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 تغذيه درماني پزشکي در بيماران مبتال به اختالل سوء مصرف مواد

 به سفارش:

 اداره  استانداردسازي و تدوين راهنماهاي باليني

 و تعرفه سالمت ياستانداردساز ،يفن آور يابيدفتر ارز

 1393ماه خرداد

 تاليف کنندگان:

 دکتر مجید حاجی فرجی )رئیس کمیته راهبری( 

 یته و نماینده دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سالمت( ) عضو اصلی(مکمجید حسن قمی) دبیر 

 دکتر سید علی کشاورز) دبیر بورد و مدیر گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران() عضو اصلی(

 دکتر ربابه شیخ االسالم) رئیس انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سالمت( ) عضو اصلی(

 نگ نیستانی) مدیر گروه تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی ایران( ) عضو اصلی(دکتر تیر

 دکتر سعید حسینی)عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران( ) عضو اصلی(

 دکتر هادی طبیبی)مدیر گروه تغذیه بالینی تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی( ) عضو اصلی(

 ا)مدیر گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران( ) عضو اصلی(دکتر رضا وف

 دکتر حمید فرشچی) کارشناس و نماینده تام االختیار سازمان نظام پزشکی( ) عضو اصلی(

 دکتر آزیتا حکمت دوست)عضو هیات علمی دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی( ) عضو اصلی(

 رشناس و نماینده تام الختیار معاونت آموزشی وزرات بهداشت( ) عضو اصلی(دکتر امیر مهدی طالب)کا

 دکتر شیما جزایری)عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران( ) عضو اصلی(

 دکتر مصطفی نوروزی)عضو هیات علمی و مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی قزوین( ) عضو اصلی(

 و عضو انجمن تغذیه ایران( ) عضو اصلی(مهرناز غنی زاده) کارشناس تغذیه 

 پونه مازیار) نماینده دفتر نظارت و اعتباربخشی، معاونت درمان وزرات بهداشت( ) عضو اصلی(

 خدیجه رضایی) نماینده دفتر حاکمیت بالینی وزارت بهداشت( ) عضو اصلی(

 اصلی(دکتر پریسا ترابی)نماینده دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت( ) عضو 

 سید وهاب الدین رضوانی) کارشناس تغذیه و عضو انجمن تغذیه ایران( ) عضو اصلی(

 ناظران ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

جيد حسن قمي، دکتر عطيه صباغيان پي رو،    دکتر عليرضا اوليايي منش، دکتر مجيد داوری، دکتر آرمان زندی، دکتر آرمين شيرواني، م

 ، عسل صفاييمينا نجاتي، دکتر مريم خيری، دکتر بيتا لشکری
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 مقدمه:

توسعه جوامع و گسترش نظام های صنعتي در جهان، خصوصاً در دو سده اخير و نيز توسعه ارتباطات و 

نيازها، به تدوين  مبادالت تجاری موجب گرديد که تقريباً تمام کشورهای جهان به منظور درك و برآورد شدن

استاندارد و توسعه آن روی آورند. نياز به تدوين استانداردها باعث شد تا همگان به ضرورت يك مرجع برای تدوين 

استانداردها، پي ببرند. در نظام های سالمت نيز مهمترين هدف نظام ارائه خدمات سالمت، توليد و ارائه محصولي به 

و با کيفيت اين محصول، نيازمند تدوين و به کارگيری شاخص و سنجه هايي برای نام سالمتي است که ارائه مناسب 

 تضمين ارتقای کيفيت خدمات در درازمدت مي باشد. 

اندازه گيری کيفيت برای جلب اطمينان و حصول رضايت آحاد جامعه، قضاوت در زمينه عملکردها، تامين و مديريت 

تانداردهايي مي باشد. استانداردها همچنين به سياستگذاران نيز کمك مصرف منابع محدود، نيازمند تدوين چنين اس

خواهد نمود تا به طور نظام مند به توسعه و پايش خدمات اقدام نموده و از اين طريق، آنان را به اهدافي که از ارائه 

دوين استانداردها، خدمات و مراقبت های سالمت دارند، نائل و به نيازهای مردم و جامعه پاسخ دهند. عالوه بر ت

نظارت بر رعايت اين استانداردها نيز حائز اهميت مي باشد و مي تواند موجب افزايش رضايتمندی بيماران و افزايش 

کيفيت و بهره وری نظام ارائه خدمات سالمت گردد. طراحي و تدوين استانداردهای مناسب برای خدمات سالمت، در 

بخش سالمت، به شمار مي آيد. اکنون در کشورمان، نياز به وجود و برقراری زمره مهمترين ابعاد مديريت نوين در 

استانداردهای ملي در بخش سالمت، به خوبي شناخته شده و با رويکردی نظام مند و مبتني بر بهترين شواهد، تدوين 

 شده است.

ران، انجمن های علمي، در پايان جا دارد تا از همکاری های بي دريغ سازمان نظام پزشکي جمهوری اسالمي اي

، تعاون و رفاه اجتماعي و ساير تخصصي مربوطه، اعضای محترم هيات علمي در دانشگاه های علوم پزشکي، وزارت کار

همکاران در معاونت های مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که نقش موثری در تدوين استانداردهای 

 و تشکر نمايم.  ملي در خدمات سالمت داشته اند، تقدير

انتظار مي رود استانداردهای تدوين شده توسط دفتر ارزيابي فناوری، تدوين استاندارد و تعرفه سالمت مورد عنايت 

تمامي نهادها و مراجع مخاطب قرار گرفته و به عنوان معيار عملکرد و محك فعاليت های آنان در نظام ارائه خدمات 

 شناخته شود.  سالمت

 اف متعالي نظام سالمت کشورمان در پرتو گام نهادن در اين مسير، به نحوی شايسته محقق گردد.اميد است اهد

 دکتر سيد حسن قاضي زاده هاشمي

 وزير
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انجام درست کارهای درست، متناسب با ارزش ها، مقتضيات و شرايط بومي کشور، رويکردی است کهه بهدون شهك       

گردد. از الزامات اصلي تحقق چنين اههدافي، وجهود اسهتانداردهايي    سبب ارتقای مستمر کيفيت خدمات سالمت مي 

مدون مي باشد. استانداردهای مبتني بر شواهد، عبارات نظام مندی هستند که سطح قابهل انتظهاری از مراقبهت هها يها      

ائهه  عملکرد را نشان مي دهند. استانداردها چارچوب هايي را برای قضاوت در خصوص کيفيهت و ارزيهابي عملکهرد ار   

کنندگان، افزايش پاسخگويي، تامين رضايت بيماران و جامعه و ارتقای پيامدهای سالمت، فراهم مهي کننهد. بنهابراين،    

 ضرورت دارد تا به عنوان بخشي از نظام ارائه خدمات، توسعه يابند.

هايي برای خدمات و علي رغم مزايای فراوان وجود استانداردهای ملي و تاکيد فراواني که بر تدوين چنين استاندارد

مراقبت های سالمت در قوانين جاری کشور شده و اقدامات پراکنده ای که در بخش های مختلف نظام سالمت کشور 

صورت گرفته است؛ تا کنون چارچوب مشخصي برای تدوين اسهتاندارد خهدمات و مراقبهت ههای سهالمت در کشهور       

 وجود نداشته است. 

فتر ارزيابي فناوری، تدوين اسهتاندارد و تعرفهه سهالمت وزارت بهداشهت، درمهان و      در د 1388با اقداماتي که از سال 

، بستر و فرايند منظم و مدوني برای تدوين چنين استانداردهايي در سطح ملهي، فهراهم   آموزش پزشکي صورت گرفته

 آمده است.

تيم های چندتخصصي و با رويکردی استانداردهای تدويني پيش رو منطبق بر بهترين شواهد در دسترس و با همکاری 

علمي تدوين شده است. کليه عباراتي که در اين استانداردها، به کار گرفته شده است، مبتني بر شواهد مي باشد. اميد 

 است که با همکاری کليه نهادها، زمينه اجرای چنين استانداردهايي، فراهم گردد.

رم در معاونت آموزشي، دفاتر نظارت و اعتباربخشي امهور درمهان،   الزم مي دانم از همکاری های شايسته همکاران محت

مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني و کليه همکاران در دفتر ارزيابي فناوری تدوين استاندارد و تعرفهه سهالمت   

 که تالش های پيگير ايشان نقش بسزايي در تدوين اين استانداردها داشته است، تقدير و تشکر نمايم .
 

 

 دکتر محمد حاجي آقاجاني                                                              

 معاون درمان       
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 : ق خدمت مورد بررسييالف( عنوان دق

 اختالل سوء مصرف مواددر بيماران مبتال به پزشکي درماني  تغذيه

Medical nutrition therapy in patients with substance use disorder 

 

 

 ح خدمت مورد بررسي:يشرتتعريف و ب( 

 تعريف خدمت مورد بررسي -

 اختالل سوء مصرف مواد  مبتال بهبه بيماران ، توصيه هاي تغذيه اي و مکمل ياري ارائه رژيم هاي غذايي

 تشريح خدمت مورد بررسي -

 کلينيک باليني و پارا،  شرح حالارزيابي بيمار از نظر 

 حال:شرح  -الف-1

شامل عادات غذايي، اشتها، دريافت غذايي فعلي بيمار  تاريخچه ،تغييرات وزن ،داروهاي مصرفي ، ميزان فعاليت فيزيکي  سابقه پزشکي،

 معمول، پرهيز و حساسيتهاي غذايي

 ارزيابي باليني و تن سنجي: -ب-1

 قد، وزن، نمايه توده بدن

 ،فشار خون
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 :پاراکلينيک ارزيابي -ج-1
I & O  وCa, Mg Na, K, Cl,  Hg, Hct, serum Fe, Alb, N balance,   
Chol, Tg, Glu,  
serum Hcys, folate, B12, B1 
CRP, LFT 

 
ويا متخصص تغذيه)کارشناسي و باالتر( درخواست و بررسي مي شود.)بر طبق آيين نامه تاسيس مراکز  پزشك معالجآزمايش های ذيل  توسط 

 مشاوره تغذيه (:

 ردد در صورت وجود آز مايشات در  پرونده بيمار،متخصص تغذيه  پس از بررسي در صورت صالحديد اقدام به درخواست متذکر مي گ

 آزمايش مي نمايد.

 

دادن آموزش هاي الزم در مورد نحوه به کاربردن رژيم هاي غذايي ، ارائه توصيه هاي تغذيه اي الزم  براي بيمار ، رژيم غذايي مناسب تنظيم 

 مکمل هاي تغذيه اي در صورت لزومو تجويز 

 تنظيم دريافت مايعات 

 دريافت نوشابه هاي غير الکلي 

 مصرف غذاهاي متراکم از نظر مواد مغذي شامل سبزي، ميوه، غالت کامل و ماهي 

 دريافت کافي پروتئين 

 دريافت کالري کافي 

 دريافت غذا چند بار در روز براي پيشگيري از هايپوگليسمي 

 مين و بقيه ويتامينهاي گروه دريافت کافي تياB ،A .. رويو ، 

 کاهش دريافت شيريني جات 

 افزايش دريافت فيبر براي اصالح يبوست 
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 کار جهت ارائه خدمت:ند آيفر( طراحي گام به گام فلوچارت ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارجاع بيمار

 گرفتن شرح حال

 معاينات تن سنجي

 آزمايشات بيوشيميايي

 تنظيم دريافت مايعات 

 دريافت نوشابه هاي غير الکلي 

 مصرف غذاهاي متراکم از نظر مواد مغذي شامل سبزي، ميوه، غالت کامل و ماهي 

 ريافت کافي پروتئيند 

 دريافت کالري کافي 

 دريافت غذا چند بار در روز براي پيشگيري از هايپوگليسمي 

  دريافت کافي تيامين و بقيه ويتامينهاي گروهB ،A .. رويو ، 

 کاهش دريافت شيريني جات 

 افزايش دريافت فيبر براي اصالح يبوست 
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سوابق  از ذکرينو در صورت  ق تخصصيدقبا ذکر عنوان ) خدمت مربوطه (Order) زيت جهت تجوياحب صالحص /افرادفرد (د

 مدت اعتبار دوره هاي آموزشي تا بازآموزي مجددد يدوره آموزشي باذکر . در صورت ازيمورد نمصوب ا گواهي هاي آموزشي يو ي کار

 (: د گردديق

 روانپزشک
 

از يتخصص و در صورت ن قيبا ذکر عنوان دق) مربوطه جهت ارائه خدمت تيصالح صاحب ارائه کننده اصلي ژگي هاييو( هـ

د مدت اعتبار دوره هاي آموزشي تا بازآموزي ياز. در صورت ذکر دوره آموزشي بايا گواهي هاي آموزشي مورد نيذکر سوابق کاري و 

 (: د گردديمجدد ق

 دارا بودن مدرك کارشناسي ، کارشناسي ارشد يا دکتراي تغذيه -

 
 

 

  :خدمتکننده ارائه  ميت اعضاير يسا براي ارد()استاند ازيمورد نهاي  تخصص سطح( عنوان و و

 

عنوان 

 تخصص

تعداد موردنياز به طور استاندارد به 

 ازاي ارائه هر خدمت

ميزان تحصيالت 

 مورد نياز

سابقه کار و يا دوره 

آموزشي مصوب در 

 صورت لزوم

 نقش در فرايند ارائه خدمت

 درمان بيماري -- تخصص يک نفر روانپزشک 2

 

مباني محاسباتي مربوط به در صورت نياز به دو يا چند فضاي مجزا با ذکر ) خدمتجهت ارائه  فضاي فيزيکياستانداردهاي ( ز

 (:ذکر گردد و يا برحسب بيمار و يا تخت متر مربعبر حسب  زير فضاها جزئيات

 متر مربع فضای کار مشابه 40حداقل 
 

 

) ذکر مباني محاسباتي خدمت هر  به ازاياداري و  استاندارد ي(اداراقالم سرمايه اي )و يا پزشکي  تجهيزات( ح

   :بر حسب بيمار و يا تخت(تجهيزات مورد نياز 

 

 

 

 )مثال تخت معاینه، کامپیوتر(تجهيزات سرمايه اي عمومي 
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ر مفيد)حداکثر تعداد سالي که يک عم -2عنوان دقيق،  -1ستون  4ماه را در  6در جدول زير ليست تجهيزات سرمايه اي عمومي با عمر مفيد بيش از 

 .تعداد مورد نياز در يک مطب با يک نفر ارائه دهنده خدمت  -4حداقل قيمت قابل تهيه دستگاه در بازار،  -3دستکاه قابل استفاده است(، 

 تعداد قيمت عمر مفيد عنوان تجهيزات سرمايه اي عمومي رديف

سال10 ميز کار مشاوره 1 تومان 400000   1 

ل هافاي 2 سال10  ميليون تومان 1   5 

سال 5 صندلي هاي اتاق ويزيت و انتظار 3 ميليون تومان 2   10 

سال 5 زيرپايي چوبي 4 تومان 50000   2 

سال 5 رختآويز 5 تومان 200000   3 

پارتيشن -پاروان 6 سال 10  تومان 450000   يک عدد درصورت نياز 

سال 2 کف پوش پالستيکي جنب ترازو 7 نتوما 60000   2 

سال3 جاي دستمال کاغذي 8 تومان 100000   2 

سال 4 ساعت روميزي 9 تومان 60000   2 

سال 5 ساعت ديواري 10 تومان 120000   2 

سال 10 قاب پروانه اشتغال 11 تومان 30000   1 

سال 15 قفسه کتابخانه )در صورت نياز ( 12 تومان 200000   1 

)چاي ساز (کتري برقي  13 سال 5  انتوم 240000   2-1 

سال 5 پرده )لووردراپه( بسته به ابعاد 14 تومان 330000   1 

سال 10 ميز کار منشي 15 تومان 300000   1 

سال2 ماشين حساب 16 تومان 30000   2 

سال 10 جاي تقويم روميزي 17 تومان 6000   2 

سال 5 جاي چسب نواري روميزي 18 تومان 15000   2 

سال 5 جاي خودکار روميزي 19 ومانت 9000   1 

ميليون تومان 1 - فرم مشاوره 20  1 

تومان 600000 15 تلويزيون 22  1 

تومان 700000 5 آب سردکن 23  1 

تومان 300000 10 دستگاه فکس 24  1 

ميليون تومان 2 5 کامپيوتر 25  1 

 1 10000 2 دستگاه منگنه 26

 1 350000 5 هزينه تابلو سر در دفتر 27

 1 50000 5 هزينه تابلو در ورودي 28



                                                                                                                                             

   

 

 
                 

 درمانمعاونت 

 خدمات استانداردشناسنامه و  نيارگروه تدوک

9 

 

2000000تا  200000 5 نرم افزارهاي تغذيه اي 29  1 

 - 150000 15 نرم افزارهاي اداري 31

 - 40000  روپوش پزشکي 32

 - 40000  تمديد پروانه 33

 - 40000 5 مهر نظام پزشکي 34

  500000  تخت 36

80000تا  60000  عضويت نظام پزشکي 37  1 

 

 يتجهيزات سرمايه اي اختصاص

ف
دي

ر
 

 عنوان تجهيزات
 انواع

 مارک هاي واجد شرايط

کاربرد در فرايند 

 ارائه خدمت

متوسط عمر 

 مفيد تجهيزات

تعداد خدمات قابل 

 ارائه در واحد زمان

متوسط زمان کاربري 

 به ازاي هر خدمت

امکان استفاده همزمان جهت ارائه 

 خدمات مشابه و يا ساير خدمات

 اي ستونيفشارسنج جيوه  1
Riester Litman  جهت اندازه

گيري فشار خون 

 مراجعين

 ثانيه 120 1 3

 بلي

 گوشي 2
Litman  جهت اندازه

گيري فشار خون 

 مراجعين

 ثانيه 120 1 3

 بلي

 ترازو 3

Seca  جهت اندازه

گيري وزن و 

محاسبه نمايه 

 توده بدني

2 

 ثانيه 60 1

خير)الزم است بطور ثابت در 

محل مشاوره موجود و در 

 اشد(دسترس ب

 قد سنج 4

Seca  جهت اندازه

گيري قد و 

محاسبه نمايه 

 توده بدني

 5حدود 

 سال
 ثانيه 60 1

 

 بلي

م، مچمتر پالستيکي دور شک 5    2   
 

بدن  دستگاه آناليز ترکيب 6  
BIA, In Body 

Biostat 

Tanita 

جهت تعیین 

ترکیب بدنی 

ازه دان( مراجعین

گيري دقيق توده 

چربي، نمايه توده 

پروتئين،  بدني،

گليكوزن ذخيره، 

سال 3-1  دقیقه 5-3 1 

 

 

 

 بلی
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  )ذخيره امالح

) دستگاه هاي كاهش سايز موضعي 7

 غير تهاجمي(

 
 

 
  

 

 

  خدمت:هر  جهت ارائه( استاندارد)پزشکي  لوازم مصرفيو  ، موادداروها( ط

ف
دي

ر
 

 اقالم مصرفي 

 مورد نياز

 مصرف  ميزان

  (نسبتيا  تعداد)

 واجد شرايطمدل/ مارک هاي 

 )توليد داخل و خارج(

  برحسب نياز مکمل هاي غذايي 1

 

 

 

 توضيحات قيمت  عمرمفيد عنوان مواد مصرفي عمومي رديف

  150000  کاغذ يادداشت  1

  20000  پد الکل   3

  50000  ملحفه يک بار مصرف 4

  10000  بتادين 5

  10000  باند 6

  30000  دستمال کاغذي 7

  100000  ال توالت دستم 8

  22000  خودکار  9

  2000  مداد  10

  4000  پاك کن  11

  10000  الك غلط گير 12

  5000  نوار چسب 13

14     

  30000  کيسه زباله  15

  40000  کاور پرونده  16

  40000  برچسب  17

  10000  باتري  18
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  14000  تي زمين شور 19

  4000  سوزن منگنه 20

  4000  گيره کاغذ 21

  10000  کاغذ يادداشت  22

  14000  جارو و خاك انداز  23

  100000  آب معدني دستگاه آب سردکن  24

  تومان  50000  چاي کيسه اي  25

  تومان  50000  نسکافه  26

  تومان  100000  المپ  27

  تومان  A4   70000کاغذ 28

   تومان300000   کاتريج  29

  تومان  150000  گل و گلدان  30

  تومان 5000  قاشق يکبارمصرف  31

  تومان75000  ليوان يکبارمصرف  32

33 
تا  60.000 5  سطل زباله 

120.000 
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تفکيک قبل، بعد و به )خدمت  واحد جهت ارائه هر (استاندارد خدمات درماني و تشخيص طبي و تصويري )عنوان ( ي

 :( خدمت و يا پايش نتايج اقداماتتجويز مربوطه در قالب تائيد شواهد جهت  حين ارائه خدمت

ف
دي

ر
 

 عنوان خدمت پاراکلنيکي

تخصص صاحب 

صالحيت جهت 

 تجويز

شناسه فني 

 دمات خ
 تعداد مورد نياز

قبل، حين و يا بعد از ارائه خدمت )با 

 ذکر بستري و يا سرپايي بودن(

1 

I & O  وCa, Mg Na, 

K, Cl,  Hg, Hct, 

serum Fe, Alb, N 

balance,   

Chol, Tg, Glu,  

serum Hcys, folate, 

B12, B1 

CRP, LFT 
 

  

 سرپايي بر حسب شرايط بيمار

 

 :(بستريسرپايي و )خدمت واحد جهت هر  (استاندارد الزم )ترجيحاً ويزيت يا مشاوره هاي( ک

ف
دي

ر
 

 بستری /سرپايي تعداد  ي مورد نيازتخصصويزيت/مشاوره نوع 

 )در صورت بستری نبودن(سرپايي ماهيانه روانپزشکي مشاوره تخصصي 1

 ، در صورت نياز بيمار و در راستای درمان بهتر وی.درصورت بستری بودن با توجه به شرايط فرد تعداد ويزيت بين روزانه تا دو بار در هفته

 

 (:پاراکلنيکي و باليني و مبتني بر شواهد ذکر جزئيات مربوط به ضوابط) جهت تجويز خدمت دقيقانديکاسيون هاي ( ل

  توسط روانپزشکتائيد تشخيص 
 

 

ذکر دقيق جزئيات مربوط به ) دامنه نتايج )مثبت و منفي( مورد انتظار، در صورت رعايت انديکاسيون هاي مذکور( م

 (:و مبتني بر شواهد بيماران پاراکلنيکي و باليني عالئم

 درمان بيماريکمک به 
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ذکر جزئيات مربوط به ضوابط پاراکلنيکي و باليني و ) خدمت دقيقي کنتراانديکاسيون هاعلمي در خصوص شواهد  (ن

  (:مبتني بر شواهد

 ندارد

 

نيز بر حسب و  )قبل، حين و بعد از ارائه خدمت( به طور کليخدمت واحد هر  استاندارد( مدت زمان س

 :مشارکت کليه افراد دخيل در ارائه خدمت مذکور
دقيقه  50تا  30ب شرايط بيمار زمان مشارکت در فرايند ارائه خدمت شامل ارزيابي وضع تغذيه محاسبه رژيم و مشاوره بين بر حس

 متغير است.

ف
دي

ر
 نوع مشارکت در قبل، حين و بعد از ارائه خدمت مدت زمان مشارکت در فرايند ارائه خدمت ميزان تحصيالت  عنوان تخصص 

 تغذيه 1

دارا بودن مدرك 

کارشناسي ، کارشناسي 

 ارشد يا دکتراي تغذيه

 دقيقه جلسات بعد 30 -دقيقه جلسه اول 60

 وضعيت  –رزيابي ا

 
و ذکر شواهد جهت ترخيص بيمار در هر يک از بخش  مربوطه خدمت ارائه هر بارجهت  بستريمختلف استاندارد در بخش هاي اقامت ( مدت ع

 :(مبتني بر شواهد) هاي مربوطه

 )در وضعيت بستري(نظر پزشک و هماهنگي با تيم درمان ، مدت اقامت تعيين خواهد شد. با توجه به
 

 

 

 :(جانبي مرتبط با خدمت دريافتيبا تاکيد بر عوارض ) حقوق اختصاصي بيماران مرتبط با خدمت دريافتي( ف

 م ارائه اطالعات الزم در مورد بروز يا عدم بروز احتمالي عوارض عدم استفاده صحيح از رژي -

 رعايت موارد اخالق پزشکي با استناد به آئين نامه هاي موجود -
 

 وجود دارد:در کشورمان  ،خدمت مورد بررسي براي)آلترناتيو(  يخدمات جايگزينچه ( ص

    داردن      
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 )مبتني بر شواهد(: نسبت به خدمات جايگزين مورد بررسي خدمت( مقايسه تحليلي ق
   

ف
دي

ر
 

خدمات 

 جايگزين 

دقت نسبت به ميزان 

 خدمت مورد بررسي
ميزان اثربخشي نسبت 

به  خدمت مورد 

 بررسي

ميزان ايمني نسبت 

به  خدمت مورد 

 بررسي

اثربخشي  -ميزان هزينه 

نسبت به خدمت  مربوطه 

 )در صورت امکان(

سهولت )راحتي(  براي 

بيماران نسبت به خدمت  

 مربوطه 

ميزان ارتقاء اميد به 

زندگي و يا کيفيت 

نسبت به خدمت   زندگي

 مورد بررسي

1        

2        

 

با ذکر مزايا و معايب  مذکور از ديدگاه )؟ چگونه مي باشد جايگزين ها،ا توجه به ساير بخدمت در نهايت، اولويت 

 (:( و ديدگاه حاکميتي نظام سالمتEnd Userبيماران )
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