استفاده از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره در ارزیابی فناوری سالمت

ارائه شده توسط :جناب آقاي مبينيزاده

خالصه ارائه:
مدلهاي تصميم گيري چند معياره با مسائلي سرو کار دارد که تصميم گيرنده بخواهد از بين
چند گزينه که با  nشاخص ارزيابي مي شوند يکي را انتخاب کند ،يا آنها را رتبه بندي نمايد
( . )1تعريف پركاربرد ارزيابي فناوري ،بوسيله جامعه بين المللي ارزيابي فناوري سالمت
عبارت مي باشد از ارزيابي نظام مند امكانات  ،تاثيرات و تاثيرات نهايي فناوري هاي بهداشت
و درمان كه هدف نهايي آن فراهم آوردن اطالعات عيني براي حمايت از تصميمات بهداشت و
درمان و سياستگذاري در سطوح محلي ،منطقه اي ،ملي و بين المللي مي باشد (. )2
مطالعات صورت گرفته در دنيا در خصوص كاربرد تصميم گيري چندمعياره در ارزيابي فناوري
سالمت را می توان در دو دسته کلی :
 )1اولويت بندي فناوري هاي سالمت براي ورود به فرايند ارزيابي و  )2استفاده در فرايند
ارزيابي به منظور تصميم گيري نهايي با توجه به تمام حوزه هاي مورد توجه در ارزيابي
فناوري ،تقسيم بندی نمود.
در خصوص کاربرد اول می توان به مطالعه آژانس ارزیابی دارو و فناوری کانادا (كاربرد مدل
تحليل سلسله مراتبي) ( )3و در خصوص کاربرد دوم می توان به مطالعه مشترک واحد
تصميم گيري سازمان تعالي خدمات باليني انگلستان و دانشگاه شفيلد ( )4و نيز
مدل EVIDEMیا شواهد و ارزش گذاري  :تاثير بر تصميم گيري ،در كانادا ( ،)5اشاره نمود.
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