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  1396خرداد  5 -  ................ دانشگاه علوم پزشكي 

   حيطه مديريت نظام سالمت

  

  

  

  

 

              

  مشخصات داوطلب         

  

  

   

 SCسواالت   –آزمون شماره يك 

 68تعداد سوال   

 دقيقه 120زمان آزمون 

 لطفاً در اين قسمت چيزي ننويسيد      

    نام خانوادگي:نام و 

   شماره داوطلب:

    رشته تحصيلي:

   دانشگاه محل تحصيل: 

 

ش ���� ن و 
	�ز�� ��   وزارت ���ا

و�� 
	�ز���� 
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  1396خرداد  5 -  ................ دانشگاه علوم پزشكي 

  حيطه مديريت نظام سالمت 

  

  

  

 

  داوطلب گرامي توجه فرماييد: �

ــا مخــدوش نمــودن باركــد فــوق جــدا خــودداري    از گذاشــتن هرگونــه عالمــت و ي

  فرماييد.

بـديهي اســت در صـورت درج هرگونــه خدشـه و خــط خـوردگي در ايــن برگـه كــه      

ــه     ــد تصــحيح پاســخنامه گــردد، مســئوليت آن ب ــه ايجــاد اخــتالل در رون منجــر ب

  عهده داوطلب خواهد بود.

 

   ج نمره:محل در

   

  

  

  

   

 

 

ش ���� ن و 
	�ز�� ��  وزارت ���ا

و�� 
	�ز���� 
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  توضيح:

شرايط ، توصيف ميگردد كوتاه صورتبه  يا سناريو ) case مورد ( معموال يك  Script Concordance (SC)آزمون در 

خـاص  موضـوع يـا اقـدام    شرايط فرضي مطرح شده، يك  وبا توجه به سناريو و  فرضي خاصي در نظر گرفته مي شود

كننده با به كار بستن دانش خود و شواهد علمي كه گاهي نيز غيردقيق يا مبهم است و بـا   شركتپيشنهاد مي گردد. 

 و نـوع  تـاثير  ميزاننشان دهد  تارا انتخاب مي كند پاسخ يك جدول زير  ، طبقتكيه بر قدرت استدالل و تجربه خود

  دهد.گزينه را در سؤاالت نشان مي  5تعبير صحيح هريك از  زيرتاثير چقدر است. جدول 

2+  1+  0 1 -  2-  

  بيشترين تأثير مثبت

  يا

  بيشترين افزايش

  بي تأثير  تأثير مثبت

  يا

  بدون تغيير

  بيشترين تأثير منفي  تأثير منفي

  يا

  بيشترين كاهش

سواالت معموال يك گزينه صحيح وجود ندارد و هر گزينه مي تواند تا حدي درست يا غلط باشد بنابراين نوع براي اين 

افرادي كه درست ترين گزينه را انتخاب مي كنند بيشترين ميزان امتياز و افرادي كه غلط ترين گزينه را انتخاب مـي  

  كنند كمترين ميزان امتياز را بدست مي آورند. 

  

  سواالت آزمون: 

نظر به محدوديت منابع دولتي و افزايش هزينه هاي بخش بهداشت و درمان به خصوص در زمينـه  تكنولـوژي هـاي     �

در ارائه هركـدام از خـدمات زيـر،    در صدد انتخاب الگوي مناسب ارائه خدمات سالمت مي باشند. دولتها  ،تشخيصي

  داشته باشد؟ فنيكارآيي  برمي تواند  چه تأثيريالگوي پيشنهادي 

ي پيشنهاديالگو انواع خدمات سوال  2+  1+  0 1 -  2-  

                Budgetary خدمات پشتيباني  .1

                Autonomous  درمانگاه هاي تخصصي   .2

                Corporative خدمات تشخيصي   .3

           Privatized خدمات بهداشتي    .4
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به اين صورت كه پزشكان فقط در بخـش  اشتغال همزمان پزشكان در بخش هاي دولتي و غيردولتي،  ممنوعيتطرح  �

  بر هركدام از ابعاد متغيرهاي جدول زير چه تأثيري دارد؟ دولتي يا خصوصي اجازه كار داشته باشند، 

  تاثير  ابعاد  سوال

   -2         -1         0+        1+        2   در خارج از ساعات اداري دولتيدسترسي به خدمات پزشكان در بخش   .5

   -2         -1         0+        1+        2   دسترسي به خدمات پزشكان در بخش خصوصي   .6

   -2         -1         0+        1+        2   در شهرهاي كوچك و مناطق محروم دولتيدسترسي به خدمات تخصصي    .7

   -2         -1         0+        1+        2   خدمتحق انتخاب گيرندگان   .8

   -2         -1         0+        1+        2   عدالت در ميزان درآمد پزشكان متخصص   .9

   -2         -1         0+        1+        2   كيفيت خدمات در بخش دولتي  .10

   -2         -1         0+        1+        2   كيفيت آموزش پزشكي   .11

   -2         -1         0+        1+        2   كاهش تقاضاي القايي  .12

   -2         -1         0+        1+        2   بهره وري بيمارستان هاي دولتي   .13

   -2         -1         0+        1+        2   استفاده بهينه از ظرفيت پزشكان در كوتاه مدت   .14

  

 

شواهد جهاني گرداوري شده حاكي از آن است كه خودگرداني بيمارستانها باعث افـزايش   ،مطالعه انجام شدهيك در  �

كارايي و كيفيت و مديريت بهتر هزينه ها مي گردد و الزم است بيمارستانها به سمت خودگرداني حركت كننـد. امـا   

در تناقض با شواهد جهاني مي باشد و نشان مي دهد اگـر چـه ممكـن اسـت     نتايج اجراي طرح در ايران تا حدودي 

لزوما منجر به افزايش كارايي نشده است و خودگردان كردن بيمارستانها باعث افزايش كيفيت ارايه خدمت گردد اما 

اقدامات زير تـا  در خودگرداني بيمارستان هاي ايران،  .نيز تاثير منفي داشته است در تامين مالي هزينه ها بر عدالت

       به شواهد جهاني نزديك نمايد؟   كاراييچه حد مي تواند نتايج اجراي طرح در ايران را در زمينه 

 تاثير    شرح    سوال

2+  1+  0 1 -  2-  

       بيمه هاي اجتماعيكمي و كيفي توسعه   .15

  

  

  

       بيمه هاي خصوصي كردن محدود   .16

  

  

  

       آشنا كردن مديران بيمارستانها به اصول حسابداري و اقتصاد درمان   .17
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بسياري از صاحبنظران دانشگاهي بر اين عقيده هستند كه يكي از داليل سرآمد شدن دانشگاه كمبـريج در جهـان    �

در صـورتيكه   وضعيت شـرح داده شـده،  الگوي تصميم گيري نهادينه شده در اين دانشگاه مي باشد. به نظر شما در 

مشكل عمده در جمع آوري داده، محدوديت بودجه و زمان مواجه باشد و در پي پيـدا كـردن راهـي بـراي رويـارويي بـا       

استفاده از هر يك از الگوهاي تصميم گيري  باشيم مشكالت تكراري و پيدا كردن راهبردها و راه حل هاي رضايت بخش

   دانشگاه خواهد داشت؟ موفقيتچه تأثيري بر زير، 

+2 رويكرد تصميم گيري  سوال  1+  0 1 -  2-  

      منطقي   .18

     منطقي محدود  .19

  

  

  

  

يكي از راهكارهاي ارتقا سالمت در مدارس استفاده از دانش آموزان بعنوان سفيران سالمت هست. با اجـراي طـرح    �

به رفع مشكل در قالب  ميمقامات مسئول تصم ان شهر تهران در دانش آموزمصرف نمك جهت كاهش تحول سالمت 

آموزش و  ندهيبا حضور نما يراستا جلسه ا ني. در همآموزش مضرات مصرف نمك بر سالمت  توسط سفيران سالمت

ـ گرد ليتشـك  منطقهو توليدكنندگان مواد غذايي  سازمان غذا و دارو ندهينما ،يپرورش ، معاونت بهداشت  تـاثير . دي

  . دييمشخص نما اجراي برنامهرا در  نفعانيهركدام از ذ

  2+  ذينفعان  سوال

  

1+  

  

0  

  

1 -  

  

2-  

  

            آموزش پرورش   .20

            معاونت بهداشتي   .21

            سازمان غذا و دارو    .22

            فست فودتوليدكنندگان مواد غذايي    .23
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% به سبب حوادث و  28ير، غيرواگ يبه واسطه بيماريها  58%  ياز دست رفته زندگ يدر كشور ايران از مجموع سالها �

باشد. مقابله بـا   يم يتغذيه ا يو كمبودها اطراف تولدواگير، مشكالت  ي% باقيمانده به سبب بيماريها 14و  آسيب ها

مقابلـه   يكمتـر  خطـرات از اين مزيت برخوردار است كه نظام سالمت بايد با  ريواگ ريغ يها يماريب يعوامل خطرزا

كميته اي نمايد.  يم ياز رخداد بيماريها پيشگير ريواگ ريغ يها يماريب يبا عوامل خطرزا و عالوه بر آن مبارزه نمايد

ـ هر  ريتاث .با عنوان كميته پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير در وزارت بهداشت تشكيل شده است از اقـدامات   كي

  ؟ديدان يچه حد مدر  در راستاي كاهش بيماري هاي غير واگير اين كميته عملكرد ءارتقا را در ريز

  تاثير  اقدامات انتخابي  سوال

2+  1+  0  1-  2-  

            ارتقا همكاري بين بخشي در سطح وزراتخانه هاي مرتبط با سالمت     .24

            به بيماران غيرواگيرپيشرفته ت اطراحي ارائه خدم   .25

                  وزارت بهداشت توسط يانسان يرويمتمركز ن عيتوز   .26

            در سطح شبكهظرفيت سازي براي كاركنان ارائه دهنده خدمات سالمت    .27

  

  

  

امروزه در كشور ما تعرفه گذاري خدمات سالمت به عنوان يكي از دغدغه هاي جدي در نظام سـالمت مطـرح شـده     �

 تأثير هركدام از راهبردهاي زير بر وضعيت  تعرفه گذاري خدمات سالمت را ارزيابي كنيد؟است. 

  تاثير بر تعرفه گذاري خدمات سالمت   راهبرد   سوال

2+  1+  0  -1  -2  

            تفويض اختيار تعرفه گذاري به سازمان نظام پزشكي    .28

            در سطوح دوم و سوم مراقبت DRGبه  FFSاز تغيير نظام پرداخت    .29

            به سرانه در سطح اول مراقبت  FFSاز تغيير نظام پرداخت    .30

            تعرفه گذاري بر اساس قيمت تمام شده خدمت    .31
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معروف است. اين شكل، نشان دهنده توزيع جمعيت از سـالم تـا    (Clinical Iceberg)شكل زير به كوه يخي باليني  �

بيمار و دريافت كننده مراقبت مي باشد. فلش هاي روي شكل نشان دهنده حركت جمعيت در بين اليه هاي شكل مي 

عني تأثير (امتياز مثبت به م  ارزيابي كنيد.  2شماره ارائه شده در جدول را بر فلش  برنامه هايباشند. تأثير هركدام از 

 امتياز منفي به معني تأثير نامطلوب بر وضعيت سالمت است.) ومطلوب بر وضعيت سالمت 

  

 

  
  

  

  

   - 2  - 1  0  +1  +2  برنامه  سوال

            جامعه محور آموزش سالمتتوسعه  برنامه   .32

            %30طرح كاهش پرداخت از جيب بيماران بستري تا    .33

            افزايش تعرفه خدمات غربالگري جهت تشويق پزشكان به انجام آن    .34

            تشكيل شوراي سياست گذاري سالمت در رسانه ها   .35
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روش هاي زير در تأمين مناسب بودن كاركردهاي نظام سالمت، تأمين مالي پايدار مراقبت هاي سالمت است.  يكي از �

  در نظام سالمت را ارزيابي كنيد.  پايدارمنابع مالي 

+2  روش  سوال  1+  0 1-  2-  

            بيمه اجتماعي   .36

            بيمه خصوصي   .37

            ماليات عمومي   .38

            بع زيرزمينيفروش منا   .39

            ماليات نشان دار (ماليات بر ارزش افزوده)   .40

            كمك هاي خيرين    .41

            كمك هاي بين المللي    .42

  

. تأثير هـر  ايد ي بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در دولت انتخاب شدهدمسئول اجراي خريد راهبرشما به عنوان  �

  كدام از روش هاي زير را در اجراي برنامه خريد راهبردي خدمات سالمت ارزيابي نماييد. 

+2  گويه  سوال  1+  0 1-  2-  

            خريد خدمات باكيفيت از بخش خصوصي    .43

            اثربخشي)- هزينه و نتيجه خدمت (هزينهخريد خدمات بر اساس    .44

            خريد خدمات بر اساس ميزان شيوع و بروز بيماري    .45

            خريد خدمات بر اساس راهنماهاي باليني بين المللي   .46

 

يكي از دغدغه هاي مهم نظام هاي سالمت و يكي از اهداف مهم اصالحات اساسي كه در نظام هاي سالمت انجام مـي   �

هركدام از اقـدامات  ، تأثير  هزينه ها مي باشد. با فرض آنكه هدف اصلي اقدامات زير كنترل هزينه باشد شود كنترل

   زير را در اين راستا ارزيابي نماييد. 

  -2  -1  0  +1  +2    سوال

            تخت هاي بيمارستاني جديد در بخش دولتي  گسترش   .47

            تخت هاي بيمارستاني جديد در بخش خصوصي   گسترش   .48

           خريدهاي راهبردي    .49

            ايجاد رقابت بين ارائه دهندگان خدمات    .50

            ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش خصوصي    .51

            اجراي نظام ارجاع   .52

            خصوصيكلينيك هاي تخصصي  توسعه   .53
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سـال را انجـام    5رون سپاري پايش و اصالح وضعيت تغذيه كودكان زير م. رفرمي با عنوان ب 1990در سال  بنگالدش �

 يمردم نهاد انتفـاع  يبه سازمان ها يبرون سپار يكودكان تحت قراردادها تيو اصالح وضع شيپا ،رفرم نيدر اداد. 

لش هاي پيش را بر چا رفرم تأثير اينسالمت ارائه شده است.  ينظام ها ياز چالش ها يبرخ ريواگذار شد. در جدول ز

   ارزيابي كنيد.رو 

  -2  -1  0  +1  +2    سوال

            سالمت يمراقبت ها ختهيشدن لجام گس يتجار   .54

            سالمت يمراقبت ها يچندپارگ   .55

            بيمارستان محوري    .56

            مخارج عمومي سالمت   .57

  

  

  

سـته كـاهش ميـزان    داراي ب اين طرحاجرا شد.  1393طرح تحول نظام سالمت در ايران، از ارديبهشت سال فاز اول  �

مي و ... پرداختي بيماران بستري در بيمارستان هاي دانشگاهي، ارتقاء كيفيت خدمات ويزيت، ارتقاء كيفيت هتلينگ 

را بر چالش هاي پيش  تأثير اين برنامه هاسالمت ارائه شده است.  ينظام ها ياز چالش ها يبرخ ريدر جدول زباشد. 

   ارزيابي كنيد. رو

  -2  -1  0  +1  +2    سوال

            سالمت يمراقبت ها ختهيشدن لجام گس يتجار   .58

            سالمت يمراقبت ها يچندپارگ   .59

            بيمارستان محوري    .60

            مخارج عمومي سالمت   .61
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تغيير نظام پرداخت از كارانه به گروه هاي تشخيصي وابسته، يكي از برنامه هاي آتي نظام سالمت كشور است كـه در   �

طراحي شده است. تأثير اين تغيير را بر هر  1396برنامه عملياتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي سال 

  كدام از موارد زير پيش بيني نماييد: 

  نظام كارانه به گروه هاي تشخيصي وابسته براي عمل آپانديسيت تأثير تغيير از

+2 گويه شماره  1+  0 1-  2-  

       كيفيت عمل جراحي   .62

       تعداد عمل جراحي آپانديسيت   .63

       طول مدت اقامت بيمار    .64

       لوازم مصرفي استفاده شده به ازاي هر عمل   .65

       بيمار هزينه رسيدگي سازمان هاي بيمه گر به پرونده   .66

       ريسك بيمارستان از نظر هزينه   .67

       ريسك سازمان بيمه از نظر هزينه   .68
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