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  بسمه تعالي

  PET SCANخالصه گزار ش پروژه ارزيابي فناوري سالمت 
 

انتخاب به علت محدوديت اعتبارات بخش بهداشت و درمان و نياز هاي مختلف و متعدد در اين بخش، سياستگذاران و خريداران خدمات سالمت، مجبور به 
، استفاده بهينه از ينبا عنايت به پيشرفت سريع علم و ظهور تكنولوژي هاي نواز طرفي . بهترين راهبردها در استفاده از فناوري هاي تشخيصي و درماني ميباشند

اين فناوري  استفاده از تصميم درست در مورد مناسب يا نامناسب بودن .اين فناوري ها مي تواند اثرات ارزشمندي در ارتقاء سالمت جامعه به همراه داشته باشد
مخصوصا الزم است به اين . هاي جديد و پيشرفته، نيازمند جمع آوري و ارائه شواهد علمي دقيق به ويژه در مورد اثر بخشي و هزينه اثر بخشي آنها مي باشد

آن و در مقايسه با فناوريهاي مشابه دارد و موضوع مهم توجه شود كه آيا فناوري جديد ارزش اين مقدار هزينه را در مقابل ميزان ارتقاء سالمت ايجاد شده توسط 
فناوري ها چقدر است؟ پاسخ به اينگونه سواالت موضوع علم جديدي است بنام  اين در استفاده از   (opportunity cost)هزينه فرصت هاي از دست رفته 

ند در تصميم گيري تالشدر زش پزشكي جمهوري اسالمي ايران نيز كه در سالهاي اخير مسئولين وزارت بهداشت درمان و آمو "ارزيابي فناوريهاي نوين سالمت"
  . ها از نتايج آن استفاده نمايند

  
مورد استفاده قرار  در اين ميان، فن آوري هاي پيشرفته تصوير برداري به طور روز افزون در تشخيص و درمان بيماري ها از جمله بيماران سرطاني و قلبي عروقي

اين فناوري ها و باال بودن شيوع انواع سرطان و بيماري هاي قلبي عروقي به ويژه در جوامع امروزي، باعث رشد قابل توجهي در هزينه گران بودن . مي گيرند
 .هاي سالمت در سطح جهان شده است

  
PET SCAN )ان مبتال به سرطان و بيماري يك روش تصوير برداري بسيار گران است كه براي تشخيص ميزان پيشرفت بيماري عمدتا در بيمار) پت اسكن

و بر اساس  در اين روش به بدن بيمار، يك ماده شيميايي خاص كه با ماده اي راديواكتيو نشاندار شده است تزريق مي گردد. رود هاي قلبي و عروقي بكار مي
هزينه استقرار هر دستگاه اين فناوري به . ي و ايمن استيك فرايند غير تهاجم اين دستگاه داراي. ، نواحي سالم و بيمار مشخص ميگردد ميزان جذب اين ماده

كه  ميليارد تومان ميباشد و هزينه هر اسكن آن حدود چهارصد هزار تومان برآورد شده است ولي بيماراني 8همراه سيكلوترون و ساختمان مربوطه در حدود 
مجوز ورود اين  اخيرا جهت تصميم گيري درست در زمينه. پردازند بسيار بيشتر مي نمايند هزينه اي جهت استفاده از اين فناوري به خارج از كشور مراجعه مي

  :مطالعه اي در كشور انجام شده است كه برخي نتايج حاصله به شرح ذيل ميباشد فناوري به كشور،
  

 .شود لگري و تشخيص اوليه معموال توصيه نميوجود فناوريهاي جايگزين، استفاده از اين فناوري در تستهاي غربا يرغم فوايد بسيار، بدليل گراني وعل 
برخي سرطان ها  داراي ) restaging(، تشخيص عود بيماري و مرحله بندي مجدد )staging(اين دستگاه در مواردي مانند مرحله بندي سرطان  

جراحي درماني يا راديو تراپي به طور بالقوه  از اين طريق در فرآيند درمان اين بيماري ها خصوصا  قبل از عمل حساسيت و ويژگي  بااليي مي باشد و
 .كمك كننده است

، توده هاي  NSCLC)(مانند نوع شايع سرطان ريه (يند درمان برخي بيماريها ااگر چه استفاده از اين فناوري ممكن است تاثيرات مثبتي در تغيير فر 
حداكثر افزايش طول عمر در بيماران  ،)كه بسيار هم اندك مي باشند(دنيا  فوم داشته باشد، بر اساس شواهد موجودنو سرطان خون ل) SPN( توپر ريه 

استفاده كرده اند بين چند هفته تا چند ماه بوده    MRIسرطاني كه از اين فناوري استفاده كرده اند نسبت به بيماراني كه از فناوري هاي مشابه مانند
 .است

   
ك محل، بستگي به تعداد جمعيت بيماران، قابليت دسترسي بيماران و متخصصان يپت اسكن در  محل بهينه براي يك واحد: محل استقرار دستگاه 

 .در نزديكي مراكز تحقيقاتي بزرگ كه به خوبي مجهز است ايجاد گردد ،ضمنا توصيه مي شود اين فناوري براي اهداف تحقيقاتي. كلينيكي و غير كلينيكي دارد
 
بر اساس مجموعه شواهد موجود در خصوص تعداد بيماريها و بيماران كشور كه نياز به استفاده از اين : ايرانبرآورد تعداد دستگاه مورد نياز در  

دستگاه، بر اساس نظام سطح  6فناوري دارند و بررسي تعداد دستگاه هاي موجود در ساير كشورها، در ايران ظرف مدت چند سال آينده، حداكثر تا سقف 
ترجيحاً (دستگاه در تهران و تا سه دستگاه ديگر در سه منطقه تحت پوشش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور  3تا  2 بندي منطقه اي نياز است كه

توسط يك  PETبه منظور صرفه جويي در هزينه ها از طريق تغذيه نمودن چند دستگاه تصوير بردار . توصيه ميگردد) اصفهان يا شيراز، مشهد و تبريز
اسكن در شهر تهران با فاصله  PETكند، به نظر مي رسد حد اكثر سه دستگاه تصوير بردار  يزوتوپ هاي هسته اي توليد ميواحد سيكلوترون كه راديوا

 .نصب گردند به نحوي كه هر سه بتوانند توسط يك سيستم سيكلوترون تغديه شوند) حداكثر دو ساعت(نزديك به هم 
  



  
  :اثرات اجتماعي

از افراد محروم جامعه كه نياز به آزمايش ، بسياري اين تست و احتمال عدم پوشش كامل آن توسط سازمان هاي بيمه گربا توجه به گران بودن هزينه  -  1
  .مذكور دارند ممكن است توان پرداخت هزينه آن را نداشته و از اين فرصت محروم گردند

خت هزينه اين آزمايش دچار هزينه هاي كمرشكن شده، به زير خط فقر پيش بيني مي گردد اين تست باعث افزايش تعداد افرادي گردد كه در اثر پردا -2
  .سقوط نمايند يا دچار ياس و نااميدي به علت عدم دسترسي به آن گردند

هزينه هاي اد دستگاه به کشور احتماال باعث افزايش ميزان پرداخت هاي مستقيم يبا توجه به هزينه هاي باالي انجام آزمايش و تعرفه آن، ورود تعداد ز -3
  . بهداشت و درمان از جيب مردم شود

 ،اين دستگاهاز اد ياحتماالً ورود تعداد ز ،در حاليکه در شرايط فعلي بخشي زيادي از هزينه هاي بهداشت و درمان کشور صرف خدمات پاراکلينيک مي گردد -٤
  .اين ميزان را نسبت به گذشته باز هم افزايش خواهد داد

ارائه خدمات و محدود بودن تعداد دستگاه، ممکن است باعث افزايش تقاضاي غير ضروري براي ورود تعداد بيشتري دستگاه به کشور، سود آوری و گرانی  -٥
بديهي است ورود بدون کنترل و بي ضابطه اين دستگاه بدون توجه به هزينه بسيار باالي آن مي تواند خسارت هاي . ران باشديم گيي بر تصميهمراه با فشارها

  . زيادي را در سطح جامعه به بار آورد
  

   :پيشنهادات 
تقاضاي القايي ، الزم است ليست بيماري ها و مواردي كه موثر بودن  كنترل ضروري وبدليل گراني و جهت افزايش كارايي و پيشگيري از تقاضاي غير  -١

متخصصين استفاده از اين دستگاه در آنها بر اساس شواهد علمي تاييد شده است تهيه و استفاده از دستگاه صرفاً جهت بيماريهاي مذكور و با تاييد 
  .مربوطه انجام پذيرد

ن، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي، سازمان هاي به منظور برنامه ريزي و سياستگذاري هاي كال -٢
بيمه گر و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور نسبت به تشكيل يك كميته كارشناسي متشكل از متخصصين مرتبط و سياستگذاران اقدام نموده تا در 

  . يشات، قيمت تمام شده و تعرفه و پوشش بيمه اي آن تصميم نهايي اخذ شودخصوص موارد استفاده، افراد در خواست كننده آزما
و يا تعداد دستگاه براي برآورده شدن  ي دستگاه به تمام ظرفيت خود نرسددر مراحل اوليه ورود دستگاه ممکن است به علت مشکالت فني و آموزش -٣

ايجاد گردد تا نسبت به انتخاب درست بيماران و نوبت بندي مناسب  استم کارک سييستی ياز موجود در زمان مناسب کم باشد، بنابراين بانيتمام 
  .بيماران در اين زمينه اقدام نمايد

فيزيكدان و  ،ميستک، راديو داروراديومتخصص درماني، نيروی انسانی متخصص و متبحر شامل  دارويبا توجه به اينکه به منظور توليد راديو -٤
زی و آموزش يدارد که با برنامه ر ه در کشور وجوديمهندسين سيكلوترن الزم است، به نظر میرسد كمبود متخصصان آموزش ديده در مراحل اول

 .مشکل مرتفع گردد یستيمناسب و بهنگام، با
  .استفاده گردد PET/CTاز  PETي استفاده از ، توصيه مي شود در ايران بجاPETنسبت به PET/CTبا توجه به اثر بخش تر و كاراتر بودن  -۵
بديهي است در صورت ورود بخش خصوصي به اين حيطه الزم است سياستگذاري و نظارت و كنترل دقيق به ويژه در خصوص موارد استفاده از اين  -۶

 . فناوري و قيمت تمام شده آن توسط كميته ويژه اي انجام گردد
 
 
  

  
 


