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مقاله پژوهشي

بررسی میزان مقتضی بودن خدمات سیتیاسکن مهرههای کمری در
بیمارستان رفرال ترومای شهر شیراز با استفاده از روش مناسبت رند
 -1مرکــز تحقیقــات مدیریــت ســامت و منابــع انســانی ،دانشــکده مدیریــت و اطالعرســانی پزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز ،شــیراز ،ایــران  -2اســتادیار ،دکتــرای تخصصــی
سیاســتگذاری ســامت ،گــروه مدیریــت و سیاســتگذاری ســامت ،دانشــکده پزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر ،بوشــهر ،ایــران  -3دانشــیار ،گــروه جراحــی مغــز و اعصــاب،
دانشــکده پزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی بقیـهاهلل ،تهــران ،ایــران  -4دانشــجوی کارشناســی ارشــد ،گــروه مدیریــت خدمــات بهداشــتی و درمانــی ،دانشــکده مدیریــت و اطالعرســانی پزشــکی،
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز ،شــیراز ،ایــران
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چکیده

مقدمــه :مطالعــات نشــان میدهنــد درصــد قابلتوجهــی از تصویربرداریهــای تشــخیصی غیرضــروری میباشــد .هــدف از ایــن
مطالعــه ،بررســی مناســبت تجویزهــای سیتیاســکن بــراي تشــخيص علــل مهــرهاي کمــر درد بيمــاران مراجعهكننــده بــه بیمارســتان
رفــرال ترومــای دانشــگاه علــوم پزشــكي شــیراز میباشــد.

روش کار :جامعــه پژوهــش عبــارت اســت از تمــام بیمارانــی کــه در ســال  1395بــرای انجــام سیتیاســکن مهرههــای کمــری
بــه بیمارســتان ترومــا مراجعــه کــرده بودنــد کــه  281نفــر از آنهــا بهعنــوان نمونــه مطالعــه انتخــاب شــدند .ابــزار مــورد اســتفاده
بــرای ســنجش مناســبت تجویزهــا در ایــن پژوهــش ،اندیکاســیونهای تدویــن شــده بــا اســتفاده از روش تعييــن مناســبت رنــد 1بــرای
سیتیاســکن مهرههــای کمــری بــوده اســت.
یافتههــا :حــدود  ٪63مراجعهکننــدگان مــرد و  ٪37زن بودنــد .از  281مــورد تجویــز سیتیاســکن بــرای بیمــاران مبتــا بــه کمــر
درد  )57/7(162 ،مناســب )32/7(92 ،نامطمئــن و  27مــورد ( )9/6نامناســب بودنــد .رابطــه بیــن متغیرهــای وضعیــت معاینــه ،نــوع
تخصــص پزشــک و موسســه ارجاعدهنــده بــا وضعیــت مناســبت تجویزهــا معنــادار بــود.
نتیجهگیــری :راهنماهــای بالینــی تدویــن شــده از طریــق «روش مناســبت رنــد» میتواننــد ابــزار کاربــردی مناســبی بــرای
ارایهدهنــدگان ،برنامهريــزان ،سياســتگزاران نظــام ســامت و مؤسســات بيمــه درمــان؛ بهویــژه در کشــورهای در حــال توســعه
در راســتاي كاهــش خدمــات و مراقبتهــاي نامناســب و غيرضــروري ،ارتقــای كيفيــت و كاهــش بــار مالــي ناشــي از خدمــات
غيرضــروري باشــد .پیشــنهاد میشــود بیمههــا و ســایر نهادهــای پرداختکننــده مناســبت تجویزهــا را بهعنــوان معیــاری جهــت
پرداخــت بــه پزشــکان قــرار دهنــد.

گلواژگان :مناسبت ،سیتیاسکن ،درد پایین کمر ،روش مناسبت رند

مقدمه

امــروزه اســتفاده از خدمــات تشــخیصی پرهزینــه بــا
تکنولــوژی ســطح بــاال بهطــور اساســی افزایــش یافتــه
اســت ،اســتفاده از ایــن تکنولوژیهــا بــدون شــک منجــر بــه
منافعــی بــرای بیمــاران اســت ( .)1اســتفاده مناســب از ایــن
فناوريهــا میتوانــد بــه تشــخیص و درمــان بیماريهــا
کمــک مؤثــري نمایــد ( .)2بــا توجــه بــه قیمــت بــاالي ایــن
فناوريهــا و محــدود بــودن منابــع ،خریــد و اســتفاده از
آنهــا باعــث بهوجــود آمــدن مشــکالت بســیاري از جملــه
افزایــش بیــش از حــد هزینههــاي بهداشــت و درمــان شــده

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

)RAND Appropriateness Method (RAM

1

اســت ( .)3در واقــع چنانچــه ایــن خدمــات بیرویــه مــورد
اســتفاده قــرار بگیرنــد ،نگرانیهایــی در رابطــه بــا مصــرف
بهینــه منابــع بــه وجــود میآورنــد ( .)4یکــی از خدماتــی
کــه در صنعــت بهداشــت و درمــان بــه ســرعت در حــال
رشــد اســت؛ خدمــات تشــخیصی میباشــد و سیاس ـتگذاران
غــرب ،کاهــش اینگونــه خدمــات را بهعنــوان راهــی بــرای
کاهــش هزینــهی خدمــات درمانــی و افزایــش کیفیــت
خدمــات میداننــد ( 6و .)5رابطـهای روشــن بیــن در دســترس
بــودن واحــد تصویربــرداری و اســتفاده از آنهــا وجــود دارد
)RAND Appropriateness Method (RAM

1
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روش کار

مطالعــه حاضــر یــک مطالعــه تلفیقــی کیفــی -کمــی بــود
کــه در ســال  1395در شــیراز انجــام شــده اســت .در فــاز کیفــی
از روش مناســبت رنــد اســتفاده شــد و اندیکاســیونهای الزم
بــرای ســنجیدن مقتضــی بــودن تجویزهــا تدویــن شــد .مراحلــی
کــه در ایــن فــاز طــی شــد بــه شــرح زیــر میباشــد.
 -1انتخــاب راهنماهــای معتبــر و مناســب :ابتــدا بــا انجــام
جســتجوی گســترده توســط راهنماهــای بالینــی دردســترس
در زمینــهی سیتیاســکن مهرههــای کمــری یافــت شــد.
2

Mixed Method

2
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( .)7تشــخیص بهتــر بیمــاری اســت و ایــن کــه بیمــار
اطمینانخاطــر بیشتــری پیــدا میکنــد و همچنیــن ورود
نامحــدود و بــدون کنتــرل ایــن فناوریهــا موجــب تقاضــای
القایــی از طــرف ارایهکننــدگان خدمــت و مصــرف بیرویــه
و غیرضــروری ایــن خدمــات میشــود ( .)8در بســیاري از
مــوارد ایــن فناوريهــا نســبت بــه فناوريهــاي پیشــین
برتــري ندارنــد و شــواهدي در مــورد بهبــود نتایــج بیمــار در
اســتفاده از آنهــا وجــود نــدارد ( )9مطالعــات نشــان دادهانــد،
تقریبــا  %30از روشهــای تصویربــرداری کــه بــا تکنولــوژی
پیشــرفته کار میکننــد غیرضــروری بــوده اســت (.)10
یکــی از ایــن فناوریهــای تشــخیصی کــه امــروزه اســتفاده
از آن رواج یافتــه اســت؛ سیتیاســکن میباشــد .گرچــه
تصویربــرداری بــا سیتیاســکن بــدون درد و خونریــزی
اســت ولــی بــه جهــت آن کــه منبــع انــرژی آن اشــعه ایکــس
یعنــی یــک اشــعه یونیزهکننــده اســت و از ســوی دیگــر بــه
جهــت هزینــه فراوانــی کــه بــر سیســتم اقتصــادی کشــور
تحمیــل میکنــد؛ انجــام آن بایــد بــر مبنــای اصــول مســلم
علمــی و تنهــا مطابــق نظــر پزشــک معالــج باشــد .بدیهــی
اســت وقتــی ســود و زیــان حاصــل از انجــام سیتیاســکن
توســط یــک پزشــک ماهــر و خبــره ســنجیده شــود ،میتــوان
رای پزشــک مذکــور را جهــت انجــام یــا عــدم انجــام ایــن
آزمایــش مدنظــر قــرار داد ( )11ایــن فنــاوری بهطــور
روزافزونــی در بســیاری از نقــاط دنیــا مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه اســت .در بیشتــر کشــورها قبــل از ورود فنــاوري
،بــا اســتفاده از روش نظاممنــد ارزیابــی فنــاوري ســامت
بــا دقــت و حساســیت نســبت بــه مجــوز ورود فناوريهــاي
جدیــد و نحــوه اســتفاده از آنهــا بررســی و اقــدام میشــود تــا
در حــد امــکان از منابــع موجــود بــه صــورت بهینــه اســتفاده
شــود ( .)12بــا توجــه بــه بــاال رفتــن هزینههــای بخــش
بهداشــت و درمــان و اســتفاده بیرویــه از ایــن تجهیــزات،
لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی میــزان ضــروری بــودن
خدمــات سیتیاســکن مهرههــای کمــری در بیمارســتان
رجایــی انجــام گرفــت تــا بــا اطالعــات حاصــل بتــوان در
جهــت کاهــش مــوراد غیرضــروری تــاش نمــود.

در ادامــه کار بــا توجــه بــه نظــر مشــاورین تخصصــی طــرح
و پژوهشــگر و بــر طبــق ابــزار AGREE 3دو راهنمــای بالینــی
معتبــر انتخــاب شــدند.
 -2اســتخراج اندیکاســیونها :پــس از انتخــاب دو گایدالیــن
معتبــر ،تمــام ســناریوها و شــاخصهای موجــود در ایــن
گایدالینهــا اســتخراج و بــا هــم تلفیــق شــدند.
 -3انتخــاب اعضــای پانــل متخصصــان :بــا انجــام بررسـیها
یــک لیســت از متخصصــان مرتبــط بــا تجویــز سیتیاســکن
کــه درگیــر تشــخیص و درمــان بیماریهــای مهرههــای
کمــری میباشــند ،انتخــاب شــدند .ایــن متخصصــان بــه
ترتیــب داشــتن بیشتریــن ارتبــاط بــا پروســیجر سیتیاســکن
مهرههــای کمــری عبارتنــد از :متخصصــان جراحــی مغــز و
اعصــاب ،ارتوپــد ،نورولوژیســت ،رادیولوژیســت ،طــب فیزیکــی
و توانبخشــی و روماتولوژیســت.
 -4مرحلــه اول پانــل متخصصــان :پــس از اســتخراج
ســناریوهای بالینــی و انتخــاب و اخــذ موافقــت  9نفــر
متخصــص بــرای شــرکت در پانــل نوبــت بــه امتیازدهــی
بــه ســناریوها توســط اعضــای پانــل رســید .در ایــن مرحلــه،
ســناریوهای اســتخراج شــده در قالــب فــرم شــماره  1بــه
همــراه ابــزار نمرهدهــی تنظیــم گردیــده و توســط پژوهشــگر
بــه هریــک از متخصصــان تحویــل داده شــد .از متخصصــان
خواســته شــد تــا بــه هــر یــک از ســناریوها طبــق قضــاوت
حرفــه ایشــان و مطالعــهی مقــاالت بــه روز ،امتیــازی بیــن
عــدد  1تــا  9داده شــود .بــرای متخصصــان توضیــح داده شــد
کــه عــدد 1تــا  3بــه معنــی نامناســب بــودن ســناریو ،عــدد 4
تــا  6بــه معنــی نامطمئــن و عــدد  7تــا  9بــه معنــی مناســب
هســتند .در ایــن لیســت همچنیــن متخصصــان مجــاز بــه
اضافــه کــردن ســناریوهایی طبــق تجربــه و مطالعــات خــود
بودنــد.
 -5مرحلــه دوم پانــل متخصصــان :گام دوم پانــل نشســت
علمــی بــود کــه حــدود  6ســاعت بــه طــول انجامیــد .در ایــن
گام ســناریوها توســط رهبــر پانــل خوانــده شــده و هریــک از
ســناریوها بهطــور جداگانــه توســط اعضــا بــه بحــث گذاشــته
شــدند و اعضــا مجــاز بــه تغییــر امتیــاز قبلــی بودنــد.
.6مرحلــه آنالیــز نمــرات اعضــای پانــل :در مرحلــه بعــد آنالیــز
دادههــا ســناریوها بــر اســاس وضعيــت مناســبت در  3گــروه قــرار
گرفتنــد .ســناریوهای مناســب :ســناریوهایي کــه ميانه نمــره داده
شــده اعضــا در طيــف  9-7قرار داشــته وکام ً
ال مورد توافق باشــند.
نامطمئــن :ســناریوهایي کــه ميانــه نمــره داده شــده اعضــا در
طيــف  6-4قــرار داشــته و يــا در ســايرطيفها مــورد اجمــاع و
توافــق قــرار نگرفتــه باشــند .نامناســب :ســناریوهایي کــه ميانــه
نمــره داده شــده اعضــا در طيــف  3-1قــرار داشــته و مــورد
توافــق و اجمــاع کامــل باشــند.
پــس از انجــام ایــن مراحــل ،مطالعــه وارد فــاز دوم شــد.
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 281پرسشــنامه تکمیــل و مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار
گرفــت .یافتههــای حاصــل از پژوهــش نشــان داد کــه اکثــر
شــرکتکنندگان در پژوهــش مــرد ( ،)٪62/6در گــروه ســنی
 28-14ســال ( ،)٪36/7دارای شــغل آزاد ( ،)٪35/9دارای ســطح
تحصیــات راهنمایــی تــا دیپلــم ( )٪43/1و دارای درآمــد
بیــن 1تــا 2میلیــون تومــان ( )٪63/7بودنــد .وضعیــت بیمــه
پاســخگویان  %89/93بیمــه داشــتند و  %0/7فاقــد بیمــه بودنــد
کــه از ایــن بیــن  %45/2بیمــه تکمیلــی داشــتند و  %54/8بیمــه
تکمیلــی نداشــتند (جــدول.)1
4

جدول  -1ویژگیهای دموگرافیک بیماران مراجعهکننده به بیمارستان جهت دریافت خدمات
متغیر
جنس

سن (سال)

وضعیت استخدام

گروهبندی متغیر

فراوانی

درصد

زن

105

()37/4

زیر  250هزار

مرد

176

()62/6

 250تا  500هزار

6

14-28

103

()36/7

 500هزار تا  1میلیون

47

()16/7

29-43

93

()33/1

 1تا  2میلیون

179

()63/7

44-58

39

()13/9

بیشتر از  2میلیون

47

()16/7

59-73

25

()8/9

بیسواد

8

()2/8

باالی74

21

()7/5

ابتدایی

41

()14/6

کارمند

44

()15/7

راهنمایی تا دیپلم

121

()43/1

خانهدار

71

()25/3

فوق دیپلم

11

()3/9

دانشجو

20

()7/1

لیسانس

83

()29/5

آزاد

101

()35/9

فوق لیسانس

14

()5

کارگر

45

()16

دکترا

3

()1/1

بیشتریــن میــزان شــکایت بیمــاران درد ناحیــه کمــر
ترومــا ( )٪81/9و کمتریــن میــزان شــکایت مربــوط بــه
ســرطان ( )٪0/4و ســکولوز ( )٪0/4بــود .از نظــر نــوع تشــخیص
بیشتریــن میــزان شکســتگی مهــره کمــر ( )٪46/3و کمتریــن
میــزان بیماریهــای عفونــی ( )٪0/4بــود .از بیــن پاســخگویان
 ٪74معاینــه شــده بودنــد و  ٪26معاینــه نشــده بودنــد .از نظــر

متغیر

درآمد (تومان)

مقطع تحصیلی

گروهبندی متغیر

فراوانی

درصد

2

()0/7
()2/1

وضعیــت تجویــز  ٪67/3بــا تجویــز پزشــک %11 ،بــه در خواســت
بیمــار و  ٪21/7بــه درخواســت هــر دو بــود ٪75/8 .از بیمارســتان
دولتــی و  ٪0/4از بیمارســتان خصوصــی بودنــد و بیشتریــن
میــزان تخصــص مربــوط بــه طــب اورژانــس ( )٪55/5بــود .از
نظــر مناســبت تشــخیص  ٪57/7تشــخیصها مناســب٪32/7 ،
نامطمئــن و ٪9/6نامناســب بــود.
Cronbach's alpha

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

4
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فــاز دوم از نظــر روششناســی از نــوع مطالعــات توصیفــی-
مقطعــی و از لحــاظ هــدف ،کاربــردی میباشــد .در ایــن
پژوهــش بهمنظــور جمــعآوری دادههــا از بیمارســتان رجایــی
شــیراز بــه عنــوان مرکــز ترومــای جنــوب کشــور اســتفاده شــد.
جامعـهی آمــاری پژوهــش 281 ،نفــر از بیمــاران مراجعهکننــده
بــه بیمارســتان بودنــد ،نمونهگیــری بــه روش آســان در نظــر
گرفتــه شــد .ابــزار پژوهــش پرسشــنامه محقــق ســاختهای بــود
کــه پــس از مشــورت و رایزنیهــای الزم بــا اســاتید ،تهیــه
و مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .ایــن پرسشــنامه شــامل دو
قســمت شــامل اطالعــات دموگرافیــک بیمــاران و ســؤاالت
اختصاصــی بــود و یــک ســؤال آخــر کــه طبــق معاینــات و
شــرح حــال پزشــک از بیمــار جــواب داده میشــد و مناســبت
تشــخیص را نشــان میدهــد .بــرای جــواب دادن بــه مناســبت
تجویزهــا بــه اندیکاســیونهای اســتخراج شــده در فــاز اول
مراجعــه شــد .روایــی صــوری و محتوایــی ایــن پرسشــنامه
توســط اســاتید و صاحبنظــران در ایــن حیطــه و پایایــی آن

از طریــق محاســبه آلفــای کرونبــاخ 4تأییــد شــد .پژوهشــگر
پــس از مراجعــه بــه مرکــز سیتیاســکن بیمارســتان رجایــی؛
پرسشــنامه را بیــن بیمــاران توزیــع میکــرد .دادههــای حاصــل
بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSS 20و آمارههــای توصیفــی و
تحلیلــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
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جدول -2فراوانی توزیع متغیرهای مختلف در پژوهش

متغیر

نوع تشخیص

درد در ناحیه کمر تروما

درد در ناحیه کمر در ایستادن

)6/4( 18

ویزیت مجدد

)2/5( 7

درد شکم و پهلو

)1/8( 5

درد در حالت نشسته

)1/4( 4

وضعیت معاینه

وضعیت تجویز

معاینه شده

)74( 208

معاینه نشده

)26( 73

پزشک

)67/3( 189

به درخواست بیمار

)11( 31

به درخواست هردو

)21/7( 61

اسپاسم عضالنی

)0/7(2

بیمارستان دولتی

)75/8( 213

سرطان

)0/4( 1

بیمارستان خصوصی

)0/4( 1

سکولوز

)0/4( 1

مطب خصوصی

)23/8( 67

آسیب به سایر نقاط

)4/6( 13

جراح مغز اعصاب

)23/1( 65

شکستگی مهره کمر

)46/3( 130

اورتوپد

)8/9( 25

دیسک و جابهجایی مهره کمر

)15/3( 43

نورولوژیست

)4/3( 12

سکولوز

)3/9( 11

روماتولوژیست

)2/8( 8

وضعیت موسسه

نوع تخصص

پوکی استخوان

)3/6( 10

دیگر تخصصها

)5/3( 15

اسپاسم عضالنی

)2/1( 6

طب اورژانس

)55/5( 156

سرطان

)1/8( 5

مناسب

)57/7( 162

بیماریهای عفونی

)0/4( 1

نامطمئن

)32/7( 92

آسیب سایر نقاط بدن

)26/7( 75

نامناسب

)9/6( 27

مناسبت تشخیص

در ایــن مطالعــه همچنیــن بــه بررســی ارتبــاط بیــن
متغیرهــا بــا متغیــر مناســبت پرداختــه شــد .نتایــج آزمــون
کای اســکور 5نشــان داد کــه بیــن متغیرهــای وضعیــت
معاینــه ،وضعیــت موسســه و نــوع تخصــص رابطــه معنــادار
آمــاری وجــود دارد .نتایــج بــه ایــن شــکل بــود کــه از لحــاظ
متغیــر وضعیــت معاینــه ،بیمارانــی کــه توســط پزشــک معاینــه
نشــده بودنــد و در واقــع تجویــز سیتیاســکن بــدون معاینــه
بیمــار صــورت گرفتــه بــود ،فقــط  %23تجویزهــای مناســب
را بــه خــود اختصــاص داده بودنــد ) .(p-value < 0.001از
لحــاظ متغیــر وضعیــت موسســه نیــز نتایــج حاکــی از آن
بــود کــه بــرای بیمارانــی کــه در مطــب خصوصــی تجویــز
انجــام شــده بــود %24 ،تجویزهــای مناســب را داشــتند
) .(p-value < 0.001از لحــاظ نــوع تخصــص نیــز مشــاهده
شــد کــه  %55تجویزهــای صــورت گرفتــه توســط جراحــی مغــز
و اعصــاب و  %75مربــوط بــه طــب اورژانــس مناســب بودهانــد.

بحث

ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی مناســبت تجویزهــای
سیتیاســکن مهرههــای کمــری در بیمارســتان رفــرال
ترومــای دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز انجــام شــد.
بدینمنظــور اندیکاســیون و ســپس اقــدام بــه بررســی مناســبت
تجویزهــا شــد .یافتههــا حاکــی از آن بــود کــه بیــش از نیمــی از
تجویزهــای سـیتی مهرهــای کمــری مقتضــی بــود و بقیــه آنهــا
نامناســب و یــا نامطمئــن بودنــد .مطالعــه زرگــر و همــکاران ()13
Chi square

5

در ســال  1390نشــان داد کــه  %63از تجویزهــای سیتیاســکن
ترومــای خفیــف مغــزی در بیمارســتانهای تهــران ضــروری و
بقیــه غیرضــروری بودهانــد .در مطالعــه ســاالری و همــکاران
( )14کــه در ســال  1389در بیمارســتانهای آموزشــی شــیراز
انجــام شــد ،فقــط  %20از تجویزهــای امآرآی مهرههــای
کمــری مناســب بودنــد ،حــدود  %24نامطمئــن و حــدود %56
نامناســب بودنــد .در مطالعــه مذکــور نبــز از روش مناســبت
رنــد اســتفاده شــده بــود .در مطالعــه مذکــور بهمنظــور تعییــن
اندیکاســیونهای موردنظــر از جســتجوی شــواهد و پنــل
خبــرگان اســتفاده شــده بــود.
افزايــش هزينههــای بخــش ســامت صرفــ ًا بــه ســطح
هزينههــا مربــوط نميشــود؛ بلكــه بیشتــر مربــوط بــه غیــر
اثربخــش بــودن و صــرف هزينههــاي بيــش از نيــاز در ایــن
بخــش از جامعــه میباشــد .طبــق یافتههــای برخــی مطالعــات
انجــام شــده در جهــان بهطــور متوســط يــك ســوم از تسـتهاي
پزشــكي مرســوم و روش درمانیهــاي انجــام گرفتــه بــراي
بيمــاران غيرضــروري و يــا نامطمئــن میباشــد (.)15
بهطــور کلــی تجویــز روشهــای تصویربــرداری پزشــکی در
ایــران بیرویــه میباشــد .مطالعــات قبلــی نیــز ایــن ادعــا را
اثبــات میکننــد .امــا نکتــه قابلتوجــه ایــن اســت کــه در ایــن
پژوهــش نســبت بــه مطالعــات قبلــی درصــد تجویزهای نامناســب
کمتــری رخ داده اســت .شــاید یکــی از دالیــل ایــن اتفــاق ماهیت
ترومایــی بــودن بیمارســتان میباشــد .البتــه درصــد قابلتوجهــی
از تجویزهــا در دســته نامطمئــن قــرار گرفتنــد .بنابرایــن بــا
توجــه بــه هزینــه قابلتوجــه دســتگاه سیتیاســکن ایــن
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کاربرد در تصمیمهای مرتبط با سیاستگذاری در
نظام سالمت

مطالعــه حاضــر از دو جنبــه میتوانــد در تصمیمگیــری
 اســتفاده از.سیاسـ�تگذاران ســامت کمککنن�دـه باش��د
متدولــوژی فــاز اول ایــن مطالعــه جهــت تدویــن راهنماهــای
بالینــی مبتنــی بــر شــواهد در تمامــی پروســیجرهای تشــخیصی
 همچنیــن اســتفاده از.و درمانــی نظــام ســامت؛ کاربــرد دارد
نتایــج مربــوط بــه اندیکاســیونهای تدویــن شــده بــرای تجویــز
سیتیاســکن مهرههــای کمــری و اســتفاده از نتایــج مربــوط
بــه مناســبت تجویــز سیتیاســکن مهرههــای کمــری؛
.میتوانــد در نظــام ســامت کاربــرد داشــته باشــد

تشکر و قدردانی

بدینوســیله از معاونــت محتــرم پژوهشــی دانشــگاه علــوم
)4745 پزشــکی شــیراز که تأمین مالــی طرح حاضر (طرح شــماره
را بــر عهــده گرفتنــد و از مســئوالن بیمارســتان شــهید چمــران
بــه جهــت همــکاری بــرای جمـعآوری دادههــا تشــکر و قدردانی
)15-1(.مینماییــم
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دســته از تجویزهــا نیــز قابــل جایگزیــن بــا روشهــای معمــول
 دســتگاه.پزشــکی ماننــد معاینــه و گرفتــن شــرح حــال هســتند
 باعــث انتقــال،سیتیاســکن عــاوه بــر تحمیــل بــار مالــی
.مقادیــر زیــادی اشــعه ایکــس بــه بیمــاران میشــود

نتیجهگیری

بــا توجــه بــه نتایــج چنیــن پژوهشهایــی سیاســتگذاران
ســامت در ایــران بایســتی از اهرمهــای کنترلــی مناســب بــرای
بهینــه کــردن اســتفاده از خدمــات تشــخیصی و درمانــی اســتفاده
 پرداختهــا، یکــی از اهرمهــای کنترلــی میتوانــد.نماینــد
 بــا بهکارگیــری روشهــای پرداخــت مناســب میتــوان.باش��د
درصــد مراقبتهــای غیرضــروری را بــه میــزان زیــادی کاهــش
 ایــن. اهــرم کنترلــی رفتــار نیــز میتوانــد مفیــد واقــع شــود.داد
اهــرم کنترلــی میتوانــد رفتــار تجویــزی پزشــکان از یــک طــرف
و تقاضــای بیمــاران را از ســوی دیگــر بــه گونـهای تنظیــم نمایــد
 در کنــار.کــه مراقبتهــای غیرضــروری بــه حداقــل برســند
ایــن مــوارد میتــوان بــه اجرایــی کــردن راهنماهــای بالینــی
.بــه عنــوان یــک راهــکار اساســی اشــاره کــرد
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Abstract
Introduction: This study aims to identify the appropriateness of CT Scan prescriptions for Lumbar Spine
using the RAND Appropriateness Method in Shiraz University of Medical Sciences (SUMS).

Methods: A total of 281 patients referred to the hospitals affiliated with Shiraz University of Medical Sciences
were selected as sample of the study in 2016. The scenarios derived through the RAND Appropriateness
Method were compared with medical records of these patients by educated physicians.

Results:

Out of 281 cases of lumbar spine MRI prescriptions, 57.7% were appropriate, 32.7 % were
uncertain, and 9.6 % were considered to be appropriate. In addition, some related factors to appropriateness of
prescriptions were identified.

Conclusions: Clinical guidelines developed using RAND Appropriateness Method can be an appropriate

instrument for policy makers, health care providers, and health insurance companies in order to reduce
inappropriate cares and quality improvement, especially in developing countries. It is recommended that
appropriateness of prescriptions will be considered as the criteria for payment and reimbursement to prescribers.
In this way, inappropriate cares may be reduced.
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