
 یک در مراقبت از سالمندان : مرور سیستماتیک و متاآنالیزالکترونارزیابی اقتصادی مداخالت سالمت 

 

 

یکی رونالکتمقدمه : با افزایش نرخ سالمندی و بیماریهای مزمن و لزوم مراقبت هزینه اثربخش از سالمندان ، استفاده از تکنولوژیهای 

از جمله پیشننهادهای موثر می بانند  این فناوری در بییاری موارد می تواند جایززین نیروهای پرستاری و یا اانواده سالمندان در 

ننننود    معالیاتی در ا نننوع انواس و اقینننام این تکنولوژیها و  اربردهای رنها در مراقبتهای مختل  از جمله  مراقبت های مزمن

روانپزننکی و  بیماریهای قلبی و رروقی در دسنت می بانند اما در ا وع هزینه اثربخشی این فناوری ها در مراقبت سالمندان و 

باند  لذا، در این معالیه ما ق د داریم با مرور نظام مند این تکنولوژیها و بویژه  اهش میزان سنقو،، بررسی جامیی در دست نمی 

 هننزینننننه اثننربننخشننننی رنننهننا در مننراقننبننت از سننننالننمننننندان بننه بننررسننننی  ننننرفننه اقننت ننننادی رنننهننا بننپننردازیننم  

 

  روش  ار: 

و با بررسننی  Ovid، و ISI ،Pubmed ،Scopus ،Embaseن معالیه یک مرور نظام مند اسننت  ه با جیننترو در پایزاههای یا

 ر ورد به انرام رسید    038رموس م

 یافته ها :

تا از  3مقاله مرتبط بوده  ه  4مقاله برای بررسی متن  امل انتخاب ندند و ازین مقاالت  33ر ورد جیترو نده ،  038با بررسی  

ز ارنها بر اسنا  کک لیینت ارزننیابی اقت نادی بررسنی نندند  یک مقاله نیز با وجود ارتبا، مو وری ، پروتو ل معالیه بود  ه 

   تحلیل نهایی  نار گذانته ند 

 نتیره گیری :

بررسننی های این مرور نظام مند نشننان داد  ه اسننتفاده از فناوری های تله مدییننین در مراقبت سننالمندی نیننبت به  وزه های 

بیماریهای مزمن مانند قلب و رروق و روانپزنکی  متر مورد توجه قرار گرفته است  در این  وزه ها ، معالیات  اررزمایی بالینی در 

یک طرا ی ننده و بررسی های ارزیابی اقت ادی نیز پیرامون رنها به الکترونناوری های تله مدیینین و مدااتت ا نوع  اربرد ف

انرام رسیده است  در  وزه سالمندان اما ، معالیه  ا ر نشان داد نواهد الزم برای ارزیابی اقت ادی این تکنولوژیها محدود بوده و 

 طرا ی و اجرا نوند الزم است معالیات بیشتری در این ا وع 

 


