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  مشخصات داوطلب             

  

  

   

  Key Feature Questions  ––––آزمون شماره دو 

  سوال  ۲۸      سوال: تعداد

 دقيقه  45      :زمان آزمون

  لطفاً در اين قسمت چيزي ننويسيد      

      نام خانوادگي:نام و 

     شماره داوطلب:

      رشته تحصيلي:

    دانشگاه محل تحصيل: 

 

ن و 
	�زش ������ ��  وزارت ���ا

و�� 
	�ز���� 
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  داوطلب گرامي توجه فرماييد: �

ــودداري       ــدا خ ــوق ج ــد ف ــودن بارك ــدوش نم ــا مخ ــت و ي ــه عالم ــتن هرگون از گذاش

  فرماييد.

ــه     ــه ك ــن برگ ــه خدشــه و خــط خــوردگي در اي ــديهي اســت در صــورت درج هرگون ب

بـه ايجـاد اخـتالل در رونـد تصـحيح پاسـخنامه گـردد، مسـئوليت آن بـه عهـده            منجر

  داوطلب خواهد بود.
 

   محل درج نمره:

   

  

 

   

 

 

ن و 
	�زش ������ ��  وزارت ���ا

و�� 
	�ز���� 
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  نكات مهم:

را مشخص و در گزينه هاي صحيح الزم است از بين گزينه هاي مطرح شده  دارد. هر سوال تعداد محدودي گزينه صحيح

تعداد داشته باشد اما وجود هر سوال بيش از تعداد درخواست شده گزينه صحيح در . ممكن است پاسخ نامه وارد نماييد

 4. مثال اگر در يك سوال درخواست مي شوددر آن سوال بيش از تعدادي باشد كه نبايد انتخاب شده  صحيح گزينه

 3 ،گزينه صحيح 4يد از بين مي توان ،گزينه صحيح انتخاب شود 3گزينه صحيح وجود داشته باشد و درخواست شود 

، حتي اگر تمام بيش از سه گزينه انتخاب شوددر اين سوال گزينه را به اختيار خود انتخاب و وارد پاسخنامه نماييد و اگر 

غلط نمره منفي در نظر  هاي گزينهبراي به آن سوال امتيازي تعلق نمي گيرد.  گزينه هاي انتخاب شده صحيح باشد

بنابر اين توصيه مي شود با است،  –0,33سوال يك امتياز دارد و حداكثر نمره منفي هر سوال  . هرگرفته شده است

   شانسي انتخاب كردن گزينه ها امتياز خود را كاهش ندهيد. 

 

در حوزه سالمت ايـران  اقدامات انجام شده كدام ،  Health sector reformگي هاي با توجه به تعريف مرسوم و ويژ - 1

 (سه گزينه) ؟بوده است) Reform( به منزله اصالح

A. طرح پزشك خانواده شهري 

B. طرح تحول نظام سالمت 

C. طرح خودگرداني بيمارستانها 

D. طرح انتقال سازمان بيمه سالمت ايرانيان به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 

E.  طرح تجميع صندوق هاي بيمه اي 

F. طرح شبكه مراقبت هاي بهداشتي اوليه 

G. يش برنامه عملياتي دانشگاه هاي علوم پزشكياجرا و پا، طرح تدوين 

H. طرح پزشك خانواده روستايي 

 

نظـام   هايتصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي روي كدام كاركرد(منفي يا مثبت) بيشترين تاثير  -2

 (سه گزينه) ؟سالمت ايران بوده است

A. نظام سالمت  توليت 

B. رفتار ارايه دهندگان خدمات سالمت 

C. در نظام سالمت  حاكميت و رهبري 

D. نظام پرداخت به ارايه دهندگان خدمات سالمت 

E. ارايه خدمات سالمت 

F. تامين منابع مالي نظام سالمت 

G. تجميع اطالعات 

H.  توليد منابع فيزيكي 
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  (سه گزينه) ؟كدام استتوسعه پايدار و توسعه هزاره  مشتركاهداف  - 3

A. يو گرسنگ ديبردن فقر شد نياز ب 

B. داريپا يانوسهاياق  

C.  به آموزش  افتنيدست 

D. ستيز طيمح يداريپا نيتضم  

E.  يتيجنس يبرابر 

F. كم كردن مرگ كودكان  

G.  ها يماريب گريو د ايماالر، دزيمبارزه با ا   

H. و اقتصاد خوب كار  

 

  (سه گزينه) طرح تحول سالمت در كدام اهداف حد واسط نسبت به بقيه عملكرد مناسبي داشته است؟ -4

A. Quality  
B. Equity  
C. Efficiency  
D.  Access 
E. Productivity  

F. Accountability 

G. Fair financial contribution 

  

5-  Dual practice   به پديده اي اطالق مي گردد كه طي آن كاركنان سالمت به فعاليت همزمان در بيش از يك شـغل و

و پيامدهاي ، تهاين مورد علي الخصوص در رابطه با پزشكان مصداق داش. يا بيش از يك محل ارائه خدمت مي پردازند

توسـعه   پـنجم و ششـم  در قانون برنامـه  ، در كشور ما. بالقوه زيادي را در حوزه ارائه خدمت و آموزش به دنبال دارد

در بخش هاي خصوصي ، كشور فعاليت همزمان پزشكاني كه در بخش هاي دولتي و عمومي غير دولتي شاغل هستند

 ؟كليـدي كدامنـد  براي اجراي اين قانون اهرم هـاي  ، گذار سالمتاز ديد شما بعنوان سياست. و خيريه منع شده است

  (دو گزينه) 

A.  Organization  
B.  Payment  
C.  Financing  
D.  Behavior  
E.  Regulation  
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چنانچـه وزارت بهداشـت   . همان طور كه مي دانيد يكي از وظايف توليت بخش سالمت رهبري بين بخشي مي باشـد  - 6

 گزينه) دو( ؟شد با موارد زير در راستاي اين كاركرد مي كدام، تدوين نماييددر اين حيطه برنامه كاري را  بخواهد

A.  ارزيابي فن آوري سالمت در هر بخش )Health technology assessment (  

B.   تجميع صندوق هاي بيمه سالمت(Merging health insurance funds)  

C.  ارزيابي پيامدهاي سالمت در هر بخش )Health impact assessment (  

D.   استفاده از ظرفيت مديران كارآمد بخش هاي مختلف در بخش سالمت 

E.  تقويت سازوكارهاي تأمين مالي و پرداخت )Financing and payment mechanisms (  

F.  تهيه و تدوين پيوست سالمت براي طرح هاي ملي )Health appendix for national projects (  

  

اين عقيده است كه كشورهاي در حال توسعه و از جمله كشـور مـا از وضـعيت مطلـوب     سازمان بهداشت جهاني بر  -7

توليتي در نظام سالمت خود برخوردار نيستند و لزوم توجه هر چه بيشتر به اين امر مهم در اين نظام ها حائز اهميت 

 گزينه)  سه( توليتي در نظام سالمت ايران كدام هست؟ عمده مشكالت. است

A. دانش و آگاهي ندارند. گذاران و مديران در مورد مفاهيم و تجربيات جهاني در توليت سياست، محققان  

B. وجود ندارد. سياست سازي و پايش موثر، در برنامه نويسي نيروي انساني ماهر 

C. وجود ندارد. روال ها و استانداردهاي برنامه نويسي و سياست سازي، نظام نامه مدون و اجماع شده براي فرايندها 

D. به ميزان كافي وجود ندارد.  ها سياست ها و برنامهپايش ع مالي براي فعاليت هاي برنامه نويسي و مناب 

E. وجود ندارد. نظام هماهنگ و مصوب براي ارتباط ساختارمند وزارت رفاه و تامين اجتماعي با وزارت بهداشت 

F. يشرفت برنامه ها توسط سياست گذارانپ و استفاده از آنها در و قابل دفاع جامع دوره اي هاي گزارشتدوين  ،پايش 

   انجام نمي شود. 

G.  در مورد تبعات مشاركت ضعيف ذينفعان سياستگذاري نگرش و آگاهي دست اندركاران سياست سازي و ضعف وجود

  .كه خود را به صورت اجرايي نشدن تصميمات و مخالفت آنان نشان مي دهد

H. احدهاي تابعه كه دستيابي به اهداف را كند كرده و منابع را ضعف فرهنگ و مهارت هاي مديريت پروژه در ستاد و و

  . هدر مي دهد

  

. وزارت بهداشت به منظور ادامه برنامه طرح تحول سالمت بـه تـامين منـابع مـالي پايـدار سـالمت نيازمنـد اسـت         -8

  (چهار گزينه) كدام است.تامين پايدار منابع مالي راي وزارت بهداشت ب كليدي راهكارهاي

A.  افزايش رقابت در بازار خدمات بيمه درمان  

B. ها مارستانيدر ب ينيبال تيگسترش نظام حاكم 

C. ماليات بر ارزش افزوده  شيافزا 

D. كامل برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع ياجرا 

E. كنندگان هينظام پرداخت به ارا اصالح 

F. يراهبرد ديخر ياجرا 

G. طرح تحول نظام سالمت ياجرا ييزدا تمركز 
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H. مهيحق ب شيافزا 

I. خدمات سالمت يدر كتاب ارزش نسب يبازنگر 

J. براي آحاد جامعه  ينقد ارانهي شيافزا 

  

اطمينان از برخـورداري نيازمنـدترين و محرومتـرين اقشـار جامعـه از       ي فرضي،ارزش غالب در نظام سالمت كشور -9

ابزاري همچـون ارتقـاي    هاياي از ارزشمجموعه در اولويت بندي خدمات سالمت اين كشور، . سالمت استخدمات 

بـر اسـاس   . ارتقاي كيفيت خدمات انتخاب شـده اسـت   و پاسخگويي به نيازهاي مردم، دسترسي به خدمات سالمت

  (دو گزينه)  ؟ت سالمت از محل منابع دولتي كدامندبراي تعيين بسته خدماكليدي  يمالك هاارزش  غالب، 

A. اثربخش بودن برنامه هزينه 

B.   بار بيماري هاي كل جامعه 

C. سن بيماران 

D.  ترجيحات مصرف كننده 

E. مورد نياز  بودن خدمات اورژانسي 

F.  هزينه درمان بيماري هاي شايع  

G. خدمات كارايي 

 

هزينه هاي نظام سالمت در حال افزايش است چنانچه مطالعات نشان مي دهد اين افزايش بيش از تورم هزينه هـا در   -10

منظور كنترل هزينه ها و ايجاد تناسب بين تقاضا و عرضه الزم اسـت سـهميه بنـدي     به بنابراين. ساير حوزه هاست

اقدام زير آسيب هاي وارده بـه  كدام استفاده از ، از ميان گزينه هاي ذير. صورت گيرد) Rationing) خدمات سالمت

  (سه گزينه) ؟قشر محروم را كاهش مي دهد

A. مديريت مصرف )Utilization Management ( 

B. پوشش خدمات كم هزينه و شايع عدم 

C.  افزايش تعرفه خدمات سالمت 

D. عدم پوشش خدمات پرهزينه و نادر 

E. استفاده از راهنماهاي باليني 

F.  دريافت فرانشيز از بيماران 

G.  اجراي نظام ارجاع 
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ارايـه  مـدل  بر اسـاس  كارگروهي را براي ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف طرح تحول نظام سالمت زارت بهداشت و -11

بر اساس چارچوب اين مدل براي ارزيابي اثـرات  . سازمان جهاني بهداشت تعيين كرده اند 2000شده در گزارش سال 

  گزينه) سه. (مورد مهم و اساسي كه بايد مورد توجه قرار گيرد را مشخص نماييد 3، طرح تحول

A. متوسط سطح سالمت جامعه در مناطق شهري 

B. ميزان هزينه هاي صرفه جويي شده 

C. توزيع شاخص مشاركت مالي عادالنه 

D.  وضعيت رعايت حقوق بيمار در مراكز ارايه خدمات سالمت 

E.  مشاركت بخش خصوصي در ارايه خدمات سالمت 

F. وضعيت توزيع سالمت در جامعه 

G. وضعيت سياستگذاري و تدوين آيين نامه هاي اجرايي طرح تحول 

H.  ميزان مشاركت صندوق هاي بيمه اي در تامين مالي 

I.  ميزان تربيت دانشجويان علوم پزشكي افزايش 

  

سند ملي نوشـته  آن همانطور كه مي دانيد كنترل بيماريهاي غيرواگير از اولويت هاي مهم نظام سالمت است كه براي  -12

در اولويت قرار گيرند كه اثـربخش و   مباني سياستگذاري و اقتصاد بهداشت برنامه هايي بايستي سبراسا. شده است

بر اين اساس كدام برنامه هاي زيـر  . داشته باشندنيز د و هزينه مناسب و قابليت اجرائي مناسب باشن هزينه اثربخش

  (سه گزينه) به كنترل بيماريهاي غيرواگير كمك كند؟ به نحو موثري ي تواندم

A. ماليات بر سيگار از طريق مجلس شوراي اسالمي  افزايش  

B. رستوران ها  و منع مصرف دخانيات در مكانهاي عمومي شامل پارك ها  

C.  كاهش ميزان نمك و شكر در دوغ و نوشابه از طريق شركتهاي توليدي  

D.  به مردم به منظور افزايش آگاهي آنها ارائه آموزش  

E.  گيسال 30 از سنغربالگري براي تشخيص زودرس سرطان پستان استقرار برنامه  

F.  انسالي از سنين ميغربالگري براي تشخيص زودرس سرطان كولوركتال استقرار برنامه  

G.  توسعه امكانات و تسهيالت به منظور افزايش دسترسي خانم ها به تست پاپ اسمير براي غربالگري به منظور

  جلوگيري از سرطان دهانه رحم

  

 دركـداميك از اقـدامات زيـر ميتوانـد     . پوشش همگاني سالمت از اولويت هاي تمام نظامهاي سالمت دنيا مي باشـد  -13

  (سه گزينه). مت عمل كندراستاي تقويت پوشش همگاني سال

A.  برابر براي كل جامعه  3افزايش مبلغ هدفمندي يارانه ها به 

B.  برابر دهك هاي پايين درآمدي 3افزايش مبلغ هدفمندي يارانه ها به 

C. گسترش بيمه هاي عمومي به افرادي كه تاكنون تحت پوشش بيمه ها نبوده اند . 

D.  تعرفه هاافزايش تعرفه هاي پزشكي به منظور واقعي سازي 

E. توسعه و تقويت زير ساخت هاي بهداشت و درمان در مناطق محروم و در حاشيه شهرها 
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F. توانبخشي ، درمان، تشخيص، پيشگيري، گسترش پوشش هاي بيمه اي به كليه خدمات سالمت شامل ارتقاي سالمت

 و بازتواني

G. تقويت و گسترش طب سنتي در كشور 

H. اگذاري ارائه خدمات بيمارستاني به بخش خصوصي توسعه تخت هاي بيمارستاني بخش خصوصي و و 

  

آثار متفـاوتي در ميـزان ارتقـا و بهبـود     ، بهداشتي و درمانياقدامات  در شرايط و جوامع مختلف، با عنايت به اينكه -14

فرض آنكه در كشوري بيماري هاي واگير به صورت موفق كنترل شده است كدام اقدام زير در با  ،دارندجامعه سالمت 

  (دو گزينه) ؟ش سطح سالمت جامعه هزينه اثربخشي و كارايي بااليي داردافزاي

A.  برابر براي آحاد جامعه  2افزايش مبلغ هدفمندي يارانه ها به 

B. زايش تحصيالت دانشگاهي فراد جامعه به مدرسه مي روند و افافزايش ميزان متوسط سالهايي كه ا  

C.  سرخجه و سرخك، واكسيناسيون فلج اطفالافزايش بودجه و توسعه و تقويت برنامه هاي   

D. افزايش بودجه و توسعه و تقويت برنامه هاي كنترل ماالريا  

E. ديابت  و روماتوئيد آرتريت، درمان بيماريها مانند ماالريا   

F.  انديكاسيون  دارايانجام اعمال جراحي مانند پيوند عروق كرونر و پيوند مفصل هيپ در بيماران   

  

متأثر از عوامـل خـارج از بخـش سـالمت      ياديبلكه به مقدار ز ستيتنها بخش سالمت ن يها تيسالمت حاصل فعال -15

مـرتبط بـا سـالمت     يها هياعالم يانيارتقاء سالمت همواره از اصول بن يبرا يبخش نيب يهمكار ليدل نياست. به هم

ـ ماه كليدي اقدام مرتبط با سالمت ارائه شده است. كدام اقدامات يتعداد ريبوده است. در جدول ز ـ   تي  نيروابـط ب

  گزينه)  3(ارتقاء سالمت را دارند.  يمطلوب برا يبخش

A. ايپشه بند در مبارزه با ماالر عيتوز يآموزگاران برا جيبس 

B. يدانشكده پزشك نيدر دانش آموزان توسط متخصص ابتيعوامل خطر د شيپا يآموزش آموزگاران برا 

C. مارانيب يفور هيتخل يبرا يكشاورز ياستفاده از خوروها 

D. سالمت خانواده ريسف"طرح  ياجرا" 

E. خورند يبه سل كه دارو را به موقع نم انيدرمان مبتال يريردگ يبرا سياستفاده از افسران پل 

F. يبه كشاورزان توسط كاركنان بهداشت يآموزش مضرات استفاده از سموم دفع آفات كشاورز 

G. توسط دانشكده بهداشت ييدانش آموزان ابتدا نيبسته صبحانه سالم در ب نينماد عيتوز 

  

كنترل مصرف دخانيات بعلت تاثير آن بر بيماري هاي مزمن مدتهاست جزي اولويتهاي اصلي سياسـتگذارن سـالمت    - 16

  گزينه) دو(. سه مورد از تاثيرگذارترين ها بر مصرف دخانيات را انتخاب نماييد، در بين سياستهاي. مي باشد

A.  مصرف مي نمايندتوصيه پزشكان به بيماراني كه دخانيات  

B.  آموزش در مدارس و دانشگاه مبني بر عدم مصرف دخانيات  
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C. افزايش ماليات بر دخانيات  

D.  منع مصرف دخانيات در اماكن عمومي  

E.  كنترل مصرف دخانيات توسط خانوارها  

F.  سهميه بندي دخانيات براي افراد جامعه  

G.  منع تبليغات دخانيات 

  

  

  با وظيفه توليتي وزارت بهداشت مرتبط است انتخاب نماييد:   كمترمورد از گزينه هاي زير را كه  دو -17

A.   اعتباربخشي مراكز بيمارستاني 

B.   يكپارچه كردن صندوق هاي بيمه  

C. ارايه خدمات چشم پزشكي در بيمارستان هاي دولتي  

D. ارزيابي عملكرد مراكز تأمين مالي و ارايه كنندگان خدمات در نظام سالمت 

E. شهرهاي بزرگ احداث درمانگاه تخصصي دولتي در  

F. تعيين محل فيزيكي احداث آزمايشگاه ها در شهرهاي بزرگ  

G. تعيين اولويت براي تخصيص منابع دولتي به خدمات ارتقاء و پيشگيري به جاي خدمات درماني  

H. پيشنهاد قوانين و مقررات در خصوص كاهش واردات مواد غذايي آسيب رسان به سالمت به مجلس شوراي اسالمي  

I.  روري به بيماران ارايه خدمات غيرضجلوگيري از                                           

  

  

بيشـتر  زيـر   كليدي اطالعات كدام براي سياستگذاري جهت توسعه مراقبت هاي اوليه به ها مسئوالن سالمت استان -18

  )  گزينه سه( ؟نياز دارند

A.  فاصله هر روستا تا اولين خانه بهداشت  

B.  ن ابيمار يداروي هايبهورزان زن و مرد براي درك نيازميزان توانمندي  

C. وشش هر مركز بهداشتي درماني و روستاييتعيين دقيق روستاهاي تحت پ  

D. فاصله هر روستا تا اولين بيمارستان تخصصي جامع در مركز استان  

E. تعداد مجموع بهورزان شاغل در خانه هاي بهداشت استان  

F.  در سطح استانتعداد متخصصان و فوق تخصص هاي شاغل  

G. درصد بيماردهي و بيمارپذيري استان  

H.  مهمترين اپيدمي هاي شايع شده در سطح استان در دهه گذشته  
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انتخـاب  ، در ايـران را دارد  در قشـر محـروم   سه مورد از راهكارهاي زير كه نقش قابل توجهي در كاهش بار بيمـاري  -19

 (سه گزينه). نماييد

A. افزايش تعداد تخت بستري 

B. رانه مستقيم به همه مردمپرداخت يا 

C. پرداخت يارانه تنها به نيازمندان به تناسب نياز آنان 

D. ايجاد نظام طب ملي و ارائه خدمات رايگان 

E. آزاد سازي تعرفه هاي درماني 

F.  افزايش پوشش بيمه اجتماعي سالمت 

G. تشويق بخش خصوصي به گسترش سهم خود از بازار سالمت 

H.  بيشتر نيازمندان و بيماران خاصايجاد مكانيزمي براي شناسايي و پوشش 

I.  سطح بندي خدمات سالمت 

  

 

 (چهار گزينه) ؟در اولويت سنجش قرار گيرند هايي بايد گزينه چه سالمت نظام يك ارزيابي براي -20

A. ميزان آگاهي جامعه از علوم پزشكي 

B.  ميزان اميد به زندگي 

C. چگونگي بازتوزيع ثروت 

D.  آمار مرگ و مير اطفال به تفكيك مناطق مختلف جغرافيايي  

E. ميزان تبعيض جنسيتي 

F. گويي پاسخ كلي سطح 

G. سطح رفاه اجتماعي 

H. ميزان پرداخت مستقيم از جيب 

I.  خدمات بيمارستاني رضايت عمومي از 

J. ميزان مشاركت بخش خصوصي در نظام سالمت 

K. شاخص توسعه انساني 
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 اثـر  بيماري چند بر زمان هم عمده عوامل تاثير گذار كه، افزايش بار بيماريها اثرگذار استامروزه عوامل متعددي بر  -21

 كدام هستند. (چهار گزينه) گذارند  مي

A. كم تحركي 

B. روابط جنسي غير ايمن 

C. اضطراب 

D. عاطفي نيازهاي به توجه عدم  

E. آب ناسالم 

F. گرايش كم به تفريحات سالم 

G. آلودگي هوا 

H. نا كارآمدي دولتها 

I. ت ماليضعف مديري 

J.  تغذيه ناسالم 

  

) امكان پذيري تغيير يك سياست بر اساس كـدام مـوارد   Roberts et al.; 2004بر اساس نظر رابرتز و همكارانش (  -22

  زير تعيين مي شود؟

A. مواضع  

B. تشخيص ذي نفعان  

C. قدرت  

D. بازيگران  

E.   منابع مالي و انساني  

F. برداشت ذي نفعان  

G. رويكرد سياست گذاري 

H. گذاران به اطالعات دسترسي تحليل گران و سياست  
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يكي از دغدغه هاي سياست گذاران نظام سالمت هر كشوري تاثيرگذاري موفق بر پيامدهاي سياستي اسـت. كـدام    -23

  موارد زير در دستيابي به اين مهم اثرگذار مي باشد؟

A.  ياستيو محافل س يمردم هاي گفتمانمشاركت در 

B. گذاريها به منظور ورود به دستور كار سياست حلتعديل راه 

C. هاي سياسي  تشخيص فرصت 

D. درك چگونگي دستكاري فرايندهاي سياسي براي دستيابي به راه حل هاي مورد نظر 

E. ها و منافع سياست پيشنهادي  توجه به چگونگي توزيع هزينه 

F. درك درست تنظيم دستوركار سياست 

G.   انجام تحليل ذينفعان در تحليل گذشته نگر و آينده نگر سياست 

 

 ارايـه برخـي خـدمات تشخيصـي و درمـاني در      ، دهد كه پس از اجراي طرح تحول نظـام سـالمت   آمارها نشان مي -24

با فرض آنكه در طول اين زمـان دسترسـي اقشـار    . ميزان قابل توجهي افزايش يافته است دولتي به بيمارستان هاي

افزايش قابل توجه ارايه  سه مورد از مهمترين عواملي كه باعث، محروم به خدمات سالمت تغيير قابل توجهي نداشته

 .  خدمات شده است را انتخاب نماييد

A.  اشتغال همزمان پزشكان بخش دولتي در بخش خصوصي 

B.  عدم ابالغ و اجراي راهنماهاي باليني 

C.  رسيدگي بيشتر به شكايات مشتريان 

D. تغيير الگوي بيماري ها 

E. استفاده از فناوري هاي جديد و گران قيمت 

F. افزايش آگاهي بيماران 

G. قوانين مناسب نبود 

H. عدم استقرار نظام پرداختDRG  

I. تغيير ارزشهاي نسبي خدمات درماني 
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  شكل زير نگاه كنيد: 3به 

 :1شكل  −

 

 

 : ٢شکل −
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  :٣شکل  −

 

  

و اين پديده نشان دهنده كـدام چـالش در مراقبـت هـاي      ترتيب وقوع اين اشكال (علت، پديده، پيامد) كدام است -25

    (دو گزينه) ؟سالمت است 

A. 1←2←3               وCommercialization of health care   

B. 3←1←2               وInduced demand  

C. 1←2←3               وInequity of access 

D. 3←1←2               وPoor service quality  

E. 2←3←1                وInduced demand  

F. 3←2←1                وInequity of access 

G. 2←3←1                وCommercialization of health care  

H. 3←2←1              وIntersectoral collaboration 
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اثـربخش تـر و داراي    اشاره شده در سـوال قبـل   اجراي كدام سياست هاي زير را براي مقابله با شكل گيري پديده   - 26

  مورد را انتخاب كنيد) 2اولويت بيشتر مي دانيد؟ (

A. Patient education on rational medical care and demystifying doctor-patient relationships.  

B. Reorient medical education to meet people's needs; to make medical practice more ethical and 

holistic  

C. Regulation of private medical sector  

D. Dialogue with professional bodies to catalyze, strengthen and support profession's internal 

initiatives for reform  

E. Dialogue with all sections of society including professionals for evolving ethical codes, norms 

of care and for more open profession.  

F. Strengthen public sector in health.  

  

 

   عبارت زير را بخوانيد.   -27

"The physician who fails to enter the body of the patient with the lamp of knowledge' and 
understanding can never treat diseases rationally…"  Charaka (120-162 AD) 

  

 )تر از موارد زير را انتخاب كنيد مورد مناسب 2عمل به مقصود گوينده عبارت فوق چه پيامدهايي خواهد داشت؟ (

A. ادغام بهتر و بيشتر مراقبت پيشگير و ارتقاء دهنده سالمت  

B.  كاهش شكاف در بهره مندي از مراقبت هاي سالمت  

C. مت براي به روز كردن دانش خودافزايش انگيزه ارائه دهندگان مراقبت هاي سال  

D. كاهش ميزان شكايت ها از ارائه دهندگان مراقبت هاي سالمت  

E.  درك بهتر جنبه روان شناختي مشكل بيماران  

F.  كاهش مخارج سالمت كشور 
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و  Moldم.،  1986داستان زير را بخوانيد. اين داستان، يك قصـه محلـي كودكانـه و مرسـوم مـي باشـد. در سـال         -28

 New Englandدر مجله  The Cascade Effect in the Clinical Care of Patientsهمكاران، مقاله اي با عنوان 

journal of medicine      چاپ كرده و با استعاره از داستان فـوق، پديـده اي بـا عنـوانTar Baby Syndrome  در

گيري از وقوع اين سندرم پيشنهاد شـده اسـت   از سياست هاي زير كه براي پيشمراقبت هاي سالمت معرفي كردند. 

  مهم ترين سياست ها را  انتخاب نماييد. (سه گزينه)

  

" The Story: One day Brer Fox got hold of some tar and made a Tar Baby, He put a hat on it and 

set it in the middle of the road. Then he hid behind a bush to see what would happen. Presently, 

along came Brer Rabbit, He politely wished the Tar Baby good morning. When it did not respond, 

he wished it again and then yet again. Finally, thinking the tar baby was being deliberately rude, he 

punched it in the face and of course, his hand got stuck in the tar. He punched it with the other 

hand and that hand too got stuck. When he tried kicking it, his legs got stuck. He could not free 

himself…"  

A. /بسته خدمات تحت پوشش بيمه  ايجاد محدوديت در پوشش بيمه اي خدمات  

B.  مالي به ارائه دهندگان مراقبت پيشنهاد انگيزاننده هاي  

C.  اجراي دقيق نظام پرداختFee For Service  براي ارائه دهندگان مراقبت  

D. اره تجويزهاي پزشكان تازه كار بررسي دوب  

E.  قاعده مندسازي درخواست هاي تشخيصي و درماني پزشكان از طريق ايجاد دسترسي آنالين سازمان هاي خريدار و

  وليت نظام سالمت به نسخ پزشكي ت

F. كند. به صورتي كه در صورت تجاوز از  درماني كه درخواست مي-اي پزشك در هزينه خدمات تشخيصي مشاركت پله

  .اي از خدمات، خود پزشك در پرداخت هزينه آن سهيم باشد شده سقف تعداد از پيش تعيين

G. د در يك شيفت كاري ويزيت كند. نايجاد محدوديت در تعداد بيماراني كه هر پزشك مي توا  

H. ين و اجراي راهنماهاي باليني تدو  

I. ي اصالح نظام آموزش پزشك  

J. رفته و پرهزينه پزشكي به كشور جلوگيري از ورود فن آوري هاي پيش 

  

  

 

  موفق باشيد 


