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 (HTA) سالمت يفناور يابيدر عرصه ارز
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 دهيچك

تواند به واسطه کاهش ميها از جمله بخش سالمت هرچند براساس مفروضات کالسيک دانش اقتصاد، ورود تکنولوژی در تمامي بخش :زمينه و هدف

ای به بعد توسعه استفاده از فناوری در حوزه رسد از نقطهاما به نظر مي شود؛وری سبب انتقال منحني امکانات توليد یک کشور ها و افزایش بهرههزینه

تقاضای القایي، تأثير مشخصي  بروزجي و سالمت، با وجود افزایش سهم سالمت در توليد ناخالص داخلي، اما به جهت ظهور انواع پيامدهای منفي خار

بر همين اساس، همواره این پرسش مطرح است که . در ارتقای رفاه اجتماعي و دسترسي ارزان و راحت عموم مردم به خدمات درماني نخواهد داشت

ین پرسش، موضوعي به نام ارزیاابي  های کل خواهد شد چيست؟ پاسخ به امرز و حد بهينه ورود فناوری در بخش سالمت که منجر به بهبود شاخص

آوری و سطح مقاومات  بدیلي در شناخت ارتقای تابی سالمت تبدیل نموده است که نقش بيگذار سياستفناوری سالمت را به موضوعي کليدی در 

هاای وزارت بهداشات،   ياستاز آنجا که همواره موضوع ارزیابي فناوری سالمت در ایران نسبت مستقيمي با س. نظام سالمت یک کشور خواهد داشت

ی کشور در بخش سالمت با موضوع فناوری نيازمند گذار سياستشناسي نوع مواجهه ساختار لذا بررسي و آسيب ؛درمان و آموزش پزشکي داشته است

 . شناسي رویکردها و عملکردهای این وزارتخانه استارزیابي و آسيب

 .های نيمه ساختاریافته انجام شده است از مصاحبه پژوهش حاضر مبتني بر روش اسنادی و استفاده: روش

محور تعریف فناوری، معيارهای ارزیابي فناوری، تربيت  5شناسي ارزیابي فناوری سالمت در ایران در های انجام شده، آسيببراساس بررسي: ها يافته

 . های نوین انجام پذیرفت رینهایت نقش فناودر نيروی انساني مورد نياز، نقش نظام بيمه در ارزیابي فناوری و 

گياری   د، ضرورت بازنگری اساسي در الگوی ارزیاابي فنااوری کشاور و سااختار تصاميم     شآنچه از نتایج حاصل از این ارزیابي مشخص : گيري نتيجه

 11که تا کمتار از   کند را مطرح ميویژه با توجه به در پيش بودن امواج جدید فناوری در بخش سالمت  درخصوص ورود فناوری به عرصه سالمت به

 .سازد با چالش مواجه ميبه شدت گذاری و ارزیابي فناوری را برای کشوری نظير ایران  ساله آینده الگوی کنوني سياست
 

 های نوین، سالمت ، فناوریتکنولوژی زیست پزشکيشناسي، ارزیابي  آسيب :ها کليد واژه

 

 مقدمه
هاای   اوری در عرصاه گيری در خصوص چگونگي استفاده از فن تصميم

های  مختلف به تدریج و در چند دهه اخير منجر به توسعه یکي از زیرشاخه

باه  (. 1)شاده اسات   5ی، تحت عنوان ارزیاابي فنااوری  گذار سياستدانش 

صورت کلي ارزیابي فناوری به دنبال کاراترین روش سازماندهي، مدیریت، 

ساالمت نياز باا     بخش(. 2)ترین خدمت استتأمين مالي و ارایه با کيفيت

های فناورانه در عرصه تجهيزات پزشکي  توجه به گسترش روزافزون نوآوری

و محصوالت دارویاي و همچناين فراینادهای ناوین درمااني، از ایان امار        

توان بيان داشت که باا توجاه باه اهميات ایان       مستثني نبوده و حتي مي

د به خو( HTA) 6موضوع در بخش سالمت، موضوع ارزیابي فناوری سالمت

صورت مسايری مساتقل ماورد تأکياد نهادهاای مربو اه در کشاورهای        

این تصميم از آن جهت حایز اهميت است که از  (3)یافته بوده است توسعه
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 hosseini@tsi.ir وریپژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمه: نویسنده مسئول. * 1

 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران ،دانشيارگروه توسعه علوم بهداشتي. 2

 مرکز تحقيقات مدیریت ا العات سالمت، دانشگاه علوم پزشکي تهران. 3

 علوم پزشکي شهيد بهشتيگذاری سالمت، دانشکده، دانشکده مجازی، آموزش پزشکي و مدیریت، دانشگاه  گروه مدیریت، اقتصاد و سياست. 4

5. Technology Assessment 

6. Health Technology Assessment  
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 ...شناسي رويكرد وزارت بهداشت،  بررسي و آسيب

011 

یک سو نقش فناوری در بهبود فرایند درمان و تشاخيص در حاوزه ساالمت    

امری غيرقابل انکار است و امروزه شواهد غيرقابل انکاری از نقش فنااوری در  

ولاي از  . در اختياار اسات  ها و توليد داروهاا  بهبود جراحي، تشخيص بيماری

تار شادن ساالمت و    تواند منجر به گاران سوی دیگر، استفاده از فناوری مي

در حاوزه ساالمت از    1گيری انواع پيامدهای خارجي منفاي همچنين، شکل

این مسئله به ویژه باا توساعه روزافازون    . دشومنظر گسترش تقاضای القایي 

تار نياز خواهاد    رنگنقش بخش خصوصي در حوزه ارایه خدمات سالمت پر

بااه عبااارت بهتاار، در بسااياری از مااوارد ممکاان اساات در دنيااای  . (4)بااود

داری کاه مسائله ساود و منفعات شخصاي مبناای اصالي فعاليات          سرمایه

هاای خاصاي   جایگزیني فناوریبه  لبي های فناور است، این منفعت شرکت

هاای  در حوزه سالمت منجر شود که برتری مشخصاي نسابت باه فنااوری    

به  ور مثال، مواردی از قبيلِ تری پاارانول بارای درماان    . اندته نداشتهگذش

کلسترول، هيدراالزین برای نارسایي مزمن قلباي، اپيزیوتاومي بارای تولاد و     

تاليدوماید برای آرام کردن زنان حامله از جملاه ماواردی اسات کاه بعاد از      

اناد و  د هيچ تأثير مشخصي نداشاته شاستفاده مشخص و رواج آنها مشخص 

تار شادن    بناابراین، گاران  (. 5، 4)اناد مضر نيز باوده  ي از مواردبعضدر حتي 

هاای   های نوین که منجر به افزایش هزینه های سالمت با ورود فناوری هزینه

شود در کنار برخي مخا رات اخالقي و یا پيامادهای   ای مي های بيمه شرکت

راه داشته باشاد،  خارجي منفي که ممکن است استفاده از یک فناوری به هم

 کارده همواره موضوع ارزیابي فناوری سالمت را باه موضاوع مهماي تبادیل     

 يعماوم  اور   باه الملال   البته، به تجربه ثابت شده که در عرصاه باين  . است

المللي بيشتر از منظر افازایش   موضوع ارزیابي فناوری در سطح نهادهای بين

ی ماورد توجاه باوده    اهاای بيماه  های درمان و افزایش مخارج شرکت هزینه

 .(3)است تا نقش احتمالي آن در ایجاد مخا رات اجتماعي و اخالقي

تحات عناوان    در ماواردی که  ارزيابی فناوريدر ایران نيز، موضوع 

شاود، هار   شناخته ماي  گذار سياستدر سطح نهادهای  پيوست فناوري

سعه های کالن ملي نظير تراریخته، تو چند گاهي اوقات و در برخي از پروژه

به موضوع اصالي و محاوری   ... پرورش ماهي تيالپيا، آب ژرف، رمزارزها و 

نکه ای دليلتبدیل شده است، اما به  گذار سياستهای  چالش ميان دستگاه

اوالً متولي مشخصي که به صورت فرابخشي باه ایان موضاوع بااردازد در     

 هاای مختلاف باه موضاوع     سطح کشور وجود ندارد و ثانياً رویکرد دستگاه

فناوری و جذب یک فناوری نوین متفاوت است، معموالً در یاک جادال و   

نکه در یاک فرایناد   ایو یا  شود  بخشي یا تعيين تکليف نمي زورآزمایي بين

فرسایشي و غيرعلمي، به صورت موقت حساب قادرت یکاي از باازیگران     

لزوم در بلندمدت و با براساس که  شود  دولتي به صورت موقت مختومه مي

 . ها، پایدار نخواهد بود دولت تغيير

ن است که همواره یکي از مخا بان اصلي این ایاما، نکته حایز اهميت 

ها مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بوده است که  چالش

یا به صورت مستقيم در خصوص رویکردهای نوین درماني و پزشکي نظير 

هاای جدیاد    جراحي، کيتهای جدید  گری و درمان ناباروری، روش غربال

درمااني درگيار ایان     های ژنتيک و ژن تشخيصي، داروهای جدید، مشاوره

نظير تراریخته   موضوع است و یا به صورت غيرمستقيم و در موضوعات ملي

البتاه  . و یا ماهي تيالپيال، ناچار به اتخاذ موضع در این خصوص بوده است

به موضاوع ارزیاابي    ورود رسمي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي

گردد و از حدود یک دهه ميالدی باز مي 01فناوری سالمت به اواخر دهه 

بعد از آن بود که در سطح این وزارتخانه، تربيت نيروی انساني متخصص و 

در مقطاع  ( HTA) کارشناس با تأساي  رشاته ارزیاابي فنااوری ساالمت     

-صورت کلي مياما، به . (6)کارشناسي ارشد مورد توجه جدی قرار گرفت

توان گفت که همواره موضوع ارزیاابي فنااوری ساالمت در ایاران نسابت      

های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي داشته مستقيمي با سياست

ی گذار سياستشناسي نوع مواجهه ساختار بررسي و آسيب بنابرایناست و 

بدیل کشور در بخش سالمت با موضوع فناوری به ویژه با توجه به نقش بي

آوری و مقاوم شدن بخش سالمت، نيازمند ارزیابي و فناوری در ارتقای تاب

بر این اساس و . شناسي رویکردها و عملکردهای این وزارتخانه استآسيب

با توجه به نقش محوری وزارت بهداشت و درماان و آماوزش پزشاکي در    

-بحوزه ارزیابي فناوری، در این پژوهش تالش شده است به بررسي آساي 

. ا.ا.شناسانه عملکرد و رویکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشاکي ج 

 . های گذشته مبادرت گردددر موضوع ارزیابي فناوری سالمت در سال

هاای دساتيابي باه     تارین روش  در گام اول، یکي از مهام : روش پژوهش

های مورد نيااز پاژوهش، روش انسانادی باوده اسات کاه        ا العات و داده

های آموزشي تدوین شده رشاته ارزیاابي   به مجموعه سرفصلبراساس آن 

 . شودهای پيشين رجوع شده  فناوری سالمت، مقاالت، کتب و پژوهش

هاای زمااني در انجاام پاژوهش و همچناين      محادودیت  دليال اما به 

کارانه حاکم بر تدوین اسناد مکتوب کاه امکاان    های خاص محافظه ویژگي

ن پژوهش از  ریق مطالعات انسنادی را کسب تمامي ا العات مورد نياز ای

های خبرگااني و اساتفاده از    سازد، الجرم رجوع به آرا و اندیشه فراهم نمي

باه  . مصاحبه به عنوان منبع دوم دریافت ا العات نيز امری ضاروری باود  

هایي است کاه   های مورد نياز این تحقيق، داده عبارت بهتر، بخشي از داده

دود با خبرگان و متخصصان ارزیابي فناوری های مح حسب انجام مصاحبه

ها نيز در پژوهش حاضر، رویکرد منتخب در مصاحبه. سالمت به دست آمد

در این نوع مصااحبه،  . ساختاریافته بوده استهای نيمه استفاده از مصاحبه

و مبتناي بار ارتباا ي     2های بدون ساختار، چارچوبي بااز  همانند مصاحبه

 اماا، بارخالف  . کنناده وجاود دارد   ه و مصاحبهشوند دوسویه ميان مصاحبه

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
1. Negative Externality 

2. Open Framework 
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اسات کاه مساير     1های بدون ساختار، متمرکز بر عناویني خااص  مصاحبه

وار مصاحبه را در جهت ارتباط با مقوالت اساسي ماورد نظار تحقياق هما    

ها  نامه بنابراین، منظور از مصاحبه در این پژوهش، ارایه پرسش. 2(7)کند  مي

زیرا  ؛شوندگان نبوده است های مصاحبه دریافت پاسخ برایو سؤاالت مدون 

 برحساب لازوم  هاای علاوم اجتمااعي     هایي در پژوهش که چنين مصاحبه

اده از تحليل نتایج مصاحبه نيز با اساتف . دستاورد مشخصي نخواهد داشت

انجام گرفت که در آن هدف اصلي پژوهشاگر آشاکار    3هایي تفسيری روش

 .(8)های نهفته در مصاحبه است دن پيامکر

 

 ها يافته
هاا باا   های به دست آمده و مبتني بر نتایج حاصل از مصاحبهبراساس داده

 :حوزه زیر انجام شده است 5شناسي مورد نظر در  خبرگان این حوزه، آسيب

 وریتعریف فنا .1

 معيارهای ارزیابي فناوری .2

 تربيت نيروی انساني مورد نياز .3

 نقش نظام بيمه در ارزیابي فناوری .4

 های جدید ارزیابي فناوری های نوین در ایجاد چالش نقش فناوری .5

بندی به معنای بهتارین الگاوی    شک انتخاب این الگو و مدل  بقه بي

نيست . ا.ا.المت جهای ارزیابي فناوری سالمت در نظام سبندی چالشدسته

. تار نياز الگوهاای دیگاری در ایان خصاوص تجرباه شاده اسات          يشپو 

های ارزیابي فنااوری  زوزاني و همکاران در بررسي چالش ورمثال، عرب به

بخااش زیرساااختي،  4هااا بااه  بناادی چااالش سااالمت از الگااوی  بقااه 

نفعاان داخلاي و   گذاری، فراینادهای اجرایاي و تعاارض باين ذی     مقررات

هاای موجاود   رسد، حسب دادهاما به نظر مي (6)انددهکرستفاده خارجي ا

تصاویر بهتاری از    دتوانا  ماي بندی انجاام شاده در ایان پاژوهش،     تقسيم

های ارزیابي فناوری سالمت به ویژه با توجه به هدف دساتيابي باه    چالش

 .آور ارایه دهدمقاوم و تابیک نظام سالمت 

 

 ابهام در چيستی فناوري

دی ارزیابي فناوری سالمت در ایران، اغتشاش مفهومي در اولين چالش ج

بين تعااریفي کاه نهادهاای     در کلدر این چارچوب، . تفسير واژه فناوری است

المللي مانند سازمان بهداشت جهاني در تعریف فناوری در حاوزه ساالمت   بين

هاای خاود ماد نظار     اند با آنچه که ما در ایران از فناوری در سياستبيان کرده

باه  « Technology»ماا مفهاوم    در مجماوع . داریم تفاوت محسوسي وجود دارد

را « فنااوری »گيریم و شاید باه هماين دليال معاادل     شدت ابزاری در نظر مي

بر همين اساس، بخش مهمي از مسئله ارزیاابي  . ایمبرای آن در فارسي برگزیده

و یاا وارد   فناوری سالمت به موضوع واردات تجهيزات پزشکي یا دارویي جدیاد 

ای اختصااص   شدن یک تجهيزات پزشکي یا دارویي به سبد محصاوالت بيماه  

هاای   ، بخش مهمي از ارزیابي های فناوری سالمت در سالدليلبه همين . دارد

تارین   مهم .ای حوزه سالمت بوده استزات سرمایهيگذشته ناظر بر ارزیابي تجه

ص، داروهاا و تجهيازات   تجهيازات تشاخي   :های مورد ارزیاابي عبارتناد از  حوزه

البتاه،  . دهناد مورد را به خود اختصاص مي 21تا  17جراحي که ساالنه حدود 

 2117ماورد در ساال    23تاا   2115ماورد در ساال    8در چند سال اخيار از  

توساط موسساه ملاي     اغلببوده است که  21تا  17ایم اما متوسط بين داشته

ایان در  . (6)ار گرفتاه اسات  تحقيقات سالمت وزارت بهداشت مورد ارزیابي قار 

المللاي حاوزه    های بينالملل و در تعاریف سازمان حالي است که در عرصه بين

سالمت، به فناوری به مثابه یاک مقولاه دانشاي و باه صاورت عاام نگریساته        

هایي کاه در خاود کشاور    شود و بر همين اساس، فرایندهای درماني و رویه مي

کن کردن فلج ا فال رخ داده اسات  ریشهما نظير شبکه بهداشت و درمان و یا 

باه عباارت   . تواند به عنوان موضوعات ارزیابي فناوری سالمت قرار گيارد  نيز مي

ای که باا اععماال آن اهاداف ساالمت باه نحاوی بهتاری        بهتر، هر نوع مداخله

تواند مصداق فناوری سالمت باشد و بخش مهمي از موضاوع  پيگيری شود، مي

هاای  های تأمين مالي، سبکاند به نحوه سازماندهي، شيوهتو ارزیابي فناوری مي

 .(5، 4)موارد مشابه دیگر بازگردد... مدیریتي 

 

 معيارهاي ارزيابی فناوري

چالش دومي که نظام ارزیابي فناوری سالمت در ایران باا آن مواجاه   

باه صاورت کلاي، باه     . است، نبود شاخص و معيار مشخص ارزیابي اسات 

ي، سياسي و اقتصادی حاکم بر موضوع ارزیابي فناوری، واسطه ابعاد اجتماع

. (5)هایي بهره برد که بتواند این ابعاد را پوشش دهاد بتوان از شاخص دبای

بندی رایج، چهار شااخص در ادبياات   بر این اساس و بر اساس یک تقسيم

  :(0)ارزیابي فناوری سالمت مطرح است

شاخص  -4 ،عدالتشاخص  -3 ،شاخص کارایي -2 ،شاخص اثربخشي -1

 رضایتمندی

های اجرایي و ها، دستورالعملرویه دسالمت، بای گذار سياستدر واقع، 

شاخص  4معيارهای ارزیابي خود را مبتني بر یک یا ترکيب معقولي از این 

ها نيازمناد توجاه باه     بنا کند که در بسياری از موارد انتخاب هر یک از آن

زیرا در بسياری . سي یک کشور استساختارهای ارزشي حاکم در نظام سيا

باه  . ها در عرصه حکمراني با یکدیگر در تعارض استاز موارد، این شاخص

ای اگار بخاواهيم اثربخشاي یاا کاارایي را در حاوزه        ورکلي به ور مثال، 

افزایش دهيم الجرم مجبور خواهيم بود تا حادودی از عادالت یاا براباری     

 .(11) پوشي کنيمچشم
 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

1. Special Topics 

2. Open- Ended 

3. Interpretive  
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گذاری بخش سالمت کشاور   اما فارغ از این روابط، در ساختار سياست

هاای  گيریدر تصميم در کلدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

صي نقش مرتبط با ارزیابي فناوری سالمت، فشارهای سياسي و منافع شخ

های وزارتخاناه را  توان انتخابپررنگي داشته است و بر همين اساس، نمي

های مختلف تاریخي به نگاه و رویکارد سياساي حااکم بار دولات      در دوره

توان باه صاراحت بياان    به عبارت بهتر، در ایران نمي. خاصي منتسب کرد

ربخشي داشت که یک وزارتخانه در انتخاب یک نوع فناوری تابع رویکرد اث

بار هماين   . محاور های عدالتحاکم بر دولت وقت بوده است و یا تابع نگاه

هایي که دولتي باا شاعار   اساس شواهدی متعددی وجود دارد که در دوره

هایي رخ محوری در سطح اجتماع مشغول فعاليت بوده است، انتخاب عدالت

کنايم   داده که هيچ سنخيتي با این نگاه نداشته است و بعضا مشاهده ماي 

هاای   تصميماتي توسط آن دولت اتخاذ شده است که هر چند کاه هزیناه  

اما باز هم فناوری به نظام سالمت کشاور تحميال    ؛دهکردرمان را ده برابر 

شاید باه هماين دليال، بخاش     . (0)(در ایران MRIنوع توسعه )شده است 

ای هگيریهای فناوری انجام شده اصال ارتبا ي با تصميممهمي از ارزیابي

ثير را أهای ارزیابي سالمت کمترین تبخش سالمت نداشته است و گزارش

هاای اصالي   گياران و همچناين شارکت   ان، تصاميم گاذار  سياستدر نگاه 

 .(2)واردکننده تجهيزات داشته است

ها های سياسي دولتفارغ از نبود رابطه مشخص ميان اهداف و آرمان

های پيش روی دیگر از چالش های فناورانه در حوزه سالمت، یکيو انتخاب

نظام سالمت کشور در ارزیابي فنااوری ساالمت، مواجهاه ایساتا در برابار      

به عبارت بهتر، یکي از . مواجهه پویا در پيگيری یک شاخص مشخص است

هایي که در ارزیابي فناوری سالمت در ایران وجود دارد، دشواری در چالش

خصاوص   ه عنوان مثال، درب. انتخاب یک فناوری حسب مؤلفه زمان است

انتخاب ميان دو شيوه دیاليز و یا پيوند کلياه، شااخص اثربخشاي را اگار     

مدت در نظر بگيریم، یک نتيجه حاصل خواهد شاد  ایستا، مقطعي و کوتاه

و زماني که هماين شااخص اثربخشاي را    ( یابددیاليز بر پيوند برتری مي)

م داشت بلندمدت، پویا و دایمي در نظر داشته باشيم انتخاب دیگری خواهي

 (.پيوند بر دیاليز برتری خواهد داشت)

در نهایت، چالش دیگاری کاه در انتخااب معياار و شااخص ارزیاابي       

های  فناوری در نظام سالمت کشور وجود دارد، نوع مواجهه با دستورالعمل

ی ما به نحوی است گذار سياست، ساختار در مجموع. باليني است 1اجرایي

المللاي   وری مبتني بر استانداردهای بينکه ارزیابي ما در خصوص یک فنا

که در بسياری از موارد، این استانداردها را حسب اقتضائات در حالي. است

توانيم جابجا کنيم و سطح متفاوتي از یک شاخص مشاخص   کشورمان مي

المللاي همخاوان   گذاری نمایيم که هرچناد باا اساتاندارهای باين    را هدف

هاا یاا   نيل باه هار یاک از شااخص     های کشور ما درنيست، ولي ضرورت

ایان در حاالي اسات کاه توقاف در      . دهدمعيارهای مورد نظر پوشش مي

هاای بااالیي را بادون    المللي، در بسياری از موارد هزینهاستانداردهای بين

 .نتایج مطلوب به دست خواهد آورد دستيابي به

 

 تربيت نيروي انسانی مورد نياز

ع ارزیابي فناوری، نگاه آکادميک داشاته و  در ایران تنها بخشي که به موضو

به تربيت نيروی انساني در این حوزه همت گماشته است، بخش سالمت اسات  

های بهداشات از حادود ده ساال پايش تربيات      و وزارت بهداشت در دانشکده

. (2)نيروی انساني مورد نياز کشور را در سطح کارشناسي ارشد آغاز کرده است

دانشاجو در ایان    بتهران، ایران، یزد و کرمان به ترتيا  دانشگاه 4حاضر،  درحال

دانشجو در این حاوزه مشاغول    21حوزه مشغول هستند که در مجموع ساالنه 

گاذاری وزارت   آیا سارمایه که ن است ایحال پرسش مهم  (6)شوندتحصيل مي

بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در تربيت نيروی انساني متخصص توانساته  

های ملاي مارتبط باا ایان      وزارتخانه را در موضوعات و چالش است رویکرد این

های اخير بهبود بخشد؟ آیا نيروهای انساني تربيات شاده    حوزه به ویژه در سال

اند با هدف کمک  در مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي توانسته

های درمان، کماک ماؤثری را    به اقتصاد سالمت و در جهت جلوگيری از هزینه

هاای   گاذاری  های کالن وزارتخانه داشته باشند؟ آیاا سارمایه   یگذار سياستدر 

های آموزشاي   وزارت بهداشت در عرصه تربيت نيروی انساني و ایجاد زیرساخت

های مجموعه بهداشت و درماان   برای این حوزه توانسته است در ارتقای ارزیابي

های محاوری   پروژهدر خصوص نحوه استفاده صحيح از فناوری مؤثر باشد و در 

آوری ساختار سالمت کشور را در برابر  های اخير، تاب درماني و غيردرماني سال

توان گفات  های اقتصادی ارتقا دهد؟ تقریبا ميزا به ویژه شوک های برونشوک

هاای انجاام شاده، از نظار     ها منفي است و  باق بررساي  پاسخ به این پرسش

اند و یا  ا به خارج از کشور مهاجرت کردهعملياتي کارشناسان این حوزه عموماً ی

 .(0)اند اینکه به این بخش ورود پيدا نکرده

 

 نقش نظام بيمه در ارزيابی فناوري
در کشورهای صنعتي به  ور عام و در آمریکا به  ور خاص، مهمترین 

در واقاع،  . 2بخشي که مدعي ارزیابي فناوری سالمت است نظام بيمه است

مي از اهميت ارزیابي فناوری ساالمت باه نقاش    در این کشورها بخش مه
 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1. Guideline 

عيناي و  هاای   مشااوره ه وظيفه ارائه ارزیابي فنااوری و ارائا  ، ریاست جمهوری امریکاد وابسته به نها (OSTP)دفتر سياست علم و فناوری کاخ سفيد موضوع به حدی است که  اهميت این .2

برای حمایت از این دفتار کاه   . ویژه در حوزه اقتصاد سالمت و ارائه گزارشات مستقل به ریي  جمهور را بر عهده دارد المللي امریکا بهثيرات فناوری بر امور داخلي و بينأواقعي پيرامون ت

هاای فادرالي علاوم در تجزیاه و      سي  شده که با بنياد ملي علاوم و ساایر آژانا    أکاخ سفيد ت (STPI) سسه سياست علم و فناوریؤریي  آن مشاور علمي ریي  جمهور نيز هست، م

 .ستتحليل حوزه علم و فناوری مرتبط ا
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گردد و مهم تارین  ای باز ميهای بيمههای جدید در افزایش هزینهفناوری

تواند از  ریاق  موضوع آن است که توسعه روزافزون استفاده از فناوری مي

ای و متعاقاب آن نظاام ساالمت را دچاار     یجاد تقاضای القایي، نظام بيمها

ن است کاه چاه   ایبر این اساس، مسئله اصلي ارزیابي فناوری . کندچالش 

ای بايش از انادازه    ها داشته باشيم که بار نظام بيمهنوع انتخابي از فناوری

ناوری در زیرا مؤلفه ف. دشوافزایش نيابد و نظام سالمت دچار آسيب جدی ن

ها سابب ساقوط بخاش    تواند با افزایش هزینهحوزه سالمت به تنهایي مي

قابل توجهي از جامعه به زیر خط فقر شاود و باه راحتاي مبااحثي نظيار      

 .(4)عدالت اجتماعي را دگرگون سازد

در ایران نيز، بخش مهمي از دغدغه وزارت بهداشت، درماان و آماوزش   

هاای مشاخص و خادمات    تن فنااوری های گذشته قرار گرفپزشکي در سال

بيمه بوده است و مؤلفاه بيماه نقاش مهماي در      فهرستها در  حاصل از آن

ایان موضاوع در     ورکلي به. پذیرش یا عدم پذیرش یک فناوری داشته است

های وزارت بهداشت، به عنوان افازایش مخاارج ساالمت و یاا کااهش      بيانيه

اماا در واقاع مسائله     ؛است کنندگان نهایي مورد توجه بودهمطلوبيت مصرف

در . (6)ای نظام ساالمت اسات  های بيمهمراد از مخارج سالمت همان هزینه

هاا در ارزیاابي و تأیياد ورود یاک     تارین شااخص  این چارچوب، یکي از مهم

های این فناوری کمتار   ن است که آیا هزینهایفناوری به نظام سالمت کشور 

مهمي از فرایند ارزیابي سالمت در زیرا، بخش . دالر است یا خير 111,51از 

های آن برای نظام سالمت بايش  شود که هزینهخصوص تجهيزاتي انجام مي

موضاوع   در کلبه همين جهت، از لحاظ کاربردی . (6)دالر است 111,51از 

تجهيزات پزشکي که گرانتر هستند محال ارزیاابي فنااوری باوده اسات ناه       

این در حالي است که مسئله ارزیاابي  . (2)های مرتبط با حوزه دارویيفناوری

 دليال فناوری در بسياری از موارد ایجاد تقاضای القایي نامناسبي است که به 

نبود راهنماهای مناسب شکل گرفته است ناه گاران باودن آن بارای نظاام      

های متعددی انجاام   حاضر آنژیوگرافي به عنوان نمونه، درحال. ای کشوربيمه

. آنژیو سابق به دسات آورناد   تي مان نتایج را با سيتوانستند هشود که مي مي

 .درصد گزارش آنژیوها  بيعي است 71، بيش از دليلبه همين 

 

هااي ددياد    هاي نوين در ايجااد چاا ش   نقش فناوري
 ارزيابی فناوري

هاایي   چالش آینده ارزیابي فناوری سالمت در ایران را بایستي ورود فناوری

در ایان  . را دگرگاون خواهاد سااخت   دانست کاه کال نظاام ساالمت کشاور      

صانعت بهداشات و درماان     2131بيني آن است کاه در ساال   چارچوب پيش

هاای   کامل متفاوت از شرایط امروز است و پيشران این تحول نيز فناوری ور  به

یاابي ژنتياک در کناار هاوش     های حوزه تاوالي نویني است که مبتني بر مؤلفه

ای را سازی شده ني و سفارشي و شخصيمصنوعي و دیجيتال، راهکارهای درما

رسد الزمه مواجهه فعاال باا ایان تغييارات،     به نظر مي. (11)ارایه خواهند کرد

تک اجزای نظام فعلي بهداشت و درمان کشور است کاه سااختار    تحول در تک

به  اور مثاال،   . ارزیابي فناوری سالمت ما نيز در رأس این تغييرات خواهد بود

ها در حاوزه ساالمت از   ه تمرکز تخصيص منابع و بودجهبيني آن است کپيش

شک یاک نظاام   بي. (11)بخش درماني به بخش پيشگيری منتقل خواهد شد

باا فهام ایان موضاوع از هماين حااال نسابت باه ورود          دگير فعال بایا تصميم

های جدید با توجه به ایان تغييار ریال در حاوزه ساالمت تصاميمات        فناوری

بناابراین،  . شاود ایط کنوني شواهدی از آن دیده نماي متفاوتي بگيرد که در شر

های مهم ارزیابي فناوری سالمت در ایران نداشتن یاک رویکارد   یکي از چالش

پژوهانه از تحوالت نظام سالمت به ویژه با توجه به وقوع انقاالب صانعتي   آینده

 .تي، دیجيتال و ژنتيک است چهارم در حوزه آی

 

 گيري بندي و نتيجه دمع

س مفروضات کالسايک داناش اقتصااد، ورود تکنولاوژی در تماامي      براسا

هاا و افازایش   تواند به واسطه کاهش هزینه ها از جمله بخش سالمت ميبخش

د و باه واساطه آن،   شاو وری سبب انتقال منحني امکانات توليد یک کشور بهره

ای باه بعاد   رسد از نقطاه اما به نظر مي. (11)دشوافزایش رفاه اجتماعي حاصل 

توسعه استفاده از فناوری به واسطه پيامدهای خارجي منفي و همچناين اناواع   

ها و مخارج افراد، رفااه اجتمااعي را کااهش    مخا رات اخالقي با افزایش هزینه

 در کال در حوزه سالمت که به واسطه ماهيت خدمات ارایه شاده در آن  . دهد

هماين اسااس   کننده یک کاال مشترک خواهاد باود و بار    تقاضاکننده و عرضه

مستعد ظهور انواع تقاضای القایي است این موضاوع شادت بيشاتری خواهاد     

از  در ماواردی المللي نيز مؤیاد ایان نکتاه اسات کاه      تجربيات بين. (4)داشت

ای به بعد، ورود فناوری هر چند به افزایش سهم بخش سالمت در تولياد  نقطه

هاای کليادی   ی شااخص به ارتقاا  اما لزوماً ؛انجامدناخالص داخلي کشورها مي

شاود  ختم نماي ... سالمت نظير اميد به زندگي یا کاهش مرگ و مير مادران و 

بر همين اساس، همواره این پرساش مطارح   (. تفاوت تجربه انگلستان و آمریکا)

است که مرز و حد بهينه ورود تکنولوژی در بخش سالمت که منجر به بهباود  

هاای  چه نسبتي با سياسات  های کل خواهد شد چيست و این موضوعشاخص

ما در عرصه سالمت و مدل توسعه در بخش بهداشت و درمان خواهد داشات؟  

 7111ها در کشوری نظير ایران با درآماد سارانه کمتار از    پاسخ به این پرسش

زیارا، انادکي   . دالر از اهميت بيشتری نسبت به جوامع صنعتي برخاودار اسات  

های سالمت را افزایش و رفااه  ت هزینهتواند به شدقصور در انتخاب فناوری مي

 . اجتماعي را کاهش دهد

از آنجا که در نظام بهداشت و درمان ایران، همواره موضوع ارزیابي فنااوری  

های وزارت بهداشات، درماان و آماوزش    سالمت، نسبت مستقيمي با سياست

شناسي رویکردها و عملکردهاای  ارزیابي و آسيب بنابراین ؛پزشکي داشته است

شناسي نوع مواجهه  تواند مبنای مناسبي برای بررسي و آسيبین وزارتخانه ميا

. ی کشور در بخش سالمت با موضوع فناوری داشته باشاد گذار سياستساختار 

د تا با استفاده از دو روش اسانادی و  شدر این چارچوب، در این پژوهش تالش 

ای ارزیاابي  محاور تعریاف فنااوری، معيارها     5شناساي در  مصاحبه این آسيب
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فناوری، تربيت نيروی انساني مورد نياز، نقش نظام بيماه در ارزیاابي فنااوری و    

های جدید ارزیابي فناوری بررسي  های نوین در ایجاد چالش نهایتاً نقش فناوری

د، ضرورت بازنگری اساسي شآنچه از نتایج حاصل از این ارزیابي مشخص . دشو

یژه با توجه به در پيش بودن اماواج جدیاد   در الگوی ارزیابي فناوری کشور به و

ساله آینده به شادت الگاوی    11فناوری در بخش سالمت است که تا کمتر از 

ی و ارزیابي فناوری را برای کشوری نظير ایاران باا چاالش    گذار سياستکنوني 

هاای فراواناي را در   اکناون چاالش  شاید به همين دليل نيز هم. سازدمواجه مي

یاابي ژنتيکاي مشااهده    های نوین در موضوعاتي نظير تواليحوزه ورود فناوری

ها از محادوده اختياارات وزارت    ن  گيری در خصوص آکنيم که بعضا تصميممي

بار  . بهداشت و ساختار سنتي ارزیابي فناوری این وزارتخانه بيارون باوده اسات   

رسد شاید اولاين تغييار در سااختار ارزیاابي فنااوری      همين اساس، به نظر مي

سالمت، ضرورت خروج این موضوع از یک موضوع بخشي به سمت موضاوعي  

ن ایا به  ور مثال، ورود به موضوع فنااوری ساالمت نيازمناد    . بخشي استبين

های دیگری نظيار وزارت صامت یاا    است که وزارت بهداشت در کنار وزارتخانه

ی باه ایان موضاوع    گاذار  سياستمعاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری به 

ها از قبيل تفسير موسع از فناوری، ایجااد  در کنار توجه به سایر چالش. دازدبار

تار باه   های مطلوب ارزیابي فناوری، نگااه عمليااتي  اجماع در خصوص شاخص

تار در  هاای کااربردی  تربيت نيروی انساني و همچناين  راحاي دساتورالعمل   

وریات تغييار  ای به ویژه با توجه به اصل تعارض منافع از ضرخصوص نظام بيمه

  .در ساختار ارزیابي فناوری نظام سالمت کشور است
 

Approach of the Ministry of Health and Medical Education in the Field of Health 

Technology Assessment 
 
Seyed Jafar Hosseini*1, Ahmad Fayaz-Bakhsh2,3,4 

 
Abstract 
Background: According to economics classic assumptions, entrance of technology in health, can transit curve of a 

country's production facilities by reducing costs and increasing productivity, but from one time, development of 

technology which is used in the field of health, despite its increase share of health in GDP, will not have a significant 

effect on promoting social welfare and cheap and easy access to health services. So, the permanent question is where 

is the limit and border for technology entrance in the health sector for improving indicators? The answer of this 

question has made an issue named health technology assessment as a main point in health policy, which has an 

important role for promoting of country's health system's resilience and its level. Health technology assessment in 

Iran always related to policies of Ministry of Health and Medical Education. Evaluation the approach of country's 

health policy structure for technology issue needs to assess performance of this ministry. 

Methods: This study performed by using scientific published references and semi-structured interviews. 

Results: Evaluation of health technology in Iran was performed in 5 areas including definition of technology, criteria for evaluating 

of technology, training of human resources, role of insurances in technology assessment and the role of new technologies. 

Conclusion: Revising of the country's technology assessment model and decision-making structure regarding the entry of 

technology in the health sector is needed, especially considering the new types of technology in the health sector. 
 
Keywords: Biomedical, Health System, Reproductive Techniques, Technology Assessment  
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