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  :مقدمه 

 می باشد یت همراهمحدودبا در تمام دنیا نیازهاي بخش سالمت   براي تامین  منابع موجودبا توجه به اینکه 

تصمیم  چراکه .از اهمیت بسیار باالیی برخوردار استبراي استفاده بهینه از خدمات  آن ها سهمیه بندي 

و  نوع ،راقبت به گروه هاي مختلف جامعهبین ارائه م باید ار  در فرایند  تخصیص منابع زگیرنده و سیاستگ

نابع مورد عالوه بر این ، هر تصمیمی مبنی بر افزایش م .دنانتخاب نمای هاي مختلف ارائه خدمات روش

اي دیگر نظیر آموزش و مصرف در بخش مراقبت سالمت سبب کاهش منابع به همان میزان در بخش ه

بنابراین تولید شواهد علمی و کاربرد آن ها در سیاست گزاري، قطعیت برنامه ریزي . خواهد شد پژوهش 

    به صورت سنتی انجام  تخصیص منابع در دنیا ، در  سالهاي گذشته. نظام سالمت را ارتقا خواهد بخشید

سال گذشته با ورود تکنولوژي هاي گران قیمت به عرصه سالمت دنیا که مبالغ گزافی  20در می گرفت اما 

هاي سالمت ، با انجام تحلیل اقتصادي و استفاده  روش علمی ارزیابی فناوري ،را به خود اختصاص می دهد

انسته است راهکاري توي مختلف ها مداخالت و سیاستاید ها و فو درباره هزینهموجود بین المللی از شواهد 

هم اکنون در بسیاري از . موجود در نظام سالمت ارائه نمایدمنابع  بهینه تخصیصبراي علمی و عملی 

این روش علمی در اختیار تصمیم  نیزکشورهاي پیشرفته دنیا که از بیشترین میزان منابع بهره مند هستند 

   .رفته استگقرار  سالمتاران زگران و سیاستگی

  :و تاریخچه آنوري سالمت اارزیابی فن

پیشگیري،  شامل سالمت  يوشهاي استفاده شده در خصوص ارتقااز ر طیف وسیعی "فن آوري سالمت "

: این موارد شامل .  در بر می گیردرا انبخشی  و مراقبتهاي طوالنی مدت تو يارتقا ،درمان بیماریها، تشخیص

  .دنسالمت بکار می رو  ياکه جهت  ارتقاسن داروها ، تجهیزات پزشکی  و روشها و تکنیکهاي جدید پزشکی 

در واقع سنجش کامل و سازمان یافته شرایط الزم براي استفاده از فناوریهاي  1وري سالمتاارزیابی فن 

در این زمینه عواقب استفاده از تکنولوژي . چنین استفاده اي را شامل می شود سالمت و نیز نتایج و عواقب

 طه بیمار،، حیحیطه فناوري: می گیرند از جمله  در حیطه ها و زمینه هاي متعدد مورد تحلیل و بررسی قرار
                                                        

1 (Health Technology Assessment : HTA)   
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        این تحلیل و بررسی یک تحلیل ساختارمند است که با هدف ارائه  .اقتصاديحیطه سازمانی، حیطه 

در واقع ارزیابی . انجام می شودسیاستگزاران ي به مورد نیاز براي اتخاذ سیاست و تصمیم گیر داده هاي

فناوریهاي سالمت یک پل ارتباطی است که نمونه یا الگوي علمی را به یک نمونه یا الگوي سیاستی مرتبط 

این  .کشور به عهده دارد نظام سالمت راري دزگش ضروري براي تصمیم گیري و سیاستو نق می سازد

اغلب نظام هاي هم اکنون در  بوده و علمی است که مبتنی بر شواهد موجود  و نظام مندارزیابی یک روش 

از ارزیابی فناوري سالمت  .این روش علمی  اقدام می نمایند ن و تصمیم گیران با تکیه برارازسیاستگسالمت، 

کشورهاي متعددي از جمله و  اروپا، کانادا آمریکا،. صنعتی ایجاد شده است سال پیش در کشورهاي 35

 تحوالتسالمت  يرزیابی فناورابه واسطه فعالیت هایشان در حوزه اسپانیا، فرانسه، انگلستان سوئد، 

ل در کشورهاي در حاهمچنین . داشته اندنظام سالمت خود مبتنی بر شواهد چشمگیري در تصمیم گیري 

که  طوريه ب ست اما به سرعت در حال گسترش می باشدیک مفهوم جدید اHTA  رغم اینکه علیتوسعه 

سازمان جهانی چرا که  .شکل گرفته اند  HTAدر مالزي، فیلیپین، تایلند، چین و پاکستان سازمانهاي

کشورهایی  اکثر به طور کلی . داشته استتوجه ویژه  این مقوله دهه پیش به، از حدود دو (WHO)بهداشت

از  ،ر دهه هاي اخیر پیگیري نموده اندخود را دHealth Sector Reform که برنامه اصالح بخش سالمت 

ناسب در به مقوله ارزیابی فن آوري سالمت و انتخاب و استفاده از فن آوري م ن،جمله جمهوري اسالمی ایرا

  .داشته اندوف مت توجه خاص معطاري و مدیریت بخش سالزچارچوب استراتژیک سیاستگ

  ایران درارزیابی فناوري سالمت 

در معاونت سالمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  )1386(ارزیابی فناوري  سالمت از آبان سال 
فعالیت هاي این دبیرخانه . شروع به کار نموده است کشور و درگروه اقتصاد سالمت به صورت دبیرخانه 

دستگاه هاي سرمایه اي و تجهیزات  خصوص ارزیابی فناوري هاي نوین پزشکی دربیشتر از انجام پروژه هاي 
ارزیابی فناوري   با تالش فراوان و حمایت  وزیر محترم و مدیران و مسئوالن  دبیرخانه. گران قیمت، آغاز شد

به  89ل که  از ابتداي سا کندرسطح وزارت بهداشت پیدا جایگاه قانونی و ساختار اجرایی دتوانست  سالمت
عنوان یک اداره مستقل در معاونت درمان وزارت بهداشت و زیرمجموعه دفتر ارزیابی فناوري، تدوین 
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ادامه هاي خود را با هدف توسعه تفکر تصمیم گیري مبتنی بر شواهد استاندارد و تعرفه سالمت،  فعالیت 
  .داد

  : افق یابی فناوري هاي سالمت

 با نظام مراقبت سالمت هر کشوري در کنار مسائل مربوط به هزینه،توسعه و سازگاري فناوري هاي نوین 

تغییرات جمعیت شناختی و انتظارات ارائه دهندگان و بیماران کامال در گرو اطالعاتی خواهد بود که در این  

در عین حال باید در نظر داشت که مشتریان خدمات سالمت خود قادر به ارزیابی  .زمینه گردآوري می شود

و مالی فناوري هاي پزشکی نیستند بنابراین حضور نهادهایی که با روش هاي علمی اطالعات ب بالینی جوان

مورد نیاز را در این زمینه گرد آوري نموده و پس از غربالگري آن ها نتایج الزم را در اختیار سایر بخش هاي 

  . نظام سالمت قرار دهند ضروري می نماید

فعالیتی ویژه و تخصصی است که با اهداف مختلف به دنبال استاندارد سازي  2افق یابی فناوري هاي سالمت

محصول این فعالیت مستندات کوتاهی است که اطالعات مربوط . می باشد (HTA)ارزیابی فناوري سالمت 

برنامه  در اختیار به ورود، تاثیر بالقوه، ایمنی و هزینه فناوري ها را قبل از ورود آن ها به نظام سالمت کشورها 

  .گزاران قرار می دهد ریزان و سیاست

  که گاهی  Horizon Scanning System (HSS)  فعال در زمینه مراکز مختلفعملکرد اساسی 

Early Warning  یا Alert System  اران از طریق ارائه حمایت از سیاستگز د،هم نامیده می شو

نظام  احتمالی شان برتکنولوژي هاي جدید سالمت و نتایج آن ها در خصوص اطالعات به روز به است تا 

  :  می باشد مراحل زیر شاملدر واقع این فرآیند . دنشو کامال مطلعسالمت 

• Identification 
• Prioritization 
• Early Assessment 

• Dissemination and Monitoring 
 

                                                        
٢ Horizon scanning 
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در راستاي اقدام اولین بار  که و کشور نروژ بر می گردد 80به دهه  افق یابی فناوري سالمتخاستگاه 

ژوهش هاي علمی  تا پ بنیان گذاري گردید و تحقیقات مرتبطنسبت به فناوري هاي نوین پزشکی فعاالنه 

  کشور دنیا از جمله اسپانیا، 13در حال حاضر نیز بالغ بر . تنها معطوف به نتایج کاربرد فناوري نباشد

را پایه گذاري  HSSدانمارك و انگلستان سازمان هاي ملی   ، استرالیا کانادا،   سوئد،  نروژ،  سوئیس،  فرانسه،

با این سازمان ها  .دارداند که با نهاد هاي ارزیابی فناوري سالمت آن ها ارتباط تنگاتنگ و مستقیم کرده 

ي نهادها اندفناوري هاي سالمت به انجام رسانده افق یابی از اقداماتی که در خصوص کتبی ارائه گزارش 

HTA  اطالعات الزم را براي غربالگري و انتخاب اولویت ها در اختیار آن ها قرار را کامال حمایت کرده و

  . خواهند داد

تحقیقاتی در نظر دارد با همکاري مراکز کشور  معاونت درمان وزارت بهداشت ، در مان و آموزش و پزشکی

کشور نماید تا  افق ورود  HTAرا به صورت هدفمند وارد حوزه  افق یابی فناوري هاي سالمت، داوطلب

فناوري هاي سالمت به کشور مبتنی بر شواهد علمی و بار بیماري کشور و شرایط اجتماعی و اقتصادي و 

، آیین نامه افق یابی فناوري هاي سالمت براي مراکز تحقیقاتی ر همین راستاد. بومی کشور باشد

  . همکارتدوین گردیده است 
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  HTA  ئین نامه افق یابی فناوري هاي سالمت مراکز تحقیقاتی همکارآ

  

 دانش مراکز مدیریت( کشور مراکز تحقیقاتی داوطلب و همکار ارزیابی فناوري سالمت انتظار می رود

چرا . کشور اقدام نمایند HTAبه عرصه  Horizon Scanningدانش تسهیل ورود نسبت به  ) 3بالینی

فناوري  ورود  به منظور موثري  اتکه این مراکز می توانند در زمینه افق یابی فناوري هاي سالمت اقدام

  . انجام دهند  کشور موثر و ارجح  به هاي نوین 

   یابی فناوري سالمتافق زمینه در HTAنحوه تعامل مراکز با اداره  -1ماده 

فرا گرفته الزم را از طریق برگزاري کارگاه  هاي الزم است مراکز تحقیقاتی در این زمینه آموزش  )الف 

   .باشند

ناوري هاي ف Horizon Scanningبا ارائه گزارش کتبی از اقداماتی که در خصوص مذکور مراکز  ) ب

را براي به دست آمده را کامال حمایت کرده و اطالعات  HTAو اطالعات  سالمت به انجام می رسانند 

  هندقرار د دفتر ارزیابی فناوري ،تدوین استانداردو تعرفه سالمت غربالگري و انتخاب اولویت ها در اختیار 

کشور هاي خصوصا ( ل مشخصات کلی فناوري، وضعیت آن در کشور و منطقه مااین اطالعات ش) ج

ی و مباحث هزینه اي آن می باشد که در کنار مشخصات فناوري هاي رقیب ارائه اثربخشی، ایمن ،)همسایه

  . خواهند شد

العات مذکور را ارائه شده است اطکه به پیوست  )1شماره ( فرم گزارش افق یابی فناوري هاي سالمت  )د

  .نمودگردآوري خواهد به طور نظام مند 

  

  
                                                        

3 Clinical Knowledge Management Unit (CKMU) 
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   : ارائه گزارشات و کاربرد اطالعات زمان بندي – 2ماده 

گزارش  )یک بار ماه 6هر ( بار 2موظف خواهند بود ساالنه  مراکز همکاربه موجب این آئین نامه ) الف

زیابی اداره ار( تدوین استاندارد و تعرفه سالمت   پیوست به دفتر ارزیابی،فعالیت هاي خود را در قالب فرم 

   .ارائه نماید )فناوري سالمت

از پس  وحاصل با کمک اطالعات  ارزیابی فناوري سالمت مستقر در دفتر ارزیابی فناوري سالمت ، اداره) ب

ارزیابی فناوري سالمت و تصمیم گیري نسبت به انتخاب اولویت هاي به نسبت  ،تاریخ دریافت گزارشات

  .خواهد کردفراخوان پژوهشی پروژه هاي مربوط اقدام 

  نیروي انسانی مراکز همکار – 3ماده 

مراکز تحقیقاتی داوطلب و همکار ارزیابی فناوري سالمت که در این عرصه فعالیت خواهند کرد باید در 

 ،مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  ،د سالمتبرخی رشته هاي تخصصی الزم نظیر اپیدمیولوژي، اقتصا

  .از نیروهاي کافی برخوردار باشند سالمت، پزشکی اجتماعی و سیاست گزاري ارزیابی فناوري سالمت

  همکار یابی مراکزشارز -4ماده 

از سوي معاونت تحقیقات و  امتیازاتی کشور ارزشیابی مراکز تحقیقاتی همکار ارزیابی فناوري سالمتدر 

 Horizon Scanning براي مراکزي که در زمینه فناوري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پز شکی کشور

  .در نظر گرفته شده استفعالیت کنند ،  
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  فرم گزارش افق یابی فناوري هاي سالمت  

  

:  نام فناوري) ١
...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

 : جمعیت هدف )٢
...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

  ):کاربرد و قابلیت( توصیف و شرح فناوري ) ٣

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

 :هاي هدف/اهمیت بالینی و بار بیماري) 4
..................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

: توزیع کنندگان  و کارخانه ها )5 
..................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................: FDAدیه هاي بین المللی نظیر یتای) 6

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

  

  ...............سایر             فوریت هاي پزشکی            مراکز سرپایی         بیمارستان       :محل استقرار فناوري) 7
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  :وضعیت فناوري در کشور مربوط ) 8

  است هنوز به بازار عرضه نشده 

  ماه است در بازار موجود است 7 – 12مدت                    موجود استماه است که در بازار  1-6مدت 

                 وضعیت فناوري شناسایی نشده است                 ماه است که در بازار موجود است 12بیش از 

  

  ):کشور 3حداقل ( OECDکشورهاي منطقه یا کشورهاي عضو وضعیت فناوري در   )9  

  نسبت فناوري موجود در کشور/تعداد  نام کشور

    

    

    

    
  

  

  )و کاربري فناوري هاي رقیب توضیح داده شود مشخصات کلی( : فناوري هاي رقیب) ١٠

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................  

  

  ):سطر 8حداکثر در ( ایمنی فناوري توضیحات مربوط به ) ١١

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................  
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  ):سطر 8حداکثر در ( فناوري  یشخبرثاتوضیحات مربوط به ) ١٢

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................  

  :تاثیرات بالقوه فناوري بر بیماران )١٣

  ارتقاي کیفیت زندگی بیمارو افزایش بقا              کاهش مرگ و میر           کاهش مرگ و میر 

  ....................................................................................... سایر                ارتقاي کیفیت پایش بیمار

  

  : مباحث هزینه اي )١۴

  :قیمت کارخانه اي فناوري 

  :قیمت فناوري هاي رقیب

  ) :سطر 5حداکثر در ( به عمل آمده در خصوص فناوري مربوط  یشخبرثا هنیزهنتایج 

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................  

  

   :ناوري تاثیرات ساختاري و سازمانی ف) ١۵

  ؟تاثیري بر روش هاي تشخیصی درمانی فعلی خواهد داشتفناوري چه 
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