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تاریخ:

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

شماره:

موسسه ملی تحقیقات سالمت

پیوست:

فشم تشخواى داًؾ ًتایح گضاسؽ اسصیاتی فٌاٍسی ػالهت()HTA

الف :هـخصات طشح:
ػٌَاى کاهل طشح:
اسصیاتی فٌاٍسی  Cardiohelpدس اکؼیظى سػاًی غـایی خاسج تذًی

هدشی ٍ ّوکاساى طشح تا رکش تخصص ٍ ػوت اخشایی:
دکتش ػلیشضا هحثَب اّشی (اػتادیاس اقتصاد ػالهت داًـگاُ ػلَم پضؿکی تثشیض)
دکتش فشتیا حیذسی ( اػتادیاس پضؿکی اختواػی داًـگاُ ػلَم پضؿکی تثشیض)
فاطوِ صادقی غیاثی ( کاسؿٌاع اسؿذ کتاتذاسی پضؿکی قطة ػلوی پضؿکی هثتٌی تش ؿَاّذ ایشاى)
هشین اػذی|( کاسؿٌاع اسؿذ هٌْذػی تدْیضات پضؿکی ٍصاست تْذاؿت)
ب :داهٌِ پظٍّؾ سا رکش کٌیذ(حذاکثش  011کلوِ):
خوؼیت هطالؼِ :تیواساى دچاس ًاسػایی قلثی ٍ یا سیَی
فٌاٍسی هذاخلِ  :فٌاٍسی  Cardiohelpدس اکؼیظى سػاًی غـایی خاسج تذًی
فٌاٍسی هقایؼِ  :فٌاٍسی ّای هـاتِ پشتاتل ًظیش LifeBox™ ،Lifebridge B2T ،Centrimag
پیاهذ :اثشتخـی تالیٌی (هیضاى تقا) ٍ کیفیت صًذگی
طشح ّای هطالؼِ هَسد تشسػی  :کلیِ طشحْای هطالؼاتی ( کاسآصهایی  ،هشٍس ًظام هٌذ ،کََّست،
گزؿتِ ًگش
دیذگاُ هطالؼِ ٍ :صاست تْذاؿت تِ ػٌَاى اسایِ کٌٌذُ ػوَهی

ج :هالحظات هشتَط تِ سٍؽ اخشاء:
 .0اص چِ سٍؿی تشای ؿٌاػایی ٍضؼیت ػالهتی ٍ هیضاى اػتفادُ فؼلی اص تکٌَلَطی اػتفادُ ؿذُ اػت؟
 تشسػی ٍضؼیت فٌاٍسی دس ایشاى  :اداسُ تدْیضات پضؿکیتشسػی اًذیکاػیَى ّای فٌاٍسی ٍ فٌاٍسی ّای خاسی تا اػتفادُ اص هشٍس هتَى
 هصاحثِ تا هتخصصاى .2اص چِ سٍؿی تشای ؿٌاػایی هـخصات ٍ ٍیظگی ّای فٌاٍسی هَسد اسصیاتی اػتفادُ ؿذُ اػت؟
 هشٍس هتَى ( هقاالت ٍ گضاسؿْای هٌتـش ؿذُ) کاتالَگْای فٌاٍسی ٍ ٍب ػایت ؿشکتْای تَلیذ کٌٌذُ هـخصات فٌاٍسی دس ٍب ػایت هَػؼات اػتاًذاسد .3اص چِ سٍؿی تشای اسصیاتی ٍضؼیت ایوٌی فٌاٍسی اػتفادُ ؿذُ اػت؟
 هشٍس ًظام هٌذ ادتیات پظٍّؾ گضاسؽ ّای هَخَد دس هَسد ػَاسض خاًثی تشسػی گَاّیٌاهِ ّای اػتاًذاسد .4اص چِ سٍؿی تشای اسصیاتی ٍضؼیت اثشتخـی فٌاٍسی اػتفادُ ؿذُ اػت؟
 هشٍس ًظام هٌذ هطاتق تا هشاحل پشیضها 2106 .5اص چِ سٍؿی تشای اسصیاتی ٍضؼیت اقتصادی فٌاٍسی اػتفادُ ؿذُ اػت؟
 اسصیاتی اقتصادی سٍتیي قاتل اًدام ًوی تاؿذ -0 ( .ػذم ٍخَد ؿَاّذ کاافی دس هاَسد اثشتخـای ٍ ،تشاػاع ؿَاّذ هَخَد ػذم ٍخَد تشتشی فٌاٍسی  -2ػذم ٍخَد حتای یام هطالؼاِ خْات هقایؼاِ
فٌاٍسی کاسدیَ ّلپ تا سًٍذ خای اکوَ)
 دادُ ّای هشتَط تِ ّضیٌِ اص طشیق اػتؼالم اص ّیات اهٌای اسصی ٍ تِ طَس غیاش هؼاتقین اص ؿاشکتّای ٍاسد کٌٌذُ
 .6اص چِ سٍؿی تشای اسصیاتی ٍضؼیت اخالقی ،ػاصهاًی ،اختواػی ٍ قاًًَی فٌاٍسی اػتفادُ ؿذُ اػت؟
 هشٍس هتَى ( دس هَسد فشایٌذ اسایِ خذهت ٍ هالحظات آى ٍ ٍضؼیت ػاصهاًی آى دس کـَسّای دیگش) هصاحثِ تا هتخصصاى ٍ افشاد صاحة تدشتِ کاس تا فٌاٍسی ( هصاحثِ تا ً 5فش اص هتخصصاى )هالحظات هشتَط تِ ًتایح:

د :لطفاً تِ ػَاالت صیش پاػخ دّیذ (پاػخ ّش ػَال تیؾ اص  51کلوِ ًثاؿذ)
 .0چٌاًچِ اص سٍؽ هشٍس هٌظن تشای دػتیاتی تِ پاػخ اػتفادُ ًوَدُ ایاذ ،هـاخص ًواییاذ ػاطم ػلوای
ؿَاّذ هَسد اػتفادُ چگًَِ تَدُ اػت (چِ ًَع هطالؼاتی ٍاسد هاشٍس ًظاام هٌاذ ؿاذُ اًاذ ٍ کیفیتـااى
چگ ًَِ تَدُ اػت) ،آیا هتاآًالیض اًدام ؿذُ اػت (دلیل پاػخ تلی ٍ یا خیض خَد سا تیاى ًواییذ).
 هتاػفاًِ ؿَاّذ هَخَد اص ػطم ( 4 ٍ 3)-تَدًذ .حدن ًوًَِ هطالؼاات کان تاَدُ ٍ پاغ اص اسصیااتیکیفی هـخص گشدیذ احتوال ٍخَد تَسؽ فشاٍاى هی تاؿذ .دٍ هَسد اص هطالؼات اص ؿشکتْای تَلیاذ
کٌٌذُ حوایت هالی دسیافت ًوَدُ تَدًذ.
 تِ دلیل ًاّوگًَی تؼیاس تاالی فٌاٍسی ّا  ،هتاآًالیض صَست ًگشفت.ٍ .2ضؼیت ػالهتی ٍ هیضاى اػتفادُ فؼلی اص تکٌَلَطی چگًَِ هی تاؿذ؟
 دس حال حاضش اػتفادُ اص فٌاٍسی دس کـَس تؼیاس هحذٍد تاَدُ ٍ ػلیاشغن خشیاذ فٌااٍسی تَػا دٍهشکض اسدیثْـت ؿیشاص ٍ تقیِ اهلل تْشاىٌَّ ،ص اػتفادُ ای اص فٌاٍسی ًـذُ اػت.
 خشاحاى قلة ٍ سیِ تِ ػٌَاى هحَس هذاخالت  ،تاا فٌااٍسی حاضاش آؿاٌایی ًذاؿاتِ ٍ سغثتای تاشایاػتفادُ اص آى ًذاسًذ .ػوذتا پشفیَطًیؼت ّا آهَصؿاْای الصم سا دیاذُ اًاذ ،اهاا قاذست کان آًْاا دس
تصوین گیشی تِ ػالٍُ ػذم پیؾ تیٌی حق الضحوِ دس کتاب تؼشفِ ّای دسهاى هَخة اػاتفادُ کان
اص ایي فٌاٍسی ؿذُ اػت.
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هـخصات ٍ ٍیظگی ّای فٌاٍسی هَسد اسصیاتی چیؼت؟

فٌاٍسی  Cardiohelpدػتگاّی ّؼت کِ دس تیواساًی کِ ػولکشد قلثی ٍ سیَی آًْا هختل ؿذُ ٍ پایؾ آگْای
خَتی داسًذ ،کاس قلة سا اًدام دادُ ٍ تِ صَست هَقت ،خَى ػیاّشگی سا اص تذى فشد دسیافت کشدُ آًشا تا اکؼایظى
غٌی ػاصی ًوَدُ ٍ اص طشیق ػاشخشگْا ٍاسد قلاة هیکٌاذ .دس ٍاقاغ ایاي فٌااٍسی فشصات صهااى کاافی سا تاشای
هتخصصاى خْت اسصیاتی تیواس ٍ اًتخاب تْتشیي اػتشاتظی دس هاًی فشاّن هی کٌذ .ایي فٌاٍسی ّواى کاسکشدّاای
فٌاٍسی ّای اکوَ ( ػیؼتن هؼتقش دس تیواسػتاى) سا داسا هی تاؿٌذ ،تا ایي تفاٍت کِ فٌاٍسی حاضش قاتال حوال
تَدُ ٍ تا داسا تَدى ٍصًی حذٍد  01کیلَگشم های تَاًاذ دس آهثاَالًغَّ ،اپیواا ٍ ّلیکاَپتش اٍسطاًاغ ًیاض هاَسد
اػتفادُ قشاس گیشدً .تایح هشٍس ًظام هٌذ ادتیات پظٍّؾ ًـاى داد ECMO-Cardiohelp ،تِ ػٌاَاى خاًـایي
ػیؼتن اکوَ فؼلی هَسد تشسػی قشاس ًگشفتاِ ٍ تاا فٌااٍسی ّاای  ECMOهیٌیااتَسی یاا قاتال حوال ( اص ًظاش
خصَصیات فٌی) ٍ یا ػیؼتن ػٌتی احیای قلثی سیَی  (CPRاص ًظش ّضیٌِ اثشتخـی) هقایؼِ ؿذُ اػت.
ٍ .4ضؼیت ایوٌی فٌاٍسی دس هقایؼِ تا فٌاٍسی ّای خایگضیي چگًَِ هی ؿَد؟
 -فٌاٍسی  Cardiohelpتا داسا تَدى گَاّی  CE marking ٍ FDAیم فٌاٍسی ایوي هی تاؿذ.

-

ؿَاّذی دال تش تشتشی هؼٌی داس تشای فٌاٍسی  ،Cardiohelpدس هقایؼِ تا فٌاٍسی ّای خاایگضیي
یافت ًگشدیذ.

ٍ .5ضؼیت اثشتخـی فٌاٍسی دس هقایؼِ تا فٌاٍسی ّای خایگضیي چگًَِ هی ؿَد؟
 تشاػاع هشٍس ًظام هٌذ ادتیات پظٍّؾ ً ،وی تَاى ؿَاّذی دال تش تشتشی هطلق ٍ تفاٍت هؼٌای داساثشتخـی فٌاٍسی  ECMO-Cardiohelpدس هقایؼِ تا ػایش فٌاٍسی ّای خایگضیي اثثات ًوَد.
 اص ًظش هؼیاسّای تالیٌی فٌاٍسی ّای هقایؼِ ؿذُ هـاتِ ّن تَدُ فق فٌااٍسی کااسدیَ ّلاپ داسایدٍ هَسد هضیت اضافی هاًٌذ اهکاى پایؾ فـاسخَى تَػ خَد دػتگاُ ٍ ػٌؼَس کـف حثاب خاَى
هی تاؿذ.
 تشاػاع ؿَاّذ هَخَد کلیِ فٌاٍسی ّاای  ECMO-Miniaturizedدس هقایؼاِ تاا سٍؽ احیاایػٌتی  ،اص اثشتخـی تالیٌی تشخَسداس هی تاؿٌذ.
ٍ .6ضؼیت اقتصادی فٌاٍسی دس هقایؼِ تا فٌاٍسی ّای خایگضیي چگًَِ هی ؿَد؟
 تا تَخِ تِ ػاذم ٍخاَد تفااٍت هؼٌای داس دس اثشتخـای فٌااٍسی ّاای ، ECMO-Miniaturizedهقایؼِ ّضیٌِ ّا هی تَاًذ هالک تصوین گیشی تاؿذ.
 قیوت فٌاٍسی ّای هیٌیاتَسی تیي  451تا  551هیلیَى تَهاى هی تاؿذ .دس هاَسد ػاایش ّضیٌاِ ّااؿاااهل اکؼاایظًاتَس ٍ کاااًَل تااشای ػوااذُ فٌاااٍسی ّااا هـاااتِ هاای تاؿااذ .فٌاااٍسی Centrimag-
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ؿَد؟

 Levitronixتَلیذ ؿشکت  Toratechآهشیکاهی تاؿذ .فٌاٍسی ّاای Lifebridge ٍ Lifebox
تشای تاصاس تدْیضات پضؿکی ایشاى ؿٌاختِ ؿذُ ًیؼت.
 تایي فٌااٍسی ّاای  ECMO-Miniaturizedتفااٍت قاتال تاَخْی اص ًظاش اثشتخـای ٍ ّضیٌاِاثشتخـی ًوی تَاى قایل ؿذ.
 تا تَخِ تِ ایٌکِ فٌاٍسی ّای هیٌیاتَسی قاتل حول تَدُ ٍ هی تَاًٌذ دس اًتقال تیواساى تِ ٍیاظُ دسؿشای اضطشاسی ٍ اٍسطاًؾ تؼیاس هَثش ٍاقغ ؿًَذ .تِ ػالٍُ دس هطالؼات تذٍى گاشٍُ کٌتاشل ،هٌاافغ
اسصؿوٌذی ًـاى دادُ اًذ .هی تَاًٌذ دس هشاکض هدْاض تاِ ػیؼاتن اکواَ تحات ؿاشای ٍیاظُ هاَسد
اػتفادُ قشاس گیشًذ.
ٍضؼیت اخالقی ،ػاصهاًی ،اختواػی ٍ قاًًَی فٌاٍسی دس هقایؼِ تا فٌاٍسی ّاای خاایگضیي چگًَاِ های

 تِ کاسگیشی فٌاٍسی ّای  ECMO-Miniaturizedفق تَػ هشاکض ٍ تیوْایی کِ تدشتِ کافیکاس تا دػتگاّْای اکوَ سا داسًذ تَصیِ هی گشدد.
 تا تَخِ تِ ؿیَع ًِ چٌذاى تاالی اًذیکاػیًَْای اکوَ  ،پیچیذگی فشایٌذ اسایِ خذهتّ ،ضیٌِ ّایتاالی فٌا ٍسی ٍ ًْایتا ػذم ٍخَد ؿشای پزیشؽ دس اغلة هشاکض  ،قشاس گشفتي فٌاٍسی( اکوَ ٍ یا اًَاع
قاتل حول آى) دس فشایٌذ سٍتیي اسایِ خذهت هٌطقی ٍ اقتصادی تِ ًظش ًوی سػذ.
 تِ کاسگیشی فٌاٍسی ّای  ECMO-Miniaturized ٍ ECMOدس قالة قطة ّایتخصصی  ECMOهٌاػة تشیي ساُ حل تشای چگًَگی تَصیغ فٌاٍسی دس کـَس هی تاؿذ .تذیي
صَست کِ ٍصاست تْذاؿت دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿکی هی تایؼتی تا دس ًظش گشفتي ظشفیتْای
تخصصی ٍ هذیشیتی هَخَد دس داًـگاّْای ػلَم پضؿکی ٍ هٌاطق آهایـی (اص ًظش هْاستْای
هَخَد ٍ یا دػتشػی خغشافیای ؿْشًٍذاى ) قطة ّای اکوَ ٍ پیًَذ قلة ٍ سیِ تؼشیف کشدُ ٍ
هشاکض هدْض تِ فٌاٍسی

 ٍ ECMOاًَاع قاتل حول آى اص خولِ  Cardiohelpتِ ّوشاُ تیوْای

خشاحی خثشُ ایداد ًوایذ .دس صَست ًیاص تیواساى دس هٌاطق تحت پَؿؾ قطة ّا ،هتخصصاى هی
تَاًٌذ تا اػتفادُ اص فٌاٍسی ّای قاتل حول تِ هحل اػضام ؿذُ ٍ تیواس ًیاصهٌذ سا تِ هشکض اصلی
خْت دسهاًْای تکویلی هٌتقل ًوایٌذ.
ُ :هحذٍدیت هطالؼِ ؿوا چِ هی تاؿذ؟

 ػذم ٍخَد ؿَاّذ تالیٌی کافی دس هَسد اثشتخـی فٌاٍسی فٌاٍسی قاتل حول دس ّیچ هطالؼِ ای تا فٌاٍسی ّای اکوَ سایح هقایؼِ ًـذُ اًذ. ػذم ٍخَد اطالػات کافی دس هَسد فٌاٍسی ّای هقایؼِ دس ایشاى کیفیت پاییي ؿَاّذًٍ :تیدِ گیشی کلی طشح چِ هی تاؿذ؟

فٌاٍسی  Cardiohelpداسای تاییذیِ  CE ٍ FDAتَدُ ٍ یم فٌاٍسی ایوي تشای تیواساى هی تاؿذّ .یچ
ؿَاّذی تاییذ کٌٌذُ ّضیٌِ اثشتخـی فٌاٍسی ّای قاتل حول دس هقایؼِ تا فٌاٍسی هؼتقش دس تیواػتاى ًوی
تاؿذ .تشاػاع یافتِ ّای هشٍس ًظام هٌذ حاضش ؿَاّذی دال تش اثشتخـی ٍ ّضیٌِ اثشتخـی دػتگاُ
 Cardiohelpدس هقایؼِ تا ٍ Life Bridge ، Life Box ، Centrimag،خَد ًذاسد.

ػلیشغن هضیت قاتل حول تَدى فٌاٍسی ّای هیٌیاتَسی ٍ تاییذ اثشتخـی ٍ ّضیٌِ اثشتخـی آًْا دس هطالؼات
تا کیفیت پاییيً ،وی تَاى تشتشی خاصی تیي ت شًذّای هختلف دػتگاّْا قایل ؿذ.


ؿٌاخت ٍ تدشتِ ًؼثتا تْتشی دس ایشاى تش سٍی فٌاٍسی  Cardiohelpدس هقایؼِ تا

( Centrimagتَلیذ ایاالت هتحذُ ) ٍ ػایش فٌاٍسی ّا ٍخَد داسد(تشسػی تیواسػتاًْای تکاسگیشًذُ
فٌاٍسی) ٍ ؿشکت ّای ٍاسد کٌٌذُ.

ص :پیـٌْادات ٍ تَصیِ ّای ػیاػتی هٌتح اص طشح چِ هی تاؿذ؟

 اػتفادُ اص فٌاٍسی  ًِ Cardiohelp ٍ ECMOتِ صَست سٍتایي دس توااهی هشاکاض دسهااًیدٍلتی  ،تلکِ تِ صَست کاهال هحذٍد دس قالة قطة ّای تخصصی هتوشکض اکوَ ٍ یا قطاة ّاای
تخصصی پیًَذ قلة ٍ سیِ تَصیِ هی ؿَد.
 تاکیذ هیـَد اػاتفادُ اص  Cardiohelpتاِ ؿاشط داؿاتي تدشتاِ کاافی ٍ هَفاق دس صهیٌاِ تاِکاسگیشی  ECMOهی تَاًذ تِ ػٌَاى یم هذاخلِ ضشٍسی هَسد تَخِ قشاس گیشد .ایاي اػاتشاتظی دس
اغلة کـَسّای دًیاتشقشاس اػت .تِ طَس هثال دس کـَس تشکیِ  4هشکض اکوَ ( آًکاسا  ،آداًا ،کَخالی ٍ
اػتاًثَل ) ٍ دس اًگلؼتاى  5هشکض تخصصی اکوَ هَخَد هی تاؿذ.
 ایداد صیشػاختْای الصم هاًٌذ آهَصؽ تیوْای اکوَ هاًٌذ خشاحاى  ،پشفیَطًیؼت ّا ،تخصصتیَْؿی ،پشػتاس تَصیِ هیـَد.
-

طشاحی ٍ تَػؼِ ًظام ثثت اطالػات تیواساى  ،طشاحی دػتَسالؼولْای تالیٌی هٌاػة تَصیِ هی
گشدد.

 پیؾ تیٌی ػول خشاحی تا اػتفادُ اص اکوَ دس پشداخت هثتٌی تش ػولکشد تیواسػتاىح :پیـٌْادات ؿوا تشای هطالؼات آیٌذُ چیؼت ()Future research؟

 اًدام کاسآصهایی ّای هلی تا تؼذاد ًوًَِ کافی خْت تشسػی اثشتخـی ٍ ّضیٌِ اثشتخـی فٌاٍسی تَصیِ
هی گشدد.

 اًدام هطالؼِ پزیشؽ فٌاٍسی تیي خشاحاى قلة ٍ سیِ ٍ ؿٌاػایی هَاًغ هَخَد تش ػش ساُ اػتفادُ اص
فٌاٍسی

