جمهوري اسالمي ايران
وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي
موسسه ملي تحقيقات سالمت

تاريخ :
شماره :

دانشگاه علوم پزشكي
و خدمات
بهداشتي،درماني
تهران

پيوست :

فرم ترجمان دانش و گزارش یک و  3صفحه ای نتایج تحقيق طرحهای پژوهشي
موسسه ملي تحقيقات سالمت در نظر دارد نتيجه طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته موسسه را بررسي و با استفاده از فرآيند
ترجمان و تبادل دانش ) (Knowledge Translation & Exchangeدانش توليد شده را در اختيار مخاطبين و
ذينفعان ( از جمله عموم مردم ،سياستگزاران و تصميمگيرندگان حوزه سالمت  ،گيرندگان و ارائهدهندگان خدمات مراقبتي و )...
قرار دهد .لذا ضروري است كه كليه پژوهشگران و اعضاي محترم هيئت علمي فرم زير را جهت سهولت فرآيند ترجمان و تبادل
دانش تكميل نمايند.
الف :مشخصات طرح:
عنوان كامل طرح :طراحي مدل اولویت بندی بومي ارزیابي فناوری سالمت در نظام بهداشت و درمان ایران
مجری طرح :دكتر اميراشکان نصيری پور
ب :مخاطبان طرح شما چه كساني هستند؟ (از بين گروههاي زير حداقل يك گروه را انتخاب كنيد و به طور دقيق نام برده
و توضيح دهيد(.گروه مخاطب به فرد يا گروهي گفته ميشود كه بتواند از نتايج طرح به طور مستقيم استفاده نمايد).
مدیران و سياستگذاران سالمت  :معاونت هاي درمان و پشتيباني ،بهداشت ،آموزش و پژوهش وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشكي ،شوراي سالمت و امنيت غذايي ،سازمان غذا و دارو ،چهار 4سازمان بيمه گر پايه ( سازمان بيمه سالمت ،تامين
اجتماعي ،نيروهاي مسلح و كميته امداد) و سازمان هاي بيمه تكميلي سالمت ،وزارت كار تعاون و رفاه اجتماعي ،دبيرخانه شوراي
عالي بيمه سالمت ،كميته تعهدات دارويي
مدیران بيمارستان و دانشگاه :با توجه به اينكه سرمايه گذاري روي تجهيزات ،مداخالت و داروهاي قابل ارائه در نظام
سالمت نياز به ايجاد تفكري سيستميك و مبتني بر شواهد دارد ،بهره گيري از مدل ارائه شده در اين گزارش مي تواند مورد
عالقه معاونين دانشگاه ها و روسا و مديران اجرايي بيمارستان قرار گيرد.
ارائه دهندگان خدمت(پزشک ،پرستار ،ماما و  :)....كليه ارائه دهند گان خدمت سالمت
بيماران و مردم :بيماران و مردم از جهت اطالع داشتن از اثربخشي و هزينه مداخالت مختلف و تاثير پذيرفتن از آنها مي
توانند مخاطب پروژه باشند.
سایر سازمان ها( شهرداری ،آموزش و پرورش ،بهزیستي ،سازمان جوانان و  :).....سازمان مديريت و برنامه ريزي
رياست جمهوري ،وزارت اقتصاد ،وزارت صنعت معدن و تجارت و كليه نهادهايي كه به صورت مستقيم و غير مستقيم در ارتقا
سالمت مردم تاثير گذار هستند.
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ج  :برنامه شما برای كاربست نتایج چيست (لطفا دقيقا منطبق با بخش مربوطه و گانت چارت در فرم پروپوزال تنظيم
گردد) :
-

انتشار مقاله در مجله هاي علمي -پژوهشي داخلي

-

انتشار مقاله در مجله هاي علمي -پژوهشي خارجي

-

ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي داخلي

-

ارسال خالصه يا گزارش كامل طرح يا مقاله حاصل از آن براي استفاده كنندگان بالقوه آن

-

قرار دادن متن كامل گزارش يا خالصه اي از آن در وب سايت به منظور دسترسي استفاده كنندگان بالقوه به آن

-

انتشار يافته ها در خبرنامه ها و بولتن ها (نظير نشريات درون سازماني كه خبر هاي علمي و غير علمي مرتبط با آن
سازمان را منتشر مي كند)

-

تشكيل جلسه با استفاده كنندگان بالقوه براي معرفي نتايج پژوهش

د :پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي (حداكثر در یک صفحه نوشته شود):
گ زارش در فرم يك صفحه اي قلب طرح پژوهشي است و پيام هاي اصلي حاصل از طرح پژوهشي در يك صفحه خالصه مي شود
تا به اجمالي ترين و در عين حال كامل ترين شكل ممكن پيام حاصل از طرح پژوهشي بيان گردد.
-

نتايج اين مطالعه داللت بر قابليت كاربرد مناسب مدل طراحي شده داشته و بعنوان اجراي عملياتي بصورت گذشته نگر
با  10فناوري مورد درخواست ارزيابي فناوري سالمت كه توسط محققين سطح كشور به سفارش موسسه ملي تحقيقات
سالمت انجام پذيرفت مورد اولويت بندي تركيبي قرار گرفت كه با توجه به يافته هاي حاصل از اين مطالعه پيشنهاد
مي گردد  ،كه اين مدل مي تواند بصورت كاربردي مورد استفاده ذي نفعان مختلف حوزه ارزيابي فناوري سالمت قرار
گيرد.

-

با توجه به رشد روزافزون فناوري هاي حوزه سالمت  ،به نظر مي رسد  ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مي
تواند از طريق استفاده از اين مدل ،بودجه هاي پژوهشي خود را به ارزيابي فناوري هاي سالمتي اختصاص دهد كه
داراي اولويت و اهميت براي نظام سالمت و جامعه كشور مي باشند كه خود اين امر مي تواند تاثير نهايي گزارشات
ارزيابي فناوري سالمت را بر سياست هاي كالن سالمت كشور ارتقا داده و تخصيص منابع مالي حوزه سالمت را بهينه
نمايد.

-

مي توان در طراحي بسته بيمه پايه سالمت ،به منظور تعيين خدمات سالمت داراي اولويت به منظور قرار گرفتن در
پوشش بيمه اي سازمان هاي بيمه گر سالمت كشور ،از مدلي مشابه از طريق تركيب چارچوب ارزيابي فناوري سالمت
و مدل هاي تصميم گيري چند معياره استفاده نمود.
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رسد  ،تعيين فناوري هاي سالمت داراي اولويت براي نظام سالمت كشورمي تواند از طريق استفاده از

چنين مدلهاي تركيبي شامل ارزيابي فناوري سالمت و مدل هاي تصميم گيري چندمعياره كمك شاياني را به
سياستگذاران حوزه سالمت كشور در تخصيص بهينه منابع سالمت نمايد كه اين امر خود بيانگر مستدلي از رعايت
چارچوب اقتصاد مقاومتي در حوزه سالمت كشور مي باشد زيرا بخش عظيمي از هزينه هاي سالمت كشور به فناوري
هاي سالمت اختصاص مي يابد كه استفاده از چنين مدل هايي مي تواند به شفاف نمودن تخصيص بودجه سالمت
كشور به اين حوزه كم ك نموده و از پرت و هدر رفت منابع به فناوري هايي كه داراي اولويت براي حوزه سالمت كشور
نمي باشند جلوگيري نمايد.
ه) خالصه اجرایي مطالعه (حداكثر در  3صفحه) نوشته شود.
هدف كلي از اين پژوهش طراحي مدل اولويت بندي بومي فناوري هاي سالمت از طريق روش هاي تصميم گيري چند معياره
بود كه اين كار در سه مرحله انجام گرديد .براي نيل به اين هدف ابتدا معيارهاي تاثيرگذار بر اولويت بندي فناوري هاي سالمت
براي ورود به فاز ارزيابي ،مورد شناسايي از طريق مرور نظام مند قرار گرفت ،در مرحله دوم معيارهاي شناسايي شده ،مورد داوري
خبرگان حوزه ارزيابي فناوري سالمت كشور قرار گرفت و معيارهاي نهايي انتخاب و وزن نسبي آنها استخراج گرديد و در آخرين
مرحله نيز با استفاده از استعالم از اداره ارزيابي فناوري سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي  ،مدل طراحي شده با
استفاده از  10فناوري ،مورد اجرا قرار گرفت.
 40مطالعه وارد فاز نهايي پژوهش گرديد .شناخت معيارهاي دخيل بر روند انتخاب اولويت هاي ارزيابي فناوري سالمت ،در پنج
بعد  :پيامدهاي سالمتي ،بيماري و جمعيت هدف ،فناوري هاي جايگزين ،عوامل اقتصادي ،شواهد و ساير عوامل ،صورت پذيرفت.
در بعد پيامدهاي سالمتي بيشتر ين فراواني به زير معيار اثرات/مزاياي سالمتي  ،در بعد بيماري و جمعيت هدف بيشترين فراواني
به زير معيار شدت بيماري  ،در بعد فناوري هاي جايگزين بيشترين فراواني به زير معيار تعداد جايگزين ها  ،در بعد عوامل
اقتصادي بيشترين فراواني به زير معيار هزينه اثربخشي و د ر بعد ساير عوامل بيشترين فراواني به زير مسائل مرتبط با نظام
سالمت اختصاص داشت .سپس با نظر خبرگان مهمترين و مرتبط ترين آنها انتخاب گرديدند .سپس وزن اين معيارها با استفاده
از جداول مقايسات زوجي گروهي بدست آمد .همچنين مقادير اين شاخصها براي هر فناوري سالمت بصورت كمي كيفي مورد
پرسش قرار گرفت و سپس با استفاده از طيف  5گزينه اي به مقادير عددي تبديل شد (از شواهد مرتبط و نيز در بعضي از موارد
براساس نظرات خبرگان)  .با داشتن ماتريس تصميم و وزن شاخصها ،فناوريهاي سالمت با سه تكنيك  TOPSIS ،SAWو
 VIKORبصورت مجزا وزن دهي و رتبه بندي شدند .درنهايت با استفاده از تكنيك كپلند ،نتايج بدست آمده از تكنيكهاي
مختلف با هم تركيب و رتبه بندي نهايي براي فناوريهاي سالمت بدست آمد .در اين مدل ابتدا فناوري ها با معيار ميزان بروز
عوارض جانبي مورد غربالگري قرار گرفتند در صورتي كه هر كدام از فناوري ها ميزان عوارض جانبي بيشتري را از اين استاندارد
داشته باشند وارد فاز تاخت زني نگرديدند .در خصوص اين معيار از درجه بندي موجود در خصوص رخدادهاي نامطلوب كه
توسط برنامه مديريت ارزيابي سرطان تهيه شده است استفاده گرديد ،اين درجه بندي بدين صورت بود  :درجه يك  :عدم وجود
رخداد نامطلوب  ،درجه دو  :رخداد نامطلوب جزئي و خفيف  ،درجه سه  :رخداد نامطلوب شديد  ،درجه چهار  :رخداد نامطلوب
تهديد كننده حيات  ،درجه پنج  :رخداد نامطلوب منجر به مرگ .در صورتي كه هر كدام از فناوري ها در درجات سه تا پنج بوده
و يا شواهد ايمني در موردشان موجود نبوده و يا محدود بود در مرحله اول حذف گرديدند .در نهايت وزن نسبي اين  8معيار،
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قرار گرفت  ،كارآمدي/اثربخشي ، 0/164 :اندازه جمعيت  ، 0/08 :اندازه جمعيت آسيب پذير ، 0/106 :

ميزان در دسترس بودن فناوري هاي جايگزين  ، 0/093 :هزينه اثربخشي در ساير كشورها  ، 0/160 :تاثير بودجه ، 0/099 :
حفاظت مالي  ، 0/112 :كيفيت شواهد  .0/182 :در پايان نيز با استفاده از استعالم از موسسه ملي تحقيقات سالمت 10 ،فناوري
كه گزارش ارزيابي فناوري سالمت آنها به اتمام رسيده است بصورت گذشته نگر مورد ارزيابي از طريق اجراي مدل قرار گرفتند.
سپس براساس رتبه بندي بدست آمده  ،نوع گزارشات ارزيابي فناوري سالمت براي هر كدام از فناوري هاي مورد مطالعه ،تعيين
گرديد.
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