی اه سرمللان محللوری سر وزارت بهیاشللت

صحی سر تعیی موابع مورس دیازد داعاسهدله بلوسن توزیلع

است نه طبق فته شرنت نوولی ان شلامل اشلكال سر

موابع سر سط مرانز بهیاشت سرماد و دظارت ضلعیف

قوادی و مقررات (بر سرمان تأنیی بیشتر ساردی )د توجه به

بر دحوه توزیلع مولابع مل باشلی م « :64سر بعضل جاهلا

خیمات سرملاد بله عولوان نلاهی عملوم ضلروری و

ساختمان جییی و یا تجهیز و تكمیل نرسن ساختمان هلا

اور ادس د تخصیص یاراده به مواس غلاای دامواسلب و مضلر

قبی ادجام شیه اما سر بعض مرانز قییم تخریب شیه

برای سالمت م باشی م  « :3سترس

بردامه پیشلگیری

و بازسازی شروع شی اما دیمه ناره رها شیه و میگ اعال

سر بخش بهیاشلت اراتلر از اجلرای بردامله هلای روتلی

بوسجه دیست خب مگر دبایی قبل شروع نار بوسجه هزم

نوود سر سط مرانز بهیاشت و خادههای بهیاشلته و بایلی

تعیللی و تخصللیص ساسه مل شللی تللا بلله ایل مشللكل بللر

سر سط وزارتخاده اصالحات دگرش و سیی اه مسئولی

دخوریم » م « :65مییران سر بعض شهرسلتان هلا سلییقه

اتفاق بیفته ول متاسفاده سر حال حاضر به پیشگیری توهلا
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برخورسار دیست اما بعض مرانلز نلل سلاختمان و نلل

استقرار طرح تحول سالمت در حوزه بهداشت

وزارتخاده رو ارا راته و یك از سهیل ایل املر میتودله

حمایت مسئولی سر جهت طراح اولیلهد برداملهریزی و

پستهای مییریت حساس باشه نه سر وزارت بهیاشت

اجرای طرح رسیی م « :61مییران و مسئولی نشلوری

به پزشلكان سل رسه میشله و بله اسلاتیی و دخبگلان حلوزه

از ای طرح به خوب حمایت نرسن و همگان آن را یک

بهیاشت توجه نمتری سر سط مییریت نشور میشه»

بردامه خو جهت حف و ارتقا سالمت جامعه م بیو »

دانارآمیی دظام اطالعات سالمت
یك از مهمتری دقاط ضعف طرح تحلول سلالمت
دانارآمللیی دظللام اطالعللات سللالمت اسللت نلله شللامل
ضعف دظام جمعآورید ثبت و تحییل سرست و به موقلع
اطالعاتد تولیی آمار تاریخ اشلته و یلا اشلتباهد دبلوسن
جریان آزاس اطالعات سرست م باشی م « :63برای ایل
نه نار به سرست ادجام شوس و سرست و راست سر ثبلت
اطالعلات سر سلاماده هللای پرودلیه الكترودیلک سللالمت
توسب پرسول بهیاشت وجلوس ساشلته باشله دیلازه نله سر
ابتیا به صحبتاشون وش ارا بییم وتوجیهشلون نولیم و
ادگیزه هزم برای شروع نار سر ااراس ایجاس نویم تا نار با
نیفیت و نمیت هزم ادجام شوس املا متاسلفاده ارتبلاط از
باه به پایی سر حال اجراست و م بیویم نه اقب نمیت
بردامه مورس توجه قرار راته شیه»

داعاسهده بوسن پرساخت ها به اعضای تیم سالمت
یك سیگر از دقاط ضعف طرح تحلول سلالمت سر
حوزه بهیاشت داعاسهده بوسن پرساختها به اعضای تلیم
سالمت م باشی م « :21پرساخت به اعضای تیم سلالمت
عاسهده دیست و از طرا هم حجم ناری و پرساخت هلا
هم خواد دیاره و ای باع دارضایت و نلاهش ادگیلزه سر
نارنوان میشه » م  « :63ما پزشک را سر ای طرح خو
سیییم و سرآمیش چوی برابرشی اما مراقب سالمت را خو
دییییم و پرساخت ها با حجم ناری مطابقت دیاره»

پشتواده قادود طرح تحول سالمت
یك سیگر ازارصتهای طرح تحول سالمتد پشتواده
قادود طرح بوسه نه تحت حمایت مجیا شورای اسلالم
نشور با تصویب قوادی حمایت قلرار سارس و سر دهایلت
موجر به سترش بردامهد تلامی مولابع سلاختاری و تلامی
موابع مال طرح م

لرسس م « :29طلرح تحلول سلالمت

پشتواده قادود ساره و ا ر سر مسیر سرستش قرار بگیرس و
دواقص مطرح شیه توسب مییران و اساتیی برتر بهیاشت
بهطور تخصص بررس و اصالح شوس و ازطرا ازتخصص
مییریت سر بهیاشت استفاسه شوس بسیار مواق خواهی بوس»

مشارنت بخش خصوص سر نوار بخش سولت
یك از ارصتهلای بسلیار خلو سر طلرح تحلول
سالمت مشارنت بخش خصوص سر نوار بخش سولت
است نه ا ر حمایت هزم صورت یلرسد موادلع قلادود
تسهیل رسس و دظارت هزم بر عمیكرس بخش خصوص
توسب سولت وجوس ساشته باشی نمک بسلیار زیلاسی بله
اسامه طرح با ثبات و نیفیت هزم خواهی ساشت م « :4با
حمایت بخش خصوص م تلوان ادگیلزه ملورس دیلاز سر
نار را ایجاس نرس نه سر دتیجه نیفیلت ارائله خلیمات و
رضایت مشتری را سر پ ساره اما ا ه حمایت دشه و دظارت
وجوس دیاشته باشه به مرور رضایت بخش خصوصل جیلب
دم شوس و سر دهایت موجر به حاف ای بخش میشه»

ارصت

تهییی

حمایت مسئولی

عیم تامی پاییار موابع مال

یك از مهمتری ارصتها سر طرح تحول سالمتد

یك از مهمتری تهیییهای موجوس سر طرح تحول

حمایت مقام معظم رهبری با تبیی سیاستهلای سلالمت

سالمت عیم تامی پاییار موابع مال ملورس دیلاز طلرح از
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سر حی یلک شلعار توجله شلیه و سر عملل سرملان نلل

با محوریت پیشگیری بوسه است نه سر دهایلت موجلر بله

پژوهشی

قاسم عابدی و همکاران

شیه سر بخش بهیاشت بسیار نمتر از بخش سرمان است

مطالعه حاضر دشان م سهی سر طول اجرای بردامه تحول

و متاسفاده توجه بله پیشلگیری اقلب سر حلی شلعار بلاق

سللالمت سر حللوزه بهیاشللتد للام هللای میبتلل سر راه

مودیه و عیالت سر تقسیم بوسجه بی بهیاشلت و سرملان

رسللیین بلله اهللیاف سللالمت محقللق شللیه اسللت نلله از

وجوس دیاره » م « :23سر اجرا بردامله تحلول سلالمت سر

مهمتللری آن هللا تللالش جهلت توادمولی سللازی مللییران

بخش بهیاشت موابع مال سر حی دیاز بردامه تامی دشلیه

بخش سالمتد تكمیلد تجهیز و توسعه شبكه بهیاشت و

و بسیاری از بردامه هلا دیمله نلاره رهلا شلیه و از طلرف

سرمللاند اسللتقرار پرودللیه الكترودیللک سللالمتد االلزایش

سیگه جهت اسامه اجرای طرح حتما دیاز بله تلامی مولابع

سسترس به خیمات با طرح حاشیه شلهر و تلرویج و توسلعه

مسائل مال پیش

خلوس مراقبتل سر نشلور مل باشلی سر خصلوص برداملله

میاس ما سر بهیاشت و سرمان به خریی راهبرسی دیاز ساریم

توادمویی مییران و تیم سالمتد راهكارهای مهم مطرح

چقیر سدبالش راتیم ثادیا ما چقیر پول رو بلرای سلالمت

شیه توسب ذیوفعاند آموزش محور بوسن دظام سالمت و

مرسم هزیوه نرسیم ثالیا هیف از اجرا چ بوس آیا مقیاس

تطابق آموزش ارائه شیه با دیاز های روز بهیاشت نشور

عمیكرس تعیی نرسیم اصال عمیكرس سوجش شی آیا ایل

و توجه بله اسلتادیارسهای آموزشل و همچولی ادتخلا

موابع همیشه است نه ما ادتظار ایجاس نرسیم»

مللییران توادموللید موجللب توادمویسللازی مللییران و تللیم

پاییاره » م « :92همیشه سر اجراد بح

سالمت مطرح رسیی نله جهلت رسلیین بله آن سر طلرح

سالمویی و بیماری های غیر وا یر

تحول سالمت بردامهریزی شیه است سر مطالعهی باباجاد

سالمویی و شلیوع بلاهی بیملاریای غیلر وا یلر از

و همكاراند یك از راههای نلاهش مقاوملت ملییران و

تهیییهای جیی اجلرا طلرح تحلول سلالمت سر حلوزه

نارنوان دسبت به تغییرات بردامهها را شیوههای مختیلف

بهیاشت م باشلی للاا بلا توجله بله پییلیه سلالمویی سر

اطالع رساد و اازایش آ اه و توادمولیی االراس ذنلر

جمعیت و اازایش روز اازون بیماریهای غیر وا یر و از

نرسدی( )62شاسپور سر مطالعهی خوسد بر زاری جیسات

سوی سیگر تقاضای مرسم برای سریاات ای خلیمات بله

ایوشللیپ بللرای مللییران و سیاسللت للااران نشللور را از

عووان ذیوفعان نیییید ضروری است طراح و اجرایل

سستاورسهای اصالحات دظام سالمت بیان دموس()2

بسللتههللای خللیمت سر ای ل برداملله متواسللب بللا دیازهللای

سر مطالعه ادجلام شلیه توسلب ارزقل و همكلاراند

جمعیت باشی م « :62جمعیت نشور رو به سلالمویی اسلت

چالش آموزش سر توادموی سازی مییران و تلیم سلالمت

و سر دتیجه آن شلیوع بیملاریهلای غیلر وا یلر سر حلال

را سر یری بیش از حلی اعضلا هیئلت عیمل سر ارآیولی

سترش م باشی و ا ر سر اجلرای طلرح بله ایل مسلئیه

سرمان و غفیت از آملوزش و سرملان محلور بلوسن دظلام

توجه دشه و خیمات سالمت همسو با دیلاز جامعله دباشله

سالمت نشور به جای آموزش محورید عولوان دموسدلی

به شكست دزسیک میشه و بردامهی مواق دخواهی بوس»

نه سر طرح تحلول سلالمت سر حلوزه بهیاشلت جهلت
راع ای مشكالت اقلیامات ادجلام رالت( )69یكل از

بحث

مهمتلری دقلاط قلوت بردامله تحلول سلالمت سر حلوزه

مطالعه حاضلر بلا هلیف تحیییل بلر اسلتقرار طلرح

بهیاشت نه رضایت مراجعی به مرانلز خلیمات جلامع

تحول سلالمت سر حلوزه بهیاشلت بلا رویكلرس SWOT

سالمت مجری طرح پزشک خادواسه را به همراه ساشتد

ادجام شی با توجه به اشت بیش از سه سلال از شلروع

تكمیلد تجهیز و توسعه شبكه بهیاشت و سرملان نشلور

اجرای طرحد ارزیاب بردامه از تمام جوبه های مییریت و

بوس نه طبق بردامه تعیی شیه اقیامات جهت بازسازی و
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سوی تامی نووی ان م باشی م  « :63موابع ملال تعیلی

اجرای از اهمیلت زیلاسی برخلورسار اسلت یااتله هلای

استقرار طرح تحول سالمت در حوزه بهداشت

دوسازی مرانز و خادههلای بهیاشلت صلورت رالت و

سسترس زماد و مكلاد ملرسم را بله خلیمات سلالمت

توسعه مرانز ارائهسهویه خیمات سر مولاطق نلم برخلورسار

اراهم دموسه است()63

مرانز بهیاشت سرماد با اازایش نیفیت ارائله خلیمات

مراقبت سر سط نشور بوسه است نه اجرای ای بردامله

رابطه مسلتقیم ساشلته و همچولی بیلان شلی نله ارزیلاب

با اازایش مهارت جامعه جهت حف و ارتقا سالمت خوس و

تكوولو ی سالمت به سرست مییریت رسس تا ارصتهلای

همچوی ناهش بار بیماریها و ناهش دیاز بله اقلیامات

متصور از ای اواوریها محقق شلیه و هزیولههلای زائلی بلر

سرمللاد رابطلله مسللتقیم سارس ارتقللای سللواس سللالمت سر

سیستم تحمیل دگرسس( )64دتایج مطالعهای دشلان ساس نله

جامعله بله توادموللیی جامعلهد نلاهش هزیولله هلای دظللام

اجرای بردامه پزشلک خلادواسه سر مولاطق شلهری سلبب

سالمت و ارتقای سالمت جامعه موجر خواهی شی() 69

اراهم خیمات سلالمت و ارائله بسلتههلای خلیمت سر

یااته ها سر ای بررس دشان م سهی عی رغم وجوس

روههای هلیف شلیه اسلت نله بلا دتلایج ایل مطالعله

دقاط قوت هووز مشكالت جیی بر سر راه طلرح وجلوس

همخواد

سارس از مهمتری دقلاط ضلعف برداملهد ضلعف ملییریت

سارس()65

استقرار پرودیه الكترودیک و جایگزیو آن با ارمها

موابع ادساد است نه شامل اشكال سر سلاختارد ارهولگ

و سااتر ناغای از سیگر دقاط میبت طرح بوسه است نله

و راتار مییریتد تعریف داسرست یا غیر شفاف وفیفه و

با سقت و مادی اری ساسه هلا و سلهولت و سلرعت عملل

مأموریت مشاغلد جا

و استخیام دیرو های دانارآملی

ارائه خلیمات رابطله مسلتقیم سارس پرودلیه الكترودیلک

و همچوی ادگیزه نلم دیلروی ادسلاد سر ارائله خلیمتد

یک موبع ذخیره اطالعات مراقبت ارس سر طلول زدلی

ب ل تللوجه بلله جایگللاه اجتمللاع و دیازهللای اللرسی و

اسللت نلله ارآیوللی ارتبللاط بیمللار بللا پزشللک را تسللهیل

خادواس

م نوی( )61مطالعلهای سر دظلام سلالمتد علیم اسلتقرار

محیط م باشی عیت اصی شكست بسیاری از طلرحهلای

پرودیه الكترودیک را یك از دقاط ضعف بردامه پزشک

توسعهد نم توجه به توادای های ادساد و سلازماد سر

خللادواسه و یك ل از موادللع اجرای ل

طللرح برشللمرس()65

پرسولد اازایش ضربت حجم نلاری پرسلول رسه

نشورهای توسعه یابویه ارزیاب

شیه است()9

مطالعه ای سیگر ضعف سر توسعه بستر الكترودیک و زیر

ترابل و همكللاران سر مطالعلله خللوس یكل از دقللاط

ساخت های ارتباط را مادع استقرار پرودیه الكترودیلک

ضعف بردامه را ضلعف سوره آموزشل و بلازآموزی سر

عووان نرس نه بلا اجلرای ایل طلرح ایل امكلان الراهم

پزشكان شاغل سر طرح عووان نرسدلی( )22سر پژوهشل

رسیی( )63اازایش سسترس به خلیمات سلالمت یكل

سیگر سماری و همكاران مشخص دبلوسن تولیلت سر اجلرای

سیگر از دقاط میبت طرح تحول سالمت م باشلی نله بلا

بردامه پزشک خادواسه شهری را یك از دقاط ضلعف بلر

اجرای طرح حاشیه شهر جمعیت نییری از روه آسیب

شمرسدی نه با دتایج ای

مطالعه همسو است()26

پایر جامعه سر حاشیه شهرها تحت پوشش ارائه خیمات

از سیگللر دقللاط ضللعف بردامللهد ادتخللا و توسللعه

سالمت قرار راته ادی سر مطالعه جوت و همكاران نییه

مییران سر بخش بهیاشت م باشی نه دبلوس معیلار هلای

دمودههای مورس بررس شامل سیاست ااراند پزشلكان

هزم و عللیم شایسللته زیولل د عللیم تطللابق مسللئولیتد

و نارشواسللان سر خصللوص تحللوهت دظللام سللالمت سر

تخصص ارس و دفوذ سیاس را م توان از سهیل ضلعف

غالب بردامه پزشک خادواسه به االزایش سلط سسترسل

سر ادتخا و توسعه مییران بخش سلالمت عولوان نلرس

مللرسم بلله خللیمات سللالمت تانیللی ساشللتوی( )68دتللایج

سر مطالعه رجب یك از چالش های اصی طرح تحلول

مطالعهای دشلان ساس نله اجلرای طلرح پزشلک خلادواسه

سالمت ضعف مییریت سر حوزه وفایفد سازمادیه و
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ادجام شی سر مطالعه رجب و همكاران تكمیلل و تجهیلز

از سیگر دقاط قلوت برداملهد تلرویج و توسلعه خلوس

پژوهشی

قاسم عابدی و همکاران

خوسسراده عمل نلرسن ملییراند ضلعف سر سلاختارهای

اشته و یا اشتباهد دبوسن جریان آزاس اطالعلات سرسلت

دظارت و اعتبار بخش عووان شی نه با دتایج ای مطالعله

ذنللر شللی سر مطالعللهای دبللوس پرودللیه الكترودیللک را از

همخواد

موادع اجرای بستههای خیمت عولوان نرسدلی( )65داعاسهدله

سارس()64

م باشی نه ضعف سر تامی موابع شامل داپایلیاری مولابع

سیگر از دقاط ضعف طلرح تحلول سلالمت مطلرح شلی

مال د نمبلوس تخصلیص بوسجلهد نسلری بوسجلهد علیم

شللوایزر سر مطالعلله خللوس مكادیسللم پرساخللت مواسللب را

تعیی سقف اعتباری مواسب و ضعف سر توزیلع آن نله

عامل ادگیزه نارنوان عووان نرس()22

از ارصتهای مطرح شیه سر ایل مطالعله حمایلت

شامل اولویت بویی دامواسب توزیع موابعد عیم پیشبیو
صحی سر تعیی موابع مورس دیازد داعاسهدله بلوسن توزیلع

مسئولی و پشتواده قادود طرح تحول سالمت مل باشلی

موابع سر سط مرانز بهیاشت سرماد و دظارت ضلعیف

اصالح دظام سالمت سر سوی چشم ادیاز سور دملای دظلام

بر دحوه توزیع موابع م باشید مطلرح رسیلی سر مطالعله

سللالمت نشللور مطللابق بللا ادتظللارات بلله حللق مللرسم و

شاسپور بیان شلی نله مولابع سرآملیی بلرای تلامی ملال

اسللتادیارسهای روز سدیللا تللیوی

سالمت بسیار پیچییه و داشفاف استد هزیوه اثلر بخشل

بردامه پوجم توسعه سر نشور بر آن تانیی شیه و وزارت

میاخیللههللا سر بسللته خللیمات پشللتواده تحییی ل دللیارس و

بهیاشللت مكیللف بلله اجللرای آن شللیدی(9د1د )29سر ایل

سازمانهای تامی نوویه مال و ارائه نوویه خلیمات دیلز

مطالعهد مشارنت بخش خصوص سر نوار بخش سولت

از سشواریهای عمیه ای

دظام است()2

رسیللی و همچوللی سر

از سیگر ارصلتهلای بردامله مطلرح رسیلی سر مطالعله

یااتههای ای مطالعه علیم تلامی زیلر سلاختهلای
ارتباط هزم را همزمان بلا اسلتقرار پرودلیه الكترودیلک
یك از دقاط ضعف عووان نرس سملاری و همكلاران سر

تراب ارسناد بیان رسیی اجرای بردامه پزشک خادواسه
به ای روشد باعل
م

االزایش سسترسل زملاد و مكلاد

شوس()22

مطالعه خوس دبوس موابع ناا د زیر ساختهای الكترودیلک و

سر مطالعه سماری و همكاراند اسلتفاسه از فرایلت و

مهارت دیروی ادساد را از اانتورهای مهم محقق دشلین

تللوان بخللش خصوصل بلله صللورت محللیوس بلله عوللوان
سستاورسهای بردامه اشاره شی نه باع

پرودیه الكترودیک مطرح نرسدی()26

یك سیگر از دقاط ضعف بردامهد سیی اه و دگلرش

سط

سترش خیمات

یک شیه است()26

سرمان محوری سر وزارت بهیاشت است نه اشلكال سر

از تهییلیهای اجلرای بردامللهد تلامی داپایلیار موللابع

قوادی و مقلررات توجله بله خلیمات سرملاد بله عولوان

مال طرح از سوی تامی نووی ان بیان شی سر مطالعهی

نللاهی عمللوم ضللروری و اور ادسل از سهیللل اصللی

اسیی یك از دقاط ضعف اجرای بردامه پزشک خادواسه

چالش مطرح شلیه مل باشلی سر مطالعله رجبل سرملان

تامی مولابع ملال بلوسه اسلت( )8از سیگلر تهییلی هلای

محور بوسن رویكرس و دگرش حانم بر دظام سالمت بیان

مطرح شیه سر ای مطالعهد سالمویی و بیماری های غیلر

رسیی( )64سر مطالعه سیگر یك از چلالشهلای بردامله

وا یر م باشلی و ا لر تغییلرات سر دیلاز هلای خلیمات

رسیلی()62

سالمت مورس توجله قلرار دگیلرس پایلیاری و رسلیین بله

دانارآمیی دظام اطالعات سالمت از سیگر دقاط ضلعف

اهیاف اجرا طرح با مشكل مواجه م شوس طهماسلب و

بردامه مطرح رسیی نه از چالشهای مطرح شیه سر ای

همكللاران سر مطالعلله خللوس توللوع خللیمات سللالمت از

قسمت موارسی همچون ضعف دظام جمعآورید ثبلت و

سیللی اه بیمللاران را بلله عوللوان بیشللتری دقللش سر تبیللی

تحییل سرست و به موقلع اطالعلاتد تولیلی آملار تلاریخ

نیفیللت خللیمات سللالمت مطللرح نرسدللی( )63ضللروری

اقیان وجوس سیلی اه پیشلگیری اولیله بیلان
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از دقاط ضعف سیگلر برداملهد ملییریت مولابع ملال

بوسن پرساختها به اعضای تیم سالمت بله عولوان یكل

استقرار طرح تحول سالمت در حوزه بهداشت

خیمات مطیو و اازایش میزان رضایتمویی مشلتریان و

سرمللان محللورید توسللعه مللییریتد ادتخللا و آمللوزش

دیروی ادساد متمرنز دمایوی نارشواسان معتقیدید آدچله

سرست دیلروی ادسلاد د اصلالح زیلر سلاخت هلاد تلامی

امروز سر سل طرح تحول دظام سالمت سر جریلان اسلتد

دیروی ادساد د تلامی امكادلات و تجهیلزات و اعتبلارات

جهت ساسن بازار بله سلمت سرملان و بله سلوی خلیمات

مورس دیاز بایی مورس توجه بردامه ریزان و مییران اجرایل

تخصص ل و اللوق تخصص ل اسللت و بللا روال موجللوسد

دظام سالمت قرار یرس تا ضم تحقق اهیاف از اتلالف

هزیوههای زیاسی به سیستم سالمت وارس خواهی شی ای

موابع جیو یری رسس از ای رو پیشوهاس م

رودی باع شیه است تا دگاه به بهیاشت و پیشگیری نم

جلامعتری جهللت بررسل تمللام جوادللب طللرح از جمیلله

ردگ تر شیه نه ای امر دهایتا به ضرر مرسم خواهی بلوس

شاخص های عمیكرسی بردامه پزشک خادواسه سر طلرح

بوابرای مل تلوان دتیجله رالت نله طلرح تحلول دظلام

تحول سالمتد ارزیاب خیمات دوی سالمت با اسلتقرار

سللالمت سر حللوزه بهیاشللت سارای دقللاط قللوت چللون

پرودیه الكترودیک ادجام رسس تا ضم ارزشیاب طلرحد

توادمویسازی ملییراند تكمیللد تجهیلز و توسلعه شلبكه

سر جهت راع دواقص اقیامات اصالح ادجام رسس

بهیاشت و سرماند استقرار پرودیه الكترودیلک سلالمتد

رسس مطالعلات

از محیوسیت های ای مطالعهد تعیاس ادیک مقاهت

اازایش سسترسل بله خلیمات سلالمت و ارصلت هلای

سر ابعاس مختیف طرح تحول سالمت سر حوزه بهیاشلت

شامل حمایتهای مسئولی د پشلتواده قلادود د مشلارنت

برای سستیاب به دتایج جامعتر بوسه است

بخش خصوص م باشی از طرا سارای دقلاط ضلعف
شامل مییریت موابع ادسلاد د ادتخلا و توسلعه ملییراند

سپاسگزاری

مییریت موابع مال د علیم تلامی زیلر سلاختد رویكلرس

ای مطالعه سر قالب طلرح تحقیقلات مصلو (نلی

سرمان محورید دانارآملیی دظلام اطالعلات سلالمت و

طرح ) 686 :با حمایت معاودت پژوهش سادشلگاه عیلوم

دظام بوسه و ای طرح با تهیییات چون عیم تامی پاییار

پزشلك مازدللیران ادجللام رسیلی دگاردللی ان سر پایللان

موابع مال د سالمویی و بیملاریهلای غیلر وا یلر مواجله

مراتب تقییر و تشكر خوس را از معاودت محترم پژوهش

استد لاا ضروری اسلت بلا بهلره یلری از قلوت هلا و

سادشگاه عیوم پزشلك مازدلیران و تملام عزیزادل نله

ارصت های حاصل از اجرای طلرحد ملیاخالت ملوثری

بیون هیچ چشم ساشت ما را سر اجرای ای مطالعه یلاری

سر جهت ناست از دقاط ضعف و تهییی های پیش روی
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