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فصلنامه علمي  -پژوهشي
سال دوم ،شماره  ،3پایيز و زمستان 8311

سياست علم و فناوري

ارائه چارچوب ارزیابی فناوریهای سالمت در نظام بهداشت و درمان ایران؛
مطالعه موردی ربات روبولنز
صنمالسادات فرنودي

*

کارشناس ارشد مدیریت فناوری ،دانشگاه عالمه طباطبایي ،تهران ،ایران

چکيده
داشتن سالمتي از حقوق اساسي و ابتدایي هر انساني است .اهمیت بسیار زیاد حوزه سالمت در سطح جامعه و همچنین توسعه روزافزون فناوریهای
سالمت و مسائل اقتصادی ،اجتماعي ،سیاسي و اخالقي مرتبط با بهکارگیری این فناوریها ،اتخاذ تصمی مات مرتبط با این حوزه را با حساسیت و
پی چیدگي بیشتری همراه نموده است .از این رو ارائه چارچوبي جامع و فراگیر برای ارزیابي فناوریهای سالمت ،اهمیت فراواني دارد .به همین منظور
با شناسایي ابعاد مختلف مطرح در ارزیابي فناوریهای سالمت از دیدگاه ذینفعان گوناگون نظام بهداشت و درمان کشور و بررسي اهمیت هر یک از
این ابعاد ،چارچوبي را در این خصوص ارائه شده است .در ابتدا پس از مطالعه مستندات موجود ،شش بُعد اصلي برای ارزیابي فناوریهای سالمت به
همراه پنج گروه ذینفع در نظام بهداشت و درمان کشور شناسایي و استخراج شد .پس از نظرسنجي از خبرگان و انجام تجزیه و تحلی ل سلسله مراتبي
دادهها ،میزان اهمیت هر یک از ابعاد به طور کلي و همچنین از دید هر یک از گروههای ذینفع تعیین شد .همچنین برای بررسي دیدگاه بازیگران
مختلف در نظام بهداشت و درمان کشور پیرامون ابعاد مهم در ارزیابي فناوریهای سالمت ،رابطه میان جایگاه شغلي هر یک از این بازیگران اصلي با
اولویتهای انتخابي آنها از میان ابعاد ششگانه پیشنهادی بررسي و همبستگي نسبتاً باالیي میان این دو متغیر مشاهده شد .نکته قابل توجه در این
چارچوب ،در نظر گرفتن ابعاد بیشتر نسبت به تحقیقات مشابه و نیز پارامترهای مطرح برای دو گروه تصمیمگیرندگان سطح خرد و کالن حوزه
سالمت و همچنین بررسي نظریات بازیگران و ذینفعان مختلف این حوزه پیرامون ابعاد مهم در ارزیابي فناوریهای سالمت است .در انتها و پس از
مشخص شدن چارچوب پیشنهادی ،روش جراحي الپراسکوپي با فناوری روبولنز و جراحي الپراسکوپي بدون فناوری روبولنز بر پایه چارچوب ارائه
شده با یکدیگر مقایسه گردیده که جراحي با فناوری مذکور ترجیح داده شد.
کليدواژهها :فناوری سالمت ،ارزیابي فناوری سالمت ،ربات روبولنز

8ـ مقدمه

است .در سالهای اخیر اکثر متخصصان و سیاستگذاران بر

برخورداری از زندگي سالم و مولد و با کیفیت و عاری از

رشد سریع معرفي و بهکارگیری فناوریهای جدید در حوزه

بیماری و ناتواني ،حقي همگاني است که در اعالم یه جهاني

سالمت از جمله داروهای جدید ،ابزارهای تشخیصي

حقوق بشر ن یز تأکید شده است .رفاه کامل جسماني ،رواني

پیشرفته ،درمانهای از راه دور و تجه یزات پزشکي تأکید

و اجتماعي تعریفي است که سازمان جهاني بهداشت برای

دارند .این نوآوریها فرصت بسیار مغتنمي را در ا ختیار

مفهوم سالمت بیان مي دارد [ .]1در این تعریف  ،تأکید بر آن

دولتها ،تأمینکنندگان و بیماران گذاشته است تا خدمات

است که سالمت مفهومي فراتر از فقدان بیماری و ناخوشي

بهداشتي و درماني بهتری را تجربه کنند [ .]2تصمیمات

1

گوناگوني در حوزه استفاده از فناوری در تمامي سطوح
* نویسنده عهدهدار مکاتباتsanamfarnoodi@yahoo.com :
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سیستم بهداشت و درمان کشورها گرفته ميشود که غالباً

 - 2پيشينه پژوهش

شامل ایجاد نوعي هماهنگي میان مسائل پزشکي پیچیده ،

 8- 2ارزیابی فناوري

موارد مرتبط با بیماران و عوامل سازماني  ،اقتصادی و

ارزیابي فناوری ابزار یا چارچوب فکری است که به درک

اخالقي ميشود .در این میان یکي از موارد بسیار مهم  ،تهیه

بهتـر نسبت به فنـاوری و تصمیمگـیری درباره آن کـمک

ورودیهای مناسب برای تصمیمگی رندگان حوزه سالمت

مينماید .امروزه ارزیابي فناوری قسمتي از تالشي جهاني

است که ته یه این اطالعات ورودی وابسته به تعامالت،

برای برخورد سیستماتیک با پرسش چگونه پیش رفتن ،در

تقسیم کار و همکاری میان متخصصان حوزه بهداشت و

زمینه فناوری است [ .]5ارزیابي فناوری باید به تحلیل و

درمان،تصمیمگیران و فعاالن این حوزه است .این تصمیمات

ارزیابي دستاوردهای خواسته و ناخواسته  ،فرصتها و

بایستي بر پایه اصول مستند بنا شود که در آن تمامي شرایط

ریسکهای فناوری  ،اعم از فناوریهای جدید و یا بالغ

و نتایج تصم یمات به صورت روشمند با روشهای علمي

بپردازد .در واقع فرایند ارزیابي سعي بر آن دارد که با تحلیل

تشریح گردد [ .]3در زمینه تدارک این اطالعات ورودی

پتانسیلهای اجتماعي  ،اقتصادی  ،فني  ،فرهنگي و زیست

برای تصمیمگیران در تمامي سطوح نظام سالمت کشورها،

محیطي به تصمیمگیری درباره توسعههای جدید فناورانه

ارزیابي فـنـاوریهـای سلـامت نقـشي تع یینکننـده ایـفا

کمک نماید [ .]6عمدهترین کارکردهای ارزیابي فناوری را

ميکند [ .]4با توجه به اهمیت بسیار زیاد حوزه سالمت در

مـيتوان در موارد زیر خالصه نمود.

سطح جامعه و همچنین توسعه روزافزون فناوریهای

1ـ تحکیم موقعیت تصمیمگیری  ،یعني گست رش منابع

سالمت و نقش مسائل اقتصادی  ،اجتماعي  ،سیاسي و

اطالعاتي درباره پیشرفتهای علمي و فناورانه و تشحیص

اخالقي مرتبط با بهکارگیری فناوریها در تصمیمگیریهای

تنظیم و توسعه کاربردهای فناورانه مفید و مطلوب برای جامعه؛

این سیستم ،ميتوان به پیچ یدگي شرایط به منظور اتخاذ

2ـ کمک به ایجاد سیاستهای بلند مدت از طریق ارائه

تصمیم در این حوزه پي برد ،از این رو شناسایي عوامل

اطالعات درباره پیشرفتها و گزینههای احتمالي و پشتیباني

اساسي به منظور تصمیمگ یری در خصوص معرفي و

از سیاستگذاریهای کوتاه مدت و میان مدت؛

بهکارگیری فناوریهای بخش سالمت و شناسایي اهمیت هر

3ـ هشدار زود هنگام  ،با هدف ارائه اطالعات درباره

یک از این فاکتورها ميتواند فعاالن بخش سالمت کشور را

پیامدهای نامطلوب احتمالي توسعه فناورانه در مراحل اولیه؛

در امر تصمیمگیری یاری رساند [ .]3در این مقاله تالش

4ـ تشویق عامه مردم به پذیرش فناوری؛

مـيگردد تا با ارائه چارچوبي برای ارزیابي فناوریهای

5ـ افزایش آگاهي دانشمندان از مسئولیت اجتماعي خود

حوزه سالمت ،به شناسایي عوامل تأثیرگذار در انتخاب

و گسترش دانش و تصمیمگیری درباره فناوری از طریق

یهای
فناوریهای سالمت پرداخته و سپس نمونهای از فناور 

کمک به گروههای اجتماعي بهمنظور اتخاذ راهبرد درباره

سالمت با عنوان دستگاه روبولنز را بر اساس چارچوب

توسعه فناورانه [.]7

پیشنهادی ارزیابي کند .لذا در بخش دوم مقاله به بررسي
مطالعات صورت گرفته در حوزه ارزیابي فناوریهای

 2- 2فناوريهاي سالمت

سالمت پرداخته و سپس بر اساس نظریات خبرگان و مطالعه

دفتر ارزیابي فناوری امریکا  1فناوری سالمت را شامل تمام

کتابخانهای صورت گرفته ابعاد اصلي مطرح در ارزیابي

وسایل  ،تجهی زات ،داروها و رویههایي ميداند که در ارائه و

فناوریهای سالمت  ،شناسایي و در بخش سوم مقاله،

سازماندهي خدمات سالمت استفاده مـيگـردنـد [.]8

متدولوژی به کار رفته درتحق یق تشریح و دادههای استخراج

فـناوریهای سالمت بخش مهمي از نظام سالمت را به منظور

شده نیز در بخش چهارم تجزیه و تحلیل گردید .در انتها نیز

پیشگیری  ،تشخیص  ،درمان بیماریها و کاهش نقایص شکل

به ارائه نتایج بهدست آمده پرداخته شد.

ميدهند .در واقع ميتوان بیان نمود که فناوریهای سالمت

)1. U.S. Office of T echnology Assessment (OTA
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به معنای کاربرد دانشِ سازمان دهي شده و مهارت یافتن در

فرایند ارزیابي فناوری سالمت آثار آنها را بررسي کرد.

شکلدهي تجهیزات پزشکي  ،داروها  ،رویهها و سیستمهای

چنانچه مقصود و هدف استفاده از فناوری سالمت خاص،

توسعه یافته به منظور حل مشکالت موجود در حوزه

دارای اهمیت باشد آن فناوری را ميتوان با توجه به نقشهای

سالمت و افزایش سطح کیفیت زندگي انسانها ميباشند

پیشگیرانه ،تشخیصي (قبل یا بُعد از عالمت دار شدن

[ .]9البته در خصوص فناوریهای سالمت در ابتدا وسایل

بیماری) ،درماني و بازتواني بیماران طبقه بندی نمود و در

پزشکي و تجهیزات به ذهن افراد خطور ميکند [ .]11ولي

نهایت اگر از نگاه وضعیت انتشار فناوری به این مسئله

این نکته حایز اهمیت است که فناوریهای سالمت شامل

پرداخته شود باید وضعیت فناوری را برحسب چرخه عمر

هر گونه مداخله  1در مراحل پیشگیری  ،تشخ یص  ،درمان و

آن ،بررسي کرد .تعاریف متعدد دیگری نیز از فناوریهای

مدیریت بیماریهاست [ .]11تمایز این تعریف در رویکرد

سالمت وجود دارد ؛ اما در مجموع برای استفاده در این

نرم افزاری آن به فناوری است به این معني که عالوه بر

تحقیق ،تعریف گودمن به لحاظ تقسیم بندی متعدد و تعریف

تأکید بر سخت افزارهای موجود در حوزه پزشکي  ،بر این مهم

سازمان بهداشت جهاني علت اعتبار این سازمان مالک عمل

نیز تأکید دارد که روشها و رویهها ،سیستمهای مدیریتي و

قرار ميگیرد [.]14

پشتیباني [ ]12که از ماهیت نرم افزاری برخوردار ميباشند
جزء گروه فناوری محسوب ميگردند .نگاه دیگری که در

 3- 2ارزیابی فناوري سالمت

مقوله فناوریهای سالمت به چشم مي خورد تقسیمبندی این

ارزیابي فناوری سالمت مفهومي است که از دهه 1981

مقوله به دو دسته کلي فناوریهای مؤثر بر سالمت محیطي و

میالدی و همزمان با رشد سریع فناوریهای پزشکي جدید

سالمت انسانهاست که البته سالمت محیطي نیز به صورت

وارد ادب یات حوزه سالمت گردیده و به دنبال یافتن شرایط

غی رمستقیم بر سالمت انسانها مؤثر است .در این دیدگاه

بهینهای برای استفاده از فناوریهای جدید با توجه به

فناوریهای مؤثر بر سالمت انسانها  ،در دو بخش سالمت

محدودیتهای بودجهای در حوزه سالمت بوده است .واژه

فردی و عمومي بررسي ميشود که بخش عمومي عمدتاً

ارزیابي فناوری سالمت برای اولین بار به شکل مستقل در

شامل فعالیتهای پیشگیرانه و ترویجي و بخش سالمت

سال  1985بهوسیله مؤسسه دارویي آمریکا  4بهعنوان فرایندی

فردی شامل موارد بالیني و حمایتي از فناوریهای موجود

که وظیفه گزارش مشخصات فناوری پزشکي (مانند امنیت،

است [ .]13در تقسیمبندی دیگری که گودمن ارائه نموده

کارایي ،

آثار

مـيتوان فناوری سالمت را بر اساس سه بُعد ماهیت فیزیکي

اجتماعي ،اقتصادی و نتایج اخالقي استفاده از فناوری) را

فناوری  ،2هدف مورد نظر برای استفاده از فناوری و وضعیت

برعهده دارد ،تعریف گردید [ .]15همان طور کـه مالحـظه

انتشار فناوری بررسي کرد ،از لحاظ ماهیت ف یزیکي  ،فناوری

مي شود در این تعریف بر استخراج ویژگيها و آثار یک

سالمت شامل موارد ذیل ميگردد :داروها (مانند آسپرین،

فناوری تأکید ميگردد .سازمان خدمات سالمت ملي

آنتيبیوتیکها و ، )...مواد بیولوژیک (مانند واکسنها،

انگلستان  5نیز ارزیابي فناوری سالمت را فرایندی اثر بخش و

محصوالت خوني و ، )...تجهیزات(مانند دستکش جراحي،

مناسب یک فناوری در نظر گرفته و در واقع به یک سؤال

دستگاه سیتي اسکن و ، )...روشهای جراحي و درماني (مانند

اساسي پاسخ ميدهد که آیا فناوری مورد نظر به صورتي

مشاوره ژنتیک و تغذیه،خدمات بیمارستاني از راه دور  3و ، )...

مناسب برای چه کسي  ،با چه هزینه ای  ،در چه شرایطي و به

سیستمهای مدیریتي و سازما ني (مانند انواع سازمان دهي ارائه

عنوان جایگزین چـه فناوریهایي عمـل مينماید [.]16

خدمات  ،مدیریت جامع کیفیت و  ، )...و ميتوان تمام موارد

ارزیابي فناوریهای سالمت  ،فعالیتي میان رشتهای بهمنظور

ذکر شده را به عنوان گونه ای از فناوری محسوب نمود و در

ارائه ورودیهای مناسب برای اتخاذ اولویتها و تصمیمات

امکانپذیری ،

هزینه ،

اثربخشي

و

مهم در نظام سالمت جامعه است [ .]17مواردی همچون
1. Intervention
2. Material Nature
3. T elemedicine

)4. Institute of Medicine (IOM
)5. National Health Service(NHS
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سیستماتیک بودن ارزشیابي خصوصیات  ،آثار و عوارض

فناوریهای سالمت  ،تنها به شناسایي و تحلیل آثار منفي

فناوری مراقبتهای بهداشتي [ ]18و یا تحلیل آثار کوتاه

ناشي از یک فناوری پرداخت و ارزیابي فناوری سالمت را

مدت و بلند مدت یک فناوری خاص یا گروهي از فناوریها

فرایندی تحقیقبنیان دانست که سعي بر ارزیابي مشکالت

تأکید ميکند .گروهي دیگر از صاحبنظران ارزیابي فناوری

ناشي از استفاده فناوریهای گوناگون در حوزه سالمت و

سالمت را بخشي ازمطالعات سیاستگذاری دانستهاند که

بیماریها دارد [ ]19البته الزم به ذکر است که تحلیلهای یک

درصدد جمع آوری اطالعاتي پیرامون آثار و نتایج اقتصادی ،

بعدی نميتواند شرایط مناسبي برای اتخاذ تصمیمات عقالیي

محیطي  ،اجتماعي  ،سیاسي و قانوني یک فناوری جدید و یا

به وجود آورد ؛ لذا بایستي به تمامي ابعاد مرتبط با فناوریهای

تغییرات مهم در یک فناوری قدیميتر ،برای ارائه به تصمیم

سالمت نگاهي جامع و فراگیر داشت .در جدول  1ابعاد مورد

گیران در آن حوزه است [ .] 2این در حالي است که گروهي

تأکید در فرایند ارزیابي فناوری سالمت که در برخي از

دیگر بر این اعتقادند که ميتوان در فرایند ارزیابي

تعاریف و چارچوبها ارائه شده است ،بیان ميگردد.

جدول  )8ابعاد مطرح در ارزیابی فناوري سالمت 
ردیف

ابعاد

نویسنده

ردیف

 -ایمني

 -وضعیت جمعیت در خطر با نگاه به کیفیت زندگي (

 سودمندی  /اثربخشي1

 هزینه  /هزینه  -اثربخش ي /هزینه -منفعت

ابعاد

Institute of
[Medicine ]16

بر اساس جنسیت،سن و گروههای فرهنگي و.)...
 -تأثیرات فناوری بر جمعیت در خطر

4

 -زمینههای اجتماعي

اجتماعي
 نتای ج اقتصادی نتای ج محیطي2

 -نتای ج سیاسي

 هزینههای پنهان& Coates
[Jarrat ]18

 -ایمني

5

 -فني

 -می زان تأثیر بر سالمت عمومي

 -وی ژگيهای فن ي

 -می زان تأثیر بر گزینه های درماني دیگر

 ایمني6

 سودمندی  /اثربخشي3

 -تأثیرات اجتماع ي

 -وی ژگيهای دارویي ( درماني )

 -تأثیرات سیاس ي

(Zentner et al )2115

 -می زان اثر بر بودجه

[Goodman ]14

 -منافع حاصل برای بیمار

 تأثیرات قانون ي -تأثیرات اخالق ي

(Sloane )2113

 -بالیني

 -نتای ج قانوني

 -تأثیرات اقتصادی

(Arminee azanjian ) 2111

 -نگرانيهای اقتصادی

 -پارامترهای اخالقي  /قانون ي /

 -نتای ج اجتماع ي

نویسنده

 نتایج بالیني -نتایج در خصوص بیماران

7

(Owusu Ansah, )2116

 -نتایج اقتصادی

همان طور که مشاهده ميشود هر یک از صاحبنظران در

نمودن افراد تحت تأثیر و تأثیرگذار بر تصمیمات و یا با تع یین

این حوزه ،به برخي از ابعاد مطرح در ارزیابي فناوریهای

نقطه کنترل منابع مؤثر توسعه و استفاده از ف ناوری تعیین نمود

سالمت اشاره نمودهاند .عالوه بر این ،یکي دیگر از مهمترین

[ . ]21به طور کلي بیماران ،سازندگان ،فروشندگان ،

مسائلي که در عرصه ارزیابي فناوری سالمت از اهمیت

دولتمردان و مدیران بیمارستاني  ،پزشکان  ،داروسازان و

بهسزایي برخوردار است  ،تعیین افراد درگیر در اتخاذ

سازمانهای بیمهگر گرو ههای ذینفع یک فناوری را تشکیل

تصمیمات است  ،در واقع نقشآفرینان اصلي در یک سیستم

دهند [ .]21همچنین الزم به ذکر است که برخي فرایند

پیچیده مثل سیستم مراقبت سالمت را ميتوان با مشخص

ارزیابي فناوریهای سالمت را نوعي از ایجاد توازن میان
51
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چهار گروه ذینفع سیاستگذاران  ،بیماران ،صنعتگران و

انجام مي شود که در زیر پای وی قرار ميگیرد .به این ترتیب

تأمینکنندگان مي دانند [ .]22ابعاد مطرح در ارزیابي فناوری

جراح بر عملکرد ربات تسلط کامل دارد .همچنین امکان

سالمت  ،تأثیرات و اهم یت متفاوتي برای ذینفعان مختلف

کنترل با صدای جراح نیز به ربولنز اضافه شده است [.]24

دارد؛ لذا بررسي هر یک از ابعاد برای هر گروه ذینفع به

از آنجا که این دستگاه ساخت داخل بوده و بهکارگیری آن

صورت جداگانه  ،ضروری است .در این تحقیق تالش گردیده

در بیمارستانها و مراکز درماني کشور اهمیت دارد  ،برای

است تا گروههای ذینفع از میان گروههای فعال در سیستم

مطالعه موردی در این تحقیق مورد توجه قرار گرفت.

بهداشت و درمان کشور انتخاب شدند بیماران به عنوان

بنابراین در نظر است تا با توجه به ابعاد استخراج شده

مصرفکنندگان نهایي این فناوریها مورد نظر قرار نگرفته و

مقایسهای میان عمل الپراسکوپي با ربات روبولنز و بدون

در تحقیقات آتي بررسي شوند .ذی نفعان مورد نظر در این

آن  ،صورت پذیرد تا نتایجي در خصوص کاربرد این ربات

مقاله شامل پزشکان ،داروسازان ،مدیران مراکز درماني و

در این گونه عملهای جراحي به دست آید.

بیمارستان ها ،فروشندگان فناوریهای پزشکي (عموماً شامل
بازرگانان و واردکنندگان) و سازندگان تجه یزات پزشکي ،

 - 3متدولوژي تحقيق

دولتمردان و قانونگذاران ميباشند.

در این تحقیق ابتدا بر اساس تعاریف و چارچوبهای موجود
در پیشی نه موضوع و مصاحبههای اکتشافي با خبرگان این

 4- 2نمونه موردي روبولنز

حوزه ،اقدام به شناسایي و ارائه ابعادی جامعتر و توأمان کردن

امروزه یکي از مسائل مطرح در پزشکي  ،کاهش عوارض

نگاه کالن ملي و خرد بنگاهي با یکدیگر داشته تا نتایج

فرایندهای پ زشکي و طول درمان در بیماران است .یکي از

حاصل قابلیت کاربرد همگانيتری را داشته باشند و ابعاد

روشهای مورد استفاده به منظور تحقق این هدف ،جراحي

مورد نظر در این فرایند و همچنین با استفاده از مصاحبههای

الپاروسکوپي بوده که از مصادیق جراحي با حداقل تهاجم

اکتشافي با خبرگان نظام سالمت کشور ،شش بُعد اصلي

است که در حفره شکمي انجام ميشود .در این روش ابتدا

شناسایي و استخراج شوند .ابعاد شناسایي شده در ارزیابي

یک برش در ناحیهای از شکم که قطر عضله دیواره شکمي

فناوریهای سالمت از دید افراد و سازمانهای گوناگون به

کمتر است ،ایجاد ميشود و از این طریق لوله توخالي که

شرح زیر است:


ابزار ویژه جراحي و دوربین فیلم برداری از آن عبور ميکند،

بُعد فناورانه :این بُعد بر ماهیت فناوری مورد نظر و

در شکم جایگذاری شده که گاز دی اکسید کربن را با فشار

سطح توانمندی فناورانه مرتبط موجود در سطح کشور و یا

 11تا  15میليمتر جیوه وارد شکم ميکند .حالت گنبدی

سازمان اشاره دارد ؛


حاصل و نیز چسبندگي بین احشای داخلي و سقف شکم،

بُعد سیاسي و قانوني :قوانین دولتي داخلي در

فضای بازی ایجاد ميکند  ،دکتر جراح ميتواند ابزار خود را

بهکارگیری فناوری و همچنین قوانین و قواعد سیاسي بین

وارد کند .در این روش  ،جراح درگیر کار با ابزار جراحي

المللي حاکم بر بهکارگیری و اشاعه فناوری عمده موارد با

است و شخص دیگری به عنوان کمک جراح ،لنزی که برای

این بُعد مرتبط است.


دیدن اندامهای داخلي شکم الزم است را نگه مي دارد [.]23

بُعد اجتماعي و فرهنگي :جهتگ یریهای کالن

برای کاهش خطرهای ناشي از عامل انساني  ،سعي شده

اجتماعي و فرهنگي دولتها به همراه مؤلفههای فرهنگي و

است تا رباتي با ویژگيهای خاص استفاده شود .از اینرو

ارزشهای اجتماعي حاکم بر جامعه تشکیلدهنده این بُعد است.


طي پروژه ای که در مرکز تحقیقات علوم و فناوری

بُعد اقتصادی :این بُعد ميتواند به دو بخش

بیمارستان امام خمیني (ره) انجام شده  ،رباتي موسوم به

مؤلفههای کالن اقتصادی حاکم بر کشور و مؤلفههای خرد

ربولنز به این منظور طراحي و ساخته شده است .در حال

اقتصادی حاکم بر بنگاه و فناوری مورد نظر تقسیم گردد؛

حاضر کنترل این ربات با خود جراح و به وسیله پدالهایي
57
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بُعد سازماني :شامل راهبرد و رویکردهای کالن

دارای سه بخش اصلي است .در بخش اول پرسشنامه ،

سازماني  ،ساختارهای سازماني و منافع سازماني ناشي از

اطالعات جمعیتشناسي متخصصان مورد سؤال ق رار گرفته

بهکارگیری فناوری مورد نظر است؛

است .بخش دوم پرسشنامه سؤالهای مطرح شده پیرامون



ابعاد مختلف است که ابعاد را به صورت مقایسات زوجي در

بُعد بهداشتي :این آثار به بررسي تأثیرات بالیني در

قالب  9نقطه مورد بررسي قرار ميدهد .بخش سوم نیز از

حوزه سالمت کشور اشاره دارد.
سپس اهمیت هر یک از ابعاد مذکور از دیدگاه ذینفعان

متخصصان درخواست شد تا در صورت درنظر داشتن بُعد

مختلف نظام سالمت کشور و همچنین به صورت کلي با توزیع

دیگری  ،ضمن بیان آن به ذکر م یزان اهمیت آن ن یز اقدام نمایند.

پرسشنامههای مربوط بررسي و تحلیل شده و چارچوب

پرسشنامه مذکور به صورت حضوری در م یان متخصصان

پیشنهادی ارائه شد .در نهایت نیز دو عمل الپراسکوپي با ربات و

توزیع گردید .برای پیشبرد اهداف تحقیق خبره را فردی با

بدون ربات بر اساس چارچوب بهدست آمده  ،مقایسه شد .به طور

تحصیالت مرتبط ،داشتن تجربه اجرایي و مدیری تي به مدت 11

کلي مراحل تحقیق در شکل  1آمده است.

سال یا فعالیت در حوزه فناوری مورد نظر در حوزه سالمت به
مدت  5سال در نظر گرفته شد .به دلیل و جود گروههای
ناهمگن ،جامعه فعاالن نظام سالمت به چند گروه متجانس
تقسیم و از هر گروه افرادی انتخاب شدند .در واقع در هر یک
از مصادیق فناوری سالمت مانند تجهیزات پزشکي  ،دارو ،
روشهای مدیریتي و بیمارستاني و غیره ،افرادی با مشخصات
فوق را به عنوان خبرگان امر تلقي نموده و با استناد به نظریات
آنان به ارائه چارچوب ارزیابي فناوری سالمت پرداخته شد .از
آن جا که جامعه آماری این تحقیق تمام ذینفعان مورد نظر در
حوزه ارزیابي فناوریهای سالمت ميباشند و با توجه به کثرت
اعضای جامعه و عدم امکان پیش بیني حجم جامعه ،تعداد
اعضای جامعه نامحدود فرض گردید و بر اساس کاربرد ط یف
نه تایي در پرسشنامهها و با در نظر گرفتن می زان دقت  1/5به

شکل  )8مراحل تحقيق

همراه سطح اطمینان  95و با استخراج واریانس دادهها ، 1/33
حجم نمونه مورد نیاز  27نفر حاصل شد .در مجموع تعداد 32

 8- 3طراحی پرسشنامه

نفر خبره با ویژگيهای ذکر شده انتخاب گردیدند که نمونه

شش بُعد مهم در فرایند ارزیابي فناوریهای سالمت به همراه

گرفته شده قضاوتي و هدفمند است .توزیع نمونه آماری تحقیق

پنج گروه ذینفع در نظام سالمت کشور بر اساس مطالعات

مذکور به لحاظ سطح تحصیالت خبرگان مطابق با شکل  2است.

صورت گرفته و مصاحبههای اکتشافي برای ارائه چارچوب
مناسب بهمنظور ارزیابي فناوریهای سالمت شناسایي شدند.
برای اولویت بندی ابعاد مذکور به صورت کلي و همچنین به
صورت جداگانه از دید هر یک از گروههای ذینفع
پرسشنامهای طراحي گردید .در این تحقیق سعي شده بهمنظور
دستیابي به اعتبار الزم در طراحي و استفاده از پرسشنامه  ،پس

کارشناسي

از انجام مطالعه مقدماتي پیرامون موضوع مورد بررسي با

3

مشورت و مصاحبه با متخصصان ،پرسشنامه ای طراحي گردد،

کارشناسي
ارشد
5

دکتری
8

تعداد افراد

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

دکترای
تخصصي
16

سطح تحصیالت

شکل  )2توزی ع نمونه آماري از نظر سطح تحصيالت

که از روایي کافي برخوردار باشد .پرسشنامه طراحي شده
18
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قابل ذکر است که توزیع این نمونه بر اساس ذی نفعان

 2- 3تحليل سلسله مراتبی

پنج گانه بیان شده ،در شکل  3ارائه شده است.

در راستای ارائه چارچوب مورد نظر برای فرایند ارزیابي
فناوریهای سالمت و مقایسه دو نمونه الپراسکوپي با
ربات و بدون ربات از مقایسات زوجي و تحلیل سلسله
مراتبي استفاده گردید .مراحل انجام تحلیل سلسله مراتبي
در این پروژه را ميتوان در شکل  4مشاهده نمود.

شکل )3توزی ع گروههاي مختلف ذينفع

انتخاب روش مناسب الپراسکوپي

بُعد فناورانه

بُعد سياسی و حقوقی

بُعد اجتماعی و اخالقی

بُعد اقتصادي

جراحی الپراسکوپی با دستگاه روبولنز

بُعد سازمانی

بُعد بهداشتی

جراحی الپراسکوپی بدون دستگاه روبولنز

شکل  )4ساختار سلسله مراتبی براي انتخاب روش مناسب الپراسکوپی

در این روش عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوط

ذکر است که نرخ سازگاری پرسشنامهها بایستي زیر 1/1

در سطح باالتر به صورت دو به دو مقایسه ميشود .در

باشد که در این تحقیق پس از محاسبه نرخ ناسازگاری

این مقایسهها ،تصمیمگی رندگان معموالً از قضاوتهای

تعداد  32نمونه با سازگاری مناسب برای تحل یل باقي

شفاهي استفاده خواهند نمود .به گونهای که اگر عنصر A

ماند .در نهایت نیز برای انتخاب روش مناسب

با عنصر  Bمقایسه شود ،تصمیم گی رنده خواهد گفت؛

الپراسکوپي و تجمیع نظریات  ،از روش میانگین هندسي

اهمیت  ، Aبر  Bیکي از حاالت زیر است :کامالً مهمتر و

استفاده گردید .برای هر یک از گروههای ذینفع در

مطلوبتر ،ترجیح یا اهمیت خیلي قوی  ،ترجیح یا اهمیت

فرایند تحلیل سلسله مراتبي وزن یکسان در نظر گرفته

قوی  ،کمي مهمتر یا کمي مطلوبتر  ،اهم یت یکسان و

شده است.

مطلوبیت برابر .این قضاوتها بهوسیله ساعتي به مقادیر
کمي  1تا  9تبدیل شدهاند که در پرسشنامه طراحي شده

 3- 3ضریب همبستگی کرامر

بر اساس اعداد کمي اطالعات مستخرج گردید [ .]25پس

به منظور بررسي رابطه اهمیت هر یک از عوامل مطرح در

از استخراج نظریات هر یک از خبرگان و وزنهای داده

ارزیابي فناوری سالمت و ماهیت شغلي افراد از ضریب

بهوسیله آنها به هر یک از ابعاد ،برای تحلیل گروهي این

کرامر استفاده شده است .هدف از ب ررسي چنین رابطهای

نظریات در قالب هر یک از مجموعههای ذینفع و

مشخص نمودن جهتگیریهای موجود در فرایندهای

همچنین به صورت کلي از تحلیل سلسله مراتبي گروهي

ارزیابي فناوری سالمت با توجه به جایگاههای گوناگون

استفاده گردید .در این گونه موارد ميتوان میانگین

گروههای مختلف فعال در نظام سالمت کشور ميباشد تا

را بهدست

بتواند دیدی جامعتر  ،ارائه نماید .از آن جا که دو متغیر

آورد و آنرا به عنوان ماتریس اصلي در نظر گرفت .قابل

شغل و اولویت اول انتخابي برای ارزیابي فناوری سالمت

هندسي نظارت کارشناسان مختلف
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جدول  )2ماتریس مقایسات زوجی ابعاد استخراج شده به همراه وزن و رتبه نهایی هر یک

بُعد فناورانه

بُعد سیاسي و قانوني

بُعد اجتماعي و فرهنگي

بُعد اقتصادی

بُعد سازماني

بُعد بهداشتي

وزن نرماالیز شده

بُعد سیاسي و قانوني

رتبه نهایي

بُعد فناورانه

1

2/22188

2/47916

1/12

2/13745

1/55368

1/217

2

1

1/94327

1/66192

1/85

1/39124

1/116

4

1

1/44444

1/35

1/31313

1/198

5

1

3 /1

1/59347

1 /2

3

1

1 /5

1/186

6

1

1/293

1

بُعد اجتماعي و فرهنگي
بُعد اقتصادی
بُعد سازماني
بُعد بهداشتي

همانگونه که در شکل نشان داده ميشود عوامل

از نگاه فعاالن حوزه سالمت اسمي بود ،از ضریب کرامر

بهداشتي با وزن 1/293مهمترین عامل از نظر گروههای

که مقدار آن بین  1و  1نیز بوده  ،استفاده گردید [.]26

درگیر در نظام سالمت کشور است .بُعد فناورانه با وزن

 - 4یافتههاي پژوهش

 1/217دومین عامل مهم بوده که دارای نزدیکي بسیاری با

 8- 4مقایسه عوامل ارزیابی

بُعد اقتصادی است .در ادامه بُعد سیاسي و حقوقي با وزن

در ابتدا باید به بررسي اهمیت هر یک از عوامل با توجه به هدف

 1/116قرار دارد و در نهایت دو بُعد اجتماعي ،فرهنگي و

ارزیابي فناوری سالمت پرداخت .برای انجام تجزیه و تحلیل

سازماني به ترتیب با وزنهای  1/198و  1/186در رتبه

سلسله مراتبي گروهي ابتدا بایستي با استفاده از مقایسات زوجي،

پنجم و ششم مشاهده ميشود.

اهمیت نسبي هر یک از عوامل را استخراج نمود .جدول 2
ماتریس مقایسات زوجي ابعاد مهم در فرایند ارزیابي فناوریهای

 2- 4مقایسه اهميت عوامل ارزیابی از دیدگاه ذي نفعان مختلف

سالمت را نمایش ميدهد .وزن نرمال شده و رتبه هر یک از ابعاد

به منظور بررسي عمیقتر دیدگاههای فعاالن نظام سالمت کشور

در دو ستون انتهایي جدول  2نمایش داده شده است.

و رویکردهای هر یک از این ذینفعان به ابعاد مهم در ارزیابي
فناوری سالمت ،رابطه میان جایگاه شغلي افراد و اهمیتي که این

شکل  5نیز نشانگر نمایي گرافیکي از وزن هر یک از این

گروههای شغلي برای هر یک ابعاد قایل هستند ،بررسي شد.

شش فاکتور بر اساس تجمیع نظریات به دست آمده ،است.

همانگونه که در جدول  3قابل مشاهده است وزن اختصاصي به
هر یک از ابعاد بهوسیله هر یک از گروههای ذینفع استخراج و
اولویت هر یک از ابعاد از منظر این گروهها تعی ین شد.

شکل  )7اولویتبندي ابعاد استخراج شده براي ارزیابی فناوري سالمت
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جدول  )3وزن هر یک از عوامل از نگاه هر یک از گروههاي ذينفع
ابعاد
بُعد فناورانه

بُعد بهداشتي

بُعد اقتصادی

بُعد سیاسي و حقوقي

بُعد اجتماعي و فرهنگي

بُعد سازماني

ذينفعان
پزشکان

1/411

1/171

1/142

1/186

1/192

1/198

مدی ران مراکز درماني

1/398

1/181

1/134

1/18

1/199

1/117

داروسازان

1/259

1/335

1/162

1/171

1/213

1/16

سازندگان تجهی زات پزشکي

1/233

1/273

1/267

1/151

1/132

1/181

فروشندگان تجهی زات پزشکي

1/174

1/161

1/222

1/311

1/164

1/178

شکل  6نیز نمایي گرافیکي از وزن هر یک از این شش عامل را
بر اساس نظر هر یک از گروههای ذی نفع ،نمایش ميدهد.
تکنولوژیک

بهداشتي

0.5

بعد سیاسي و ح قوقي

اقتصادی

0.4

بعد سازماني

بعد اجتماعي و فرهنگي

0.3

0.2
0.1
0
خریداران تجهیزات پزشکي

سازندگان تجهیزات پزشکي

مدیران مراکز درمان ي

داروسازان

پزشکان

شکل  )7توزیع وزنی هر یک از عوامل از نگاه گروههاي مختلف ذينفع

به منظور بررس ي رابطه همبستگ ي م ی ان اهم ی ت هر

این رابطه نمایانگر این است که گروههای مختلف با توجه

ی ک از عوامل و شغل افراد ،مهم تر ین عامل ی ا به عبارت ي

به جایگاههای شغلي خود دارای اولویتهای متفاوتي برای در

عامل با وزن ب ی ش تر در نظر گرفته شد .همان طور که در

نظر گرفتن ابعاد مهم در ارزیابي فناوری سالمت ميباشند .لذا

جدول  3مشاهده م ي شود در ستون مقادی ر م ی زان ضر ی ب

مشاهده ميشود که میان جایگاه ذی نفعان نظام سالمت کشور و

کرامر و تعداد معتبر نما ی ش داده شده است و ستون آخر

نوع نگاهي که این گروهها به ابعاد مختلف ارزیابي فناوری

سطح معن ي دار ی ضر ی ب را نشان م ي دهد از آن جا که

سالمت دارند ،رابطه تنگاتنگي وجود دارد .همانگونه که مشاهده

م ی زان معني داری شاخص کم تر از  5در صد است.

ميشود پزشکان و مدیران مراکز خدمات درماني تأکید ویژهای بر

بنابرا ین ضر ی ب در سطح خطا ی  95درصد معنا دارد و

بُعد بهداشتي دارند .این در حالي است که داروسازان و

از آن جا ی که ضر ی ب کرامر برابر با  1 / 74است ،ب ین دو

سازندگان تجهیزات پزشکي عمده تأکید خود را بر بُعد فناورانه

متغ ی ر رابطه وجود دارد و رابطه نسبت ا ً قو ی است .

قرار مي دهند و در نهایت فروشندگان تجهیزات پزشکي  ،بُعد

جدول )3بررسی ميزان رابطه ميان اهميت عوامل مطرح در ارزیابی

سیاسي و حقوقي را مهمترین بُعد در ارزیابي فناوریهای

فناوري وشغل افراد

سالمت مي دانند .با توجه به نتایج بهدست آمده و تأیید رابطه

Symmetric Measures

میان شغل افراد و اهمیتي که این افراد برای ابعاد مورد نظر در

Value

Approx. Sig.

فرایند ارزیابي فناوریهای سالمت قایل هستند ،ميتوان ادعا

1/741

.111

نمود که افراد با توجه به جایگاه خود در نظام سالمت برخي

Cramer's V

N of Valid Cases

32
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بعدها را به دیگر ابعاد ترجیح ميدهند و این امر ميتواند به

شماری جامعه آماری به بررسي امتیاز هر یک از روشهای

سوگیری و انحرافاتي در نتایج ارزیابيها منجر گردد.

جراحي از نگاه عوامل شناسایي شده پرداخته شد .جدول  4وزن
نرماالیز شده مرتبط با هر یک از دو روش جراحي الپراسکوپي

 3- 4مقایسه د و روش الپراسکوپی با توجه به ابعاد در

را نشان مي دهد .ضمن آنکه دو ستون انتهایي نمایانگر وزن

نظر گرفته شده

نهایي و رتبه هر یک از این دو روش است .همانگونه که مشاهده

با انجام مقایسات زوجي و استخراج وزن هر یک از ابعاد از

مي شود جراحي الپراسکوپي با ربات روبولنز با وزن نهایي

دیدگاه تمامي ذی نفعان ،حال ميتوان به تجزیه و تحلیل سلسله

 1/867امتیاز بیشتری نسبت به جراحي الپراسکوپي بدون

مراتبي برای مقایسه دو روش الپراسکوپي با ربات روبولنز یا

استفاده از فناوری ربات روبولنز دارد.

بدون آن پرداخت .به منظور ارزیابي دو روش جراحي با تمام
جدول  )4وزن روشهاي جراحی در هر یک از عوامل

ُبعد بهداشتي ()1/293

ُبعد فناورانه ()1/217

ُبعد اقتصادی ()1/2

ُبعد سیاسي و حقوقي ()1/116

ُبعد اجتماعي و فرهنگي()1/198

ُبعد سازماني ()1/186

وزن نهایي

رتبه

الپراسکوپي با ربات روبولنز

1/88

1 /9

1/88

1/8

1 /9

1/75

1/867

1

الپراسکوپي بدون ربات روبو لنز

1/12

1/1

1/12

1/2

1/1

1/25

1/133

2

 - 7بحث

معتقدند که د ر موارد این چنیني امکان استفاده از نظریات

با توجه به این که تصم یمات گوناگوني در حوزه استفاده از

گروهي از مشتریان (بیماران) امکانپذیر نیست؛ چون یک

فناوری در تمامي سطوح سیستم بهداشت و درمان کشورها

بیمار امکان مقایسه دو روش ،ابزار و ...ندارد و اطالعات

گرفته ميشود که غالباً شامل ایجاد نوعي هماهنگي میان

مناس بي در اختیار ارزیاب قرار نميده د این در حالي است که

مسائل پزشکي پیچیده ،موارد مرتبط با بیماران و عوامل

گروه دیگری از متخصصان ،بیماران را ذینفع اصلي دانسته و

سازماني  ،اقتصادی و اخالقي است  ،بررسي نحوه تعامالت ،

نظریات آنها را نه تنها مؤثر مي دانند  ،بلکه وزن بیشتری هم

تقسیم کار و همکاری میان متخصصان حوزه بهداشت و

برای آن قائل ميگردند .با توجه به بررسيهای صورت گرفته

درمان،تصمیم گیران و فعاالن این حوزه از اهمیت بهسزایي

در این تحقیق نتیجه حاصل برای بررسي این گروه از

برخوردار است .در این پژوهش سعي بر آن است که ابعاد

ذینفعان (بیماران) بسته به نوع قابلیت تکرارپذیری استفاده از

گوناگون مطرح در فرایند ارزیابي فناوری سالمت به منظور

فناوری سالمت است  ،در صورت فراهم کردن موقعیت

پشتیباني از تصمیمات آتي و تأکید بر همگرایي و اهمیت

مقایسه بدون داشتن عوارض جانبي ميتوان به بررسي

نظریات هر یک از عناصر مطرح شده (ذینفعان) در سیستم

نظریات این گروه از ذینفعان نیز پرداخت.آن چه در فرایند

بهداشت و درمان بررسي شود؛ ولي با توجه به محدودیت

ارزیابي فناوری سالمت از اهمیت بهسزایي برخوردار است

موجود در تحقیق برخي از ذینفعان امر که نظریات آنها نیز

تجمیع نظریات تمام گروههای ذینفع بر اساس ابعاد جامعي

قابل بررسي است مورد توجه این تحقیق قرار نگرفته اند مانند

از آثار استفاده و خلق فناوری سالمت مورد نظر ميباشد .بر

نظریات مشتریان (بیماران) در خصوص استفاده از ربات

این اساس با توجه به سطح تصمیمگیری گروههای ذینفع

روبولنز و تأثیر ات آن .برخي از صاحب نظران بر این اصل

این ابعاد ميتوانند متفاوت باشند و وزن نظریات آنها نیز
14
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متفاوت گردد که این امر نیز از محدودیتهای تحقیق حاضر

پیشنهادی برای ارزیابي فناوریهای سالمت ،به بررسي رابطه

است که بر اساس وزنهای برابر ذینفعان به تحلیلهای خود

میان جایگاههای شغلي و اولویتهای در نظر گرفته شده برای

پرد اخته و پیشنهاد ميگردد که موضوع فوق در تحقیقات آتي

هر یک از ابعاد ارزیابي فناوریهای سالمت پرداخته و این نکته

مور د نظر قرار گیرد.

تأیید شد که رابطهای قوی میان نوع نگاه افراد به ابعاد مهم در
ارزیابي فناوریهای سالمت و جایگاههای مختلف هر گروه در

7ـ نتيجهگيري

نظام سالمت کشور وجود دارد .لذا با توجه به اهمیت بهکارگیری

برخورداری از سالمت حقي همگاني است که مجامع بینالمللي

چارچوبي جامع در کشور و همچنین تفاوت نگاه ذینفعان

و دولتها بر آن تأکید دارند .با توجه به اهمیت بسیار زیاد حوزه

مختلف نظام سالمت کشور به ابعاد مهم در ارزیابي فناوریهای

سالمت در سطح جامعه و همچنین توسعه روزافزون فناوریهای

سالمت ،برای دوری گزیدن از سوگیریهای احتمالي  ،بایستي

سالمت و موارد اقتصادی  ،اجتماعي ،سیاسي و اخالقي مرتبط با

نسبت به ایجاد نهاد مستقل ارزیابي فناوریهای سالمت در کشور

بهکارگیری این فناوریها ،ميتوان به اهمیت فراوان چارچوبي

بهمنظور ارائه اطالعات الزم به تصمیمگی ران این حوزه ،اقدام

جامع و فراگیر برای ارزیابي فناوریهای سالمت پي برد .در

نمود .این نهاد باید با بررسي نظریات تمامي گروههای ذینفع ،

سالهای اخیر شاهد فعالیتها و خروجيهای انجام طرحهای

نسبت به انتخاب فناوری مناسب از میان گزی نههای گوناگون

جامع ارزیابي فناوریهای سالمت در کشورهایي مانند دانمارک

اقدام نماید.

[ ، ]3آلمان [ ، ]27سوئد ،هلند ،فنالند ،فرانسه و انگلیس []28

 - 5سپاسگزاري

بودهایم .بههمین دلیل در این تحقیق پس از مطالعات مستنداتي

در پایان مقاله الزم است از تمامي متخصصان گرامي که با

که در بخشهای قبلي به آن اشاره گردید و نظر برخي از

مشارکت در این تحقیق ما را یاری نمودند ،تشکر نمود.

متخصصان امر ،این جمع بندی حاصل شد که با توجه به پوشش

همچنین جا دارد تا از مسئوالن و متخصصان محترم ب یمارستان

ابعاد محدودی از ارزیابي فناوریهای سالمت با هر یک از

امام خم یني (ره) تهران بهویژه جناب آقایان دکتر فرهمند و

چارچوبهای موجود ،در ابتدا چارچوبي ارائه گردد که ابعاد

مهندس میرباقری که با همکاریهای صمیمانه خود امکان

بیشتری از فناوریهای سالمت را ارزیابي کند و عالوه بر در

انجام بررسي نمونه جراحي الپراسکوپي با فناوری روبولنز را

نظر گرفتن مسائل کالن ملي به موضوعات مطرح در سطح خرد

فراهم نمودند ،قدرداني ویژهای نمود.

نیز توجه نماید .از ویژگيهای بارز چارچوب پیشنهادی در این
مقاله ،ميتوان به ارزیابي وسیعتر ابعاد ارزیابي فناوریهای

منابع

سالمت اشاره نمود به طوریکه عالوه بر جنبههای بهداشتي و
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