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 مند

 

 

 :مقدمه

  ان  مورد بررک اثربخشی  رش  مرابت  در منز  ا  بماارا  کیه ه میزد در مقای ه با مرابت  هاد بماارک-در این مطالعه هزینه

 برار گرف ه اک .

 :رش  کار

مند اکی  که درن  اامعه مورد مطالعه اام  بماارا  مت   به که ه میزد در هر گرش  کن  بود  اک .  این مطالعه یک مرشر نظام

گرش  مداخله ش مقای ییه به ترتمش اییام  بمااران  بود که مرابت  در منز  ش مرابت  هاد بماارکیی ان  براد خدماب توانتخشیی  را 

اثربخش  ش هزینه مطلوبم  این مداخ ب بود. ا  جو -مورد بررک  اام  مقای ه هزینه ها، هزینه دریاف  کرد  بودند ش پمامدهاد

 انییجییام ایییید.  Pubmed, Scopus, Web of science, Embaseهییاد ¬بییراد یییافیی یین مییقییا ب در پییاییی ییا 

 :ها یاف ه

مطالعه  6مطالعه ا  طریق بررک  منابع مطالعاب شارد اد  اناکای  اد ش درنهای   2مطالعه ا  طریق ا ی جود نظام مند ش  521

ار اییماب  اب دییادد شارد مرشر ایید. مطالعاب شاردایید  ن ایی م  اشت  را درخدییوا تاثمر مرابت  در منز  در بهتود اییاخ  هاد 

ابت  در منز  ش مرابت  هاد بماارک ان  نشا  م  دهند. ن ایی اغلش مطالعاب حاک  مخ لف ش هاچنمن ن یت  هزینه اثربخش  مر

ا  ن  اکی  که اراهه خدماب توانتخش  در منز  ن ت  به خدماب بماارک ان  هزینه کا رد دارد ش در بهتود ب مارد ا  ااخ  ها 

 بمشیی رد ن ییت  به توانتخشیی  در منز  دارد.ا االه کارکرد فمزیه  بماارا  ش کاهش ممزا  مرگ ش ممزا  ب یی رد اثربخشیی  

 : گمرد ن مجه

مداخله در منز  براد بماارا  کییه ه میزد ن ییت  به کییایر مداخ ب هزینه اثر بخش تر اکیی . با این شاود به دلم  ت اشب در 

 ماط کرد. پمیامدهاد مورد بررکییی  ش نمز  ممنه اد که در کشیییورهاد مخ لف شاود دارد در خدیییوا تعامی ن ایی بای ییی   اح 

 مند اثربخش ، مرابت  در منز ، که ه میزد، مرشر نظام -کلااب کلمدد: هزینه

 


