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معرفی فناوري:

cardio helpچیست؟

17.5حدود د. برطبق گزارش سازمان بهداشت جهانی و میر در جهان می باشاختالالت قلبی عروقی از اولین دالیل مرگ
% کل مرگ و میرهاي 30میلیون نفر ساالنه براساس بیماري هاي قلبی عروقی جان خود را از دست می دهند آماري حدود 

یماران به دلیل نرسیدن اکسیژن به اندام هاي حیاتی دچار شوك قلبی می شوند. بنابراین اگر بیماران سریع جهان.بسیاري از ب
به سیستم مکانیکی حمایت کننده گردش خون متصل شوند پزشک می تواند زمان طالیی براي نجات بیمار به دست آورد.

ب و ریه که نوعی حمایت خارج از بدن را کوچک و پرتابل براي حمایت قلوسیله ایست cardio helpدستگاه 
براي جایگزینی و یا پشتیبانی گردش خون و تنفس بیمار  فراهم می کند.

کار:روش انجام 

مطالب درج شده در هر گزارش و نیز بررسی هاي اولیه اعتبارارزیابی فناوري سالمتبا توجه به اهمیت غربالگري اولویت هاي پروژه هاي

شدند که حاوي مطالب ارائه شده از معتبرترین منابع تحقیقاتی گرد آوري از این رومی باشد،در خصوص فناوري بسیار حائز اهمیت

را در بر فناوريهزینه اثربخشی واثربخشی بوده و فاکتورهاي ایمنی،HTAو گزارشات ارزیابی اقتصاديگزارشات سیستماتیک ریویو ،

دارند.

نحوه کارکرد، انواع موجود، فناوري هاي جایگزین و سایر اطالعات گردآوري اطالعات اولیه در خصوصدر همین راستا در مرحله اول 

عمومی مربوط به فناوري مورد نظر از طریق جستجوي پایگاه هاي علمی پزشکی و یا فنی مرتبط با تجهیزات استخراج گردید. 

تاییدیه هاي بین المللی ،ريغربالگدومدر مرحله ،فرآیند تشخیص و درمانطیبا توجه به ضرورت حفظ ایمنی بیمار از طرفی 

از مربوط، فناوريکاربرد آنآثار و پیامدهاي احتمالی منفی فناوري مورد نظر بررسی شد تا در صورت عدم تایید و وجود 



، CEو FDAطبق تاییدیه هاي  گردد و از مطالعه سایر فاکتورها صرف نظر شود. در نهایت لیست اولویت هاي پژوهشی خارج 

شد.تایید فناوري استنت هاي داروییایمنی اولیه

Cochrane Library،TRIPهمچنین در مرحله سوم جهت استخراج مطالعات نوع دوم پایگاه هاي data base وCRD

Pub medاثربخشی فناوري در مقایسه با روش هاي جایگزین و نیز تا وجود منابع و شواهد علمی مربوط به مورد جستجو قرار گرفتند

اقتصادي آن ها بررسی گردد.بار 

نیز با کلید واژه Google Scholarپس از انجام مراحل فوق جهت اطمینان از جستجوي کلیه مقاالت مرتبط در عین حال 

.بررسی گردیدهاي مربوط
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