
 مند نظام مرور مطالعه:  ایران در سرطان اقتصادی بار بررسی

در حال حاضر  ر اا  دممن  اام  م   م من  در شورراا  وررهه ااتهه م ررمن  اام  در شورراا  در حال وررهه م  مقدمه: 

اخن ، اا  مر  ناش  از ابهال، ناوران  م م   پنش از مراد در دننا ارت در رالو ا  اام  شااش به هچنن  ر اا  مه باشرد  ا 

ب مز م شنرع ر اا  در حال اتزااش برده ارت   االمه  با ورجه به اتزااش امند به زندگ  م اتزااش درصد جمهنت رالمندا ، منزا 

اا  پنوگن   م درمان  جداد م بهضا پ ازانه بااث شده ارت اا  بنمار  از اا  پزشرن  م مرمد رم ب  اا  پنور تت وننرلری 

ورجه ق ار گن د  مطالهات انجام شرده در شوررراا  ب ب  م ب خ  از شورراا  یرناا  نوا  داده ارت شه  نظ  اقهصراد  ننز مررد

اا  اا  بنمار  در اشث  شوررررراا از جماه اا ا  در حال شند م ازانهرررر اا  بار اقهصررراد  قاب  ورجه  را به جرامل ویمن  م 

بهاد اقهصاد  ر اا  به منظرر رنارهگذار  م ب نامه راز  در جهت پنوگن   اا م ااتزااش ارت  با ورجه به ااننه یگاا  از ازانه

اا  م وبط با ¬م مدا ات اا  بنمار  بسرنار حازز اامنت اررت، لذا پهماش حاضر  به ارر ررنسرهماونه شرااد مرجرد از ازانه

به ارزااب  بهه  از بار اقهصاد  ر اا  در  ر اا  در اا ا  را وجزاه م ویان  ش ده ارت  اا  ااالاات با ماشام  در مطالهات مرجرد

   اا ا  م شه اا  مخهاف ی  م  انجامد 

مند به ب ررر   باراقهصاد  ر اا  در اا ا  پ داخهه اا  پهماش اه مطالهه م مر ررنسرهماونه اررت شه به ارر نظامرم  شار: 

شد  جهت درهناب  به مسهندات تارر  م انگانس   بااا  اا  مطالهه ب  اررا  مطالهات انجام شده در داخ  شورر م اررت  ااتهه

 ,SID ،Magiran،,PubMed ,Scopus, web of scienceم وبط از پرااگرااهرا  ااالاراو  داخا  م بن  الماا  شرررام : 

Cochrane  ،proquest  در نظ  گ تهه شده 8931اررهااده شرده لسرت  بازه زمان  جسرهجر، بدم  میدمدات زمان  وا شه ارر

 "، "بار اقهصاد  "، "ر اا  "منظرر حداشث  ررراند  جامهنت جسرهجر، جسرهجر با شاندمایاا  امرم  تارر  شام : اررت  به 

 economic burden"  ," Costs   of"م  اا ا   م مهادل الون    "ازانه اا  مسهقن  م بن مسهقن "، "ازانه اا  مسرهقن 

llness    ,iran," cancer"هجر ق ار گ تهه ارررت م ومام و شنبات احهمال  شامات با ارررهااده از به زبا  انگانسرر  مررد جسرر

اا  انگانسرر  زبا  انجام خرااد گ تت  امینن  جسررهجر  دررره  ب ا  به صررررت و شنب  ب ا  پااگاه ANDم  ORاماگ اا  

ر ازانه در ومام مقاالت به دالاا  شناراا  شده انجام خرااد شد  اا  بنوه  ننز به صررت ب رر  ته رت منابل مقالهااته  مقاله

 وبدا  شده ارت   9183رال 

رشررد پس از ا ررر  پااگاه اا  اد  م جسرهجر  درره  بدرت یمد  بهد از حذ  مطالهات بن  م وبط وهداد  891وهداد نهااج: 

شث  مطالهات به گزار  مطالهه م وبط مارد ویان  شردند   امینن  دادگاه مطالهات مهنرع م شرام  بنمار، جامهه م دملت برد  ا 98

 ازانه رر اا  ب ا  اا ا  پ داخهه اند  ا  چند ب خ  از مطالهات ننز به گزار  ازانه اا  بسنار  را ب  رنسه  م اقبت رالمت م

 بنمار مهیم  م  شند  

ورر  در امه شنهااج نورا  داد بار اقهصراد  ناشر  از رر اا  در اا ا  بسرنار باالرت  وخصنج بردجه بنوه  به ب ننهنجه گن  : 

زمننه پنورگن   املنه م اانراه منج  به ب بالگ   م وورخنج زمد انگام م  شرد م اا  ام  به نربه خرد واخن  در ووخنج ر اا  

چنن  برا شنه ل مراجره با ارام  خط  بنمار  ب مز م شررردت بنمار  شااش م در نهنجه دارد  ا را ورا حردمد زاراد  شرااش م 

پاان  و  برد  قاب  ورجه ازانه اا  ووخنص  م درمان  ر اا  در م حاه امل به درما  شااش م  اابد  اا  رنگن  م برط ازانه

بنمار  نسبت به راا  م اح  واشند  ب  اامنت ب نامه راز  جهت ووخنج زمدر  بنمار  ارت ورجه به بار مال  اا  بنمار  در 

از ووخنج م درما  اا  بنمار  شه گ ابانگن  ت د، خانراده، جامهه م  رر انه ررالمت ات اد م ارارج جسرمان  م رمان  مههدد ناش 



اا  مسهقن  م بن مسهقن  ناش  از ی  در مطالهات یو ، جهت اامال شرد، نوانگ  لزمم ب یمرد ماقه  ازانهررنسره  بهداشره  م 

اات درباره   ازانه اا  ناش  از ااال گسه    ارت ات اد اا  زندگ  شنانت بهبرد م اا بخش –ررناررت اا  بهداشره  ازانه  

گن ا  م  داد وا بن  شارب داا  مخهاف ااا  چر  ررر اا  م امینن  ویان  ازانه اا، اا  امنا  را به مدا ا  م وصررمن بنمار 

 ه  صرینی  انجام داند م از ی  ابزار  در پنگن   حسر  انجام شار، رنجش شاراا  م پنش بنن  ازانه اا ارهاادمنابل، مقااسره

 شنند 

 


