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:مقدمه

ک فناوري  پزشکی جدید را در پزشکی و اخالقی استفاده از یاجتماعی، اقتصادي، مفاهیمارزیابی فناوري سالمت یک علم چند بخشی است که 

درواقع ارزیابی فناوري سالمت پلی است بین انجام تخقیقات و تصمیم گیري در زمینه ورود و استفاده از یک . بخش سالمت بررسی می کند

رست ترین تصمیم را المت به سیاستگذار ارائه می گردد تا بتواند دانجام شده در قالب گزارشات ارزیابی فناوري ستحقیقات. تکنولوژي نوین

:رزیابی فناوري سالمت به سواالت زیر پاسخ دهداکامل بنابراین انتظار می رود هر گزارش . ارائه دهد

ایمنی فناوري.1

اثربخشی.2

هزینه اثربخشی.3

ارزش افزوده استفاده از فناوري نسبت به فناوري هاي مشابه و پیشین.4

رود این فناورد در نظام سالمتتاثیرات هزینه اي در ابعاد کالن و براورد هزینه و.5

.فناوريو قانونیاجتماعیل مربوط به ابعاد احتمالی اخالقی،مسائ.6

:طرح غربالگري موضوعات ارزیابی فناوري سالمت و هدف از انجام آن
آنها و همچنین با با توجه به حجم فناوري هاي نوین ورودي به بخش سالمت کشور و ضرورت انجام ارزیابی فناوري سالمت بر روي یکایک 

موسسه ملی تحقیقات سالمت که متولی زم صرف وقت و هزینه زیاد می باشد، توجه به اینکه که تدوین گزارش کامل ارزیابی فناوري مستل

براساس نتایج را تدوین نموده که غربالگري موضوعات ارزیابی فناوري سالمتطرحنظارت بر حسن انجام ارزیابی فناوري سالمت است 

گیرند که مطالعات کافی و معتبر در خصوص آنها در سایت هاي مورد بررسی قرار می در لیست اولویت وفناوري هاییله از این طرححاص

.علمی پزشکی موجود باشد

:موضوعات مورد بررسی در طرح غربالگري موضوعات ارزیابی فناوري سالمت
آثار و پیامدهاي احتمالی منفی استفادهدر گزارش غربالگري در مرحله اولدرمان با توجه به ضرورت حفظ ایمنی بیمار در فرآیند تشخیص و 

مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه بررسی هاي اولیه نشان دهد که کاربرد فناوري عوارضی به دنبال داشته و ایمنی مورد مطالعه بایداز فناوري 

در خصوص سایر فاکتورها را ندارد و ولویت هاي پژوهشی خارج شده و قابلیت مطالعه بیمار را به مخاطره خواهد انداخت، این فناوري از لیست ا

نظر اگر برخی تاییدیه هاي بین المللی فناوري را مورد تایید قرار داده باشند و یا شواهدي دال بر عدم امنیت بیمار طی کاربرد فناوري موردیا

نظیر ي فناوريسایر جنبه هامنظور اطمینان از وجود مطالعات معتبر و کافی در خصوص پایگاههاي داده معتبر به در مرحله دوم ،یافت نشود

می تواند در لیست در صورت وجود مطالعات کافی و معتبر فناوري مورد نظر . هزینه اثربخشی به دقت مورد بررسی قرار می گیرداثربخشی و 



مورد آن انجام شده و در قالب گزارش سریع و یا گزارش کامل به سیاستگذار تا بررسی کامل و جامع تري در اولویت هاي پژوهشی قرار گیرد

.ارائه گردد

:منابع معتبر جهت جستجو براي تدوین گزارش غربالگري

اري و سیاست گذرکن اصلی تصمیم گیري )اعم از غربالگري، گزارش سریع و گزارش کامل(ارزیابی فناوري سالمتاتگزارشاز آنجا که 

مطالب ارائه می باشدبسیار حائز اهمیتو نیز بررسی هاي اولیه در خصوص فناوري شده در هر گزارش معتبر بودن مطالب درج و خواهد بود

از بهترین انواع HTAو گزارشات گزارشات سیستماتیک ریویو و ارزیابی اقتصادي. شده باید از معتبرترین منابع تحقیقاتی گرد آوري شوند

.فناوري هستندو هزینه اثربخشی در خصوص فاکتورهاي ایمنی و اثربخشی غربالگريبررسی گزارشات جهت 

TRIPوPubmed،Cochrane Libraryبهترین و جامع ترین پایگا هاي دادهتدوین گزارش غربالگريبراي  data baseمی باشند.

تا اطمینان حاصل شود که تمامی جوانب بررسی شده ی شودراي هر بانک اطالعاتی از استراتژي  جستجوي مخصوص و مناسب آن استفاده مب

.است 

شایان ذکر . کمک گرفتRCTمی توان از مقاالت ، و ارزیابی فناوري سالمتدر صورت نبودن گزارشات سیستماتیک ریویو و ارزیابی اقتصادي

.محاسبه می گرددمحیط پژوهش نمونه وتعدادوزن هر مقاله براساس. سیار حائز اهمیت استبRCTاست که وزن و تعداد مقاالت 

در صورتی که براساس جستجو ها در پایگاههاي فوق الذکر و سایر پایگاهها مقاالت مورد نظر یافت نشد موضوع همانگونه که قبال هم گفته شد 

.از لیست فراخوان حذف می گردد

:کیفیت گزارش غربالگري

صفحه می باشد که در آن غربالگر به سه سوال مشخص ایمنی، اثربخشی و 3-5) منابعبدون در نظر گرفتن صفحات(گزارش غربالگري حجم

.پاسخ خواهد داد) که در باال توضیح داده شد(از نظر وجود حداقل مطالعات معتبر هزینه اثربخش 

.عالوه بر آن خالصه جستجوي انجام شده و نتایج آن پیوست می شود

اي لوکس و کم کاربرد مانند فناوري هاي مورد استفاده در خصوص زیبایی بسته به شرایطی که در نظام در پایان پیشنهاد می گردد فناوري ه

به منظور شفاف سازي و جلوگیري از سردر گمی . قرار گیرندانجام غربالگري و ادامه روند بررسیسالمت ایجاد کرده اند و با احتیاط در لیست 

زیرا ممکن است اندیکاسیون ها و فناوري هاي رقیب یک (امل علمی در فراخوان ارائه گردد محقق بهتر است موضوعات دقیق و با نام ک

)تکنولوژي بسیار بوده و طبیعتا بررسی همه آنها در یک گزارش مشکل خواهد بود و پاسخ مورد نظر سیاستگذار به دست نخواهد آمد



فرایند غربالگري

,Pubmedبهترین و جامع ترین پایگا هاي داده تدوین گزارش غربالگريبراساس آنچه در باال ذکر شد براي * Cochrane

Library, trip data baseمی باشند.
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