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 1393مطالعه بهره مندي از خدمات سالمت بهمن  دسترسي به داده هاي: موضوع 

 

 با سالم و عرض ادب

ارزيابي طرح تحول سالمت احتراما به استحضار مي رساند وظيفه خاص موسسه ملي تحقيقات سالمت            

همان گونه كه مستحضريد طرح تحول سالمت . مي باشد كه تمهيدات گوناگوني براي آن در نظر گرفته شده است

تغيير سهم پرداخت مردم از هزينه هاي سالمت، تامين پوشش خدمت در گروه هاي كم برخوردار و تاثير بر با 

بر همين اساس . كيفيت خدمات بايد بر الگوي بهره مندي مردم از خدمات بهداشت و درمان كشور تاثير بگذارد

باشد كه  با همكاري پژوهشكده  مي "بهره مندي از خدمات سالمت"يكي از مطالعه هاي ضروري و پايه بررسي 

همين (خانوار از سطح كشور مي باشد  22000اجرا شده و در برگيرنده اطالعات  1393آمار ايران در بهمن 

 ). مطالعه با فواصل زماني مشخص اجرا خواهد شد كه متعاقبا نيز داده هاي آن در اختيار قرار مي گيرد

قيقات سالمت كه توليد شواهد علمي براي تصميم سازي هاي حال با توجه به ماموريت كلي موسسه ملي تح

هزار و سيصد و هشتاد و  ششم بهمن ماه يكمصوبه (قانون دسترسي اطالعات سالمت كشور است، به استناد 

و در جهت مشاركت پژوهشگران در توليد شواهد براي ارزيابي و تصميم سازي هاي ) هفت مجلس شوراي اسالمي

. ده درصد از داده هاي اين مطالعه در صفحه خانگي  موسسه در دسترس قرار داده مي شودپرسشنامه و  ،سالمت

تقاضا دارد مراتب به نحو مقتضي به استحضار اعضاي محترم هيئت علمي، دانشجويان و همكاران محترم جهت 

 . رسانده شود) با اولويت طرح تحول سالمت(بهره برداري از داده ها 

ي توانند داده هاي كامل مورد نياز خود را با ارسال پروپوزال تحقيقاتي و عقد تفاهم نامه از توضيح اين كه ايشان م

پيشنهاد طرح  فرمت همچنين وداده هاي مذكور، پرسشنامه ها (كليه مستندات مورد نياز . موسسه دريافت نمايند

مطالعه بهره : طرحهاي ملي"در قسمت   /http://nihr.tums.ac.ir آدرس به موسسه سايت در )تحقيقاتي

. قابل دسترس مي باشد "مندي از خدمات سالمت

 .عنايت حضرت عالي به اين مهم مزيد امتنان است

 




