تحلیل طول مدت بستری بیماران سکتت مزکسی
استفااه از مدلهای رگرسیون شمارشس
4

نویسندگان :عادله هاشمیفرد1و ،2سید احسان صفاری ،*3ربیاه عدنان

 .1دوتزی حزفِ ای پشؽىی ،هزوش تحمیمبت ػلَم هذیزیت ٍ التقبد عالهت ،داًؾىذُ هذیزیت
ٍ اطالعرعبًی پشؽىی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ایزاى ،تْزاى ،ایزاى
 .2دوتزی حزفِای پشؽىی ،هزوش آهَسؽی پضٍّؾی درهبًی ٍاعؼی عجشٍار ،ایزاى
 .3اعتبدیبر هزوش هطبلؼبت ٍ تَعؼِ آهَسػ پشؽىی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی عجشٍار ،ایزاى
 .4داًؾیبر گزٍُ ػلَم ریبضی ،داًؾگبُ تىٌَلَصی هبلشی ،جََّر ،هبلشی
* ًَیغٌذُ هغئَل :عیذ احغبى ففبری

E-mail: ehsanreiki@yahoo.com

چتیده
مقدم و هدف :مذیریت بیمارستانَا برای مؼیار طًل مذت اقامتت بیمتاران برتتریشتذٌ ،برتیار،
اَمیت قائلاوذ؛ با تًجٍ بٍ اَمیت ایه مًضًع ي کمبًد تحقیقَای مشابٍ در ایه زمیىتٍ ،تحقیتق حاضتر
بٍمىظًر مذلبىذی تؼذاد ريزَای اقامت بیماران  CVAبیمارستان ياسؼی سبسيار ي بررستی ارتبتا نن
دوماهنامه علمي-پژوهشي

با متغیرَای مرتقل اوجامشذٌاست.

سال بیستویکم-شماره 901

مواا و روشها :مطالؼٍ حاضر در جُت مذلبىذی تؼذاد ريزَای اقامت بیماران  CVAبرتتریشتذٌ در

دانشگاه شاهد

ومًوٍ گیری تصادفی اوتخابشذوذ ي مقادیر مذت اقامت نوُا بٍػىًان متغیر پاسخ ي مقادیر جىریت ،سته
ي محل سکًوت بیماران مًرد وظر بٍ ػىًان متغیرَای مرتقل دروظرگرفتٍشذوذ ي از مذلَای رگرسیًوی
شمارشی ي ورمافسار  SAS9.2برای تجسیٍيتحلیل دادٌَای جمغنيریشذٌ استفادٌشذ.

دریافت5931/51/51 :
آخزین اصالحها5931/55/12 :
پذیزش5931/55/13 :

نتایج :وتایج بٍدستنمذٌ از ایه تحقیق وشاندادوذ کٍ میتاوییه متذت اقامتت بیمتاران  CVAبیمارستتان
مؼیتار±میتاوییه استت؛ َمنىتیه یافتتٍَتای مربتً بتٍ متذلَتای

ياسؼی  5/13±2/77ريز (اوحترا

رگرسیًوی استفادٌشذٌ در ایه مطالؼٍ وشاندادوذ کٍ بٍازای یک سال افسایش در سه بیمار ،متذت اقامتت
بیمار بٍطًر متًسط ،یک ريز افسایشمییابذ؛ َمنىیه ارتبتا َتای میتان متغیرَتای جىرتیت ي محتل
سکًوت با تؼذاد ريزَای اقامت بٍدستنمذ.
نتیج گیری :با تًجٍ بٍ اَمیت مذت اقامت بیماران ي بٍ دلیل متفتايتبتًدن مقتادیر نن در بختشَتا ي
بیمارستانَای مختلف ،بٍکارگیری ایته متذلَتای پیشترفتٍ نمتاری در ستایر بیمارستتانَتا ي شتُرَا
تًصیٍمیشًد.
واشگان كلیدی :طًل مذت برتری ،سکتٍ مغسی ،رگرسیًن پًاسه ،دادٌَای شمارشی

1
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اسفند 9911

بیمارستان ياسؼی سبسيار در ویمرال ايل  1391اوجامشتذٌاستت .تؼتذاد  179وفتر بتا استتفادٌ از ري
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دانشور
پزشكي

بیمارسککتان واسکک س سککرسوار ار سککال  1331بککا

تحلیل طًل مذت برتری بیماران سکتٍ مغسی بیمارستان ياسؼی سبسيار در سال  1391با...

مقدم
اعت وِ ثبػث ًبتَاًی 2در اًغبى هیؽَد ( .)1ثب گشارػ

لزارداد؛ اهب ایي تجشیٍِتحلیل را ًویتَاى ثب اعتفبدُ اس

ّ 600شار هَرد جذیذ  CVAثِفَرت عبلیبًِ در ایبالت

رٍػّبی هؼوَلی (رگزعیَى چٌذگبًِ) اًجبمداد ،سیزا

هتحذُ ،ایي ػبهل ثِػٌَاى عَهیي ػبهل افلی هزيٍهیز،

هتغیز هطلَة وِ تؼذاد رٍسّبی ثغتزی ثیوبراى در

ػبهل افلی فلج ٍ ًبتَاًی ؽٌبختِؽذُاعت ()2؛

ثیوبرعتبى اعت ،دارای تَسیغ ًزهبل ًیغت ٍ ّوچٌیي

ّوچٌیي در وؾَر لطز ،هؾىل افلی عالهت اثتال ثِ

تَسیغ تمزیجی آى ،دارای چَلگی هثجت اعت ()9؛

ؽٌبختِؽذُاعت ثًِحَیوِ ثِطَر هیبًگیي11/7 ،

ثٌبثزایي ،ثذیْی اعت وِ ثِدعتآٍردى تَسیغ آهبری

هَرد عىتِ هغشی در ّز ّ 100شار ًفز ثِفَرت پٌج

همبدیز هذت سهبى ثغتزی ثیوبراى ،وبری ثغیبر پیچیذُ ٍ

عبلِ گشارػؽذُاعت (.)3

دؽَار ثبؽذ ٍ ثِ ّویي دلیل ،تحمیكّبیی ثغیبر هحذٍد

CVA

یىی اس هَارد هْن وِ ّوَارُ هَرد تَجِ هذیزیت

در ایي هَرد اًجبمگزفتِاًذ .در ثیؾتز تحمیكّبی

ثیوبرعتبىّب ٍ هزاوش ثْذاؽتی درهبًی لزارگزفتِ ،هذت

اًجبمؽذُ ،همبدیز هذت سهبى ثغتزی ثیوبراى را ثِػٌَاى

البهت 3ثیوبراى اعت وِ ّن اس ًظز التقبدی ٍ ّن اس

یه هتغیز گغغتِ ؽوبرؽی دعتِثٌذیوزدُاًذ ٍ اس

ًظز عبسهبًی ،اّویتی ثبال دارد ( .)4هؼیبر طَل هذت

تَسیغّبی دادُّبی ؽوبرؽی 4در جْت تحلیل آًْب

ثغتزی ثیوبر در ثیوبرعتبى هیتَاًذ ثِػٌَاى یىی اس

اعتفبدُوزدُاًذ .ثب تَجِ ثِ ایٌىِ در تَسیغّبی دادُّبی

ثیوبرعتبًی

ؽوبرؽی ،همبدیز هیبًگیي ٍ ٍاریبًظ هتغیز هذت البهت

هحغَةؽَد ٍ اس ایي هؼیبر هیتَاى در جْت همبفذی

ثیوبراى ،ثغیبر حبئش اّویت اعت ،لذا در اداهِ ثِ ثزرعی

هختلف ،هبًٌذ هذریت خذهبت ثْذاؽتی ،وٌتزل ویفیت

ثزخی اس تحمیكّبی هؾبثِ هیپزداسین .در تحمیمی وِ در

ًیبسهٌذیّبی

عبل  1989در وؾَر عَئیظ اًجبمؽذ ،هیبًگیي هذت

ػَاهل
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خذهبت

وبرایی

ٍ

ثیوبرعتبًی

ثبسدّی

ٍ

خذهبت

طزحریشی

البهت ثیوبراى  10/4رٍس گشارػؽذ ( .)10در همبلِای

ثیوبرعتبًی اعتفبدُوزد (.)6 ٍ 5

5

پیؼثیٌی هذت البهت ثیوبراى در ثزخی اس تحمیكّب

وِ در عبل  2000در داًؾگبُ تزیتَری ؽوبلی اعتزالیب

ثزرعیؽذُاعت ٍ هحممبى ثِ ثزرعی ارتجبط هیبى

اًجبمؽذ ،هذت البهت ثیوبراى وؾَر اعتزالیب در عبل

هتغیزّبی هَرد ًظز ٍ طَل هذت ثغتزی ثیوبراى

 1998ثب هیبًگیي  3/9رٍس گشارػؽذُ ٍ ٍجَد ارتجبط

پزداختِاًذ؛ ثزای ًوًَِ ،تؼذادی اس پضٍّؼّب اس ارتجبط

هؼٌیدار هیبى هذت البهت ثیوبراى ثب هتغیزّبی عي،

هٌفی هیبى هتغیز عي ٍ هذت البهت ثیوبراى

جٌظ ٍ هحل سًذگی آًْب تأییذؽذُاعت ()11؛ ّوچٌیي،

حىبیتداؽتِاًذ ٍ ایي در حبلی اعت وِ ثزخی همبالت

الًغىب ( )1994در همبلِ خَد گشارػوزدُاعت وِ

دیگز ثِ ػذم ارتجبط هؼٌیدار هیبى هتغیز عي ٍ طَل

هیبًگیي هذت ثغتزی ثیوبراى اس ّجذُ رٍس در عبل

هذت ثغتزی ثیوبراى اؽبرُوزدُاًذ ( .)7در هطبلؼِای

 1967ثِ ّؾت رٍس در عبل  1991در ایبالت هتحذُ

دیگز ،پیؼثیٌی هذت ثغتزی ثیوبراى

CVA

رعیذُاعت (.)12

ثِفَرت

ثب تَجِ ثِ اّویت ثبالی هذت سهبى البهت ثیوبراى

تبثؼی اس رًٍذ ریىبٍری ثیوبر ثزرعیؽذُاعت (.)8
ػَاهل هؤثز ثز افشایؼ ٍ وبّؼ هذت ثغتزی ثیوبراى

CVA

ثغتزیؽذُ در ثیوبرعتبى ٍ ثب تَجِ ثِ ووجَد

تحمیكّبی اًجبمؽذُ در ایي سهیٌِ ،تحمیك حبضز
1

)Cerebrovascular accident (CVA
Disability
3
)Length-of-stay (LOS

4

2

Count data
5
Northern Territory University

2
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اهزٍسُ عىتِ هغشی ،1یىی اس هْنتزیي ثیوبریّبیی

را هیتَاى ثب اعتفبدُ اس رٍػّبی آهبری هَرد ثزرعی

ػادلٍ َاشمیفرد ي َمکاران

ثیوبراى ثغتزیؽذُ ثِ دلیل عىتِ هغشی اًجبمگزفتِاعت.

پبعخ ،هذلّبی رگزعیَى پَاعي ،2رگزعیَى دٍجولِای
3

ّذف اس هطبلؼِ حبضز ثِوبرگیزی هذلّبی رگزعیَى
ؽوبرؽی 1در جْت هذلثٌذی هذت البهت ثیوبراى

4

هٌفی  ،رگزعیَى پَاعي ثزیذُؽذُ در ففز ٍ رگزعیَى
5

CVA

دٍجولِای هٌفی ثزیذُؽذُ در ففز هَرد ثزرعی ٍ

ثغتزیؽذُ در ثیوبرعتبى ٍاعؼی ؽْز عجشٍارٍ ،اثغتِ ثِ

همبیغِ لزارگزفتِاًذ ( .)13ثِهٌظَر تجشیٍِتحلیل

داًؾگبُ ػلَم پشؽىی عجشٍار اعت.

دادُّبی هزثَط ثِ ایي تحمیك ٍ ثب اعتفبدُ اس هذلّبی
رگزعیًَی ثیبىؽذُ ،اثتذا ثِ ثزرعی هؤلفِّبی

مواا و روشها

ثزآٍردؽذُ ثٍِعیلِ هذلّبی رگزعیًَی هختلف

تحمیك حبضز ،یه هطبلؼِ هؾبّذُای ٍ همطؼی اعت

هیپزداسین .ثزآٍرد هؤلفِّبی هذل ثب تَجِ ثِ رٍػ

وِ رٍی یه ًوًَِ تقبدفی اس همبدیز هذت سهبى ثغتزی
ثیوبراى

CVA

درعتًوبیی هبوشیون 6اعت ٍ عطح هؼٌیداری ثزای

در ثیوبرعتبى ٍاعؼی ؽْز عجشٍار در

ایي ثزآٍردّب  5درفذ درًظزگزفتِؽذُاعت؛ عپظ ثِ

ًیوغبل اٍل  1391اًجبمگزفتِاعت .دادُّبی هزثَط ثِ

ثزرعی ٍ همبیغِ همبدیز هزثَط ثِ آسهَى ًیىَیی

ایي تحمیك ثب هزاجؼِ ثِ ٍاحذ هذارن پشؽىی ایي

ثزاسػ 7هذلّبی ارائِؽذُ هیپزداسین .السم اعت،

ثیوبرعتبى ثِدعتآهذُاًذ .ثِ دلیل ایٌىِ حجن جبهؼِ

یبدآٍریؽَد وِ تجشیٍِتحلیل آهبری ایي همبلِ ثب

هَرد ًظز در همطغ سهبًی ثیبىؽذُ هؾخـ ثَدُ (334

اعتفبدُ اس ًزمافشار ً SASغخِ  9.2اًجبمؽذُاعت.

ًفز) ،ثٌبثزایي ثزای تؼییي حجن ًوًَِ ایي هطبلؼِ اس
فزهَلّبی

تؼییي

ٍ

حجن

یافت ها

ًوًَِ

تَفیف آهبری هتغیزّبی هَرد ثزرعی در ایي هطبلؼِ

اعتفبدُوزدُاین ٍ حجن ًوًَِ 179

در جذٍل  1آهذُاعت .هیبًگیي (اًحزاف هؼیبر

ًفزی هَرد هطلَة ایي هطبلؼِ ثِدعتآهذُاعت؛

هیبًگیي) تؼذاد رٍسّبی البهت ثیوبراى  5/13±2/67رٍس

ثِدعتآٍردى اطالػبت  179ثیوبر

CVA

ثغتزی ؽذُ در

ثیؾتزیي هذت البهت ثِتزتیت  1رٍس ٍ  21رٍس

ایي ثیوبرعتبى اعتفبدُؽذُاعت .در ایي هطبلؼِ،

ثَدُاعت .ثب تَجِ ثِ آهبر تَفیفی ارائِؽذُ63/13 ،

هتغیزّبی هغتمل ،ؽبهل جٌغیت ،عي ٍ هحل عىًَت

درفذ اس ًوًَِّبی جوغآٍریؽذُ را هزداى ٍ 36/87

ثیوبراى هیؽًَذ ٍ هتغیز ٍاثغتِ (یب هتغیز پبعخ) ،تؼذاد

درفذ را سًبى تؾىیلهیدٌّذ؛ ّوچٌیي هیبًگیي عٌی

ثجتؽذُ در پزًٍذُ ثیوبراى در ثخؼ هذارن پشؽىی در

اعت وِ جَاىتزیي ثیوبر 43 ،عبلِ ٍ وٌْغبلتزیي ثیوبر،

رٍسّبی البهت ثیوبراى

CVA

ثب وذ تؾخیقی

I64

ثیوبراى هَرد هطبلؼِ  62/34±8/98عبل ثب هیبًِ  61عبل

ثیوبرعتبى ٍاعؼی اعت .ثب تَجِ ثِ ایٌىِ همبدیز تؼذاد

 79عبلِ گشارػؽذُاًذ؛ ثِػالٍُ ،ثیوبراى اس ًظز هحل

رٍسّبی البهت ثیوبراى در گزٍُ هتغیزّبی ؽوبرؽی

عىًَت (ؽْزی  68/16درفذ ٍ رٍعتبیی 31/84

لزارهیگیزد ،هذلّبی رگزعیَى ؽوبرؽی ثزای ایي

درفذ) ًیش ثزرعیؽذُاًذ.

تحمیك هٌبعتاًذ.

2 Poisson regression
3 Negative binomial regression
4 Zero-truncated Poisson regression
5 Zero-truncated negative binomial regression
6 Maximum Likelihood
7 Goodness-of-fit statistics

1 Count regression models

3
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ّوچٌیي اس رٍػ ًوًَِگیزی تقبدفی عبدُ ثزای

ٍ هیبًِ ٍ ًوبی پٌج رٍس اعت؛ ّوچٌیي ووتزیي ٍ
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ثِهٌظَر تجشیٍِتحلیل دادُّبی جوغآٍریؽذُ اس

ثب تَجِ ثِ همبدیز هذت البهت ثیوبراى ثِػٌَاى هتغیز

تحلیل طًل مذت برتری بیماران سکتٍ مغسی بیمارستان ياسؼی سبسيار در سال  1391با...

یه رٍس گشارػؽذُاعت ٍ ثب تَجِ ثِ ایي ًىتِ،

جدول  .1آمار توصیفس متزیرهای مطال

جٌس
سكًَت

5331

7361

1

21

حذفهیؽًَذ (ثزیذُؽذُ در ففزً )1یش هیتَاًٌذ

62334
هقدار
هرد
زى
شْری
رٍستایي

80359
فراٍاًي
113
66
122
57

43
درصد
63313
36387
68316
31384

79

تحلیلی هٌبعت اس دادُّب داؽتِثبؽٌذ؛ ثٌبثزایي در ایي
هطبلؼِ ،اس هذلّبی رگزعیًَی پَاعي ثزیذُؽذُ در
ففز ٍ 2هذل رگزعیًَی دٍجولِای هٌفی ثزیذُؽذُ در
ففزً 3یش اعتفبدُ ٍ ًتبیج را ثب هذلّبی رگزعیًَی
پَاعي ٍ دٍجولِای هٌفی همبیغِوزدُاین.
السم ثِ یبدآٍری اعت وِ ثزای هذلّبی ثبال ،تبثغ

ثب تَجِ ثِ هطبلؼبت هؾبثِ اًجبمؽذُ ( ،)14تَسیغ

پیًَذی 4ثِفَرت تبثغ لگبریتوی تؼزیفؽذُاعت:

آهبری پَاعي هیتَاًذ تَسیؼی هٌبعت ثزای هتغیز
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ؽوبرؽی تؼذاد رٍسّبی البهت در ایي هطبلؼِ ثبؽذ.

وِ در تبثغ ثبالّ ،ب ًوبیبًگز هؤلفِّبی هذل ٍ ّب

یىی اس خَاؿ تَسیغ آهبری پَاعي ثزاثزی همذار

هتغیزّبی هغتمل (جٌغیت ،عي ٍ هحل عىًَت) ّغتٌذ.

هیبًگیي تَسیغ ثب ٍاریبًظ تَسیغ اعت وِ در ایي

ًتبیج هزثَط ثِ هذلّبی رگزعیًَی ثزاسػؽذُ ثِ

هطبلؼِ ،همذار ٍاریبًظ هتغیز تؼذاد رٍسّبی البهت،

دادُّب در جذٍل 2گشارػؽذُاًذ؛ در ایي جذٍل،

ووی اس هیبًگیي آى ثیؾتز اعت ٍ ثٌبثزایي ،ایي ًىتِ،

ثزآٍرد هؤلفِّب ،خطبّبی اعتبًذارد آًْب ٍ همبدیز احتوبل

خللی در تحلیل ثٍِعیلِ هذل رگزعیَى پَاعي

هؼٌیداری آهبری ایي ضزایت ثِ ّوزاُ همبدیز آسهَى

ثٍِجَدًویآٍرد .تبثغ احتوبل هتغیز تقبدفی پَاعي

ًیىَیی ثزاسػ ّز هذل ثزاعبط تبثغ پیًَذ لگبریتوی

ثِفَرت سیز اعت:

ثزای تحلیل تؼذاد رٍسّبی هذت البهت ثیوبراى

CVA

ثزاعبط هتغیزّبی هغتمل ارائِؽذُاًذ.
وِ

ثب تَجِ ثِ جذٍل  ،2هؤلفِّبی

هتغیز پبعخ اعت ٍ همبدیز فحیح ٍ ًبهٌفی را

هیپذیزد ٍ

ٍ

در توبم

هذلّب در عطح  5درفذ هؼٌیدارًذ؛ ّوچٌیي هؤلفِ

ً ،وبیبًگز همذار هیبًگیي تَسیغ پَاعي

پزاوٌذگی ًیش ثزای هذلّبیی وِ دارای ایي هؤلفِ ّغتٌذ

اعت.
در عبیز هذلّبی اعتفبدُؽذُ در ایي تحمیك ،ؽزطی

(هذل رگزعیًَی دٍجولِای هٌفی ٍ هذل رگزعیًَی

هزثَط ثِ همبدیز هیبًگیي ٍ ٍاریبًظ ٍجَدًذارد ٍ

دٍجولِای هٌفی ثزیذُؽذُ در ففز) هؼٌیدار اعت

ثٌبثزایي ،اعتفبدُ اس هذل رگزعیَى دٍجولِای هٌفی ًیش

(p=0/0301

ٍ )p=0/0266؛ ثِػالٍُ ،خطبّبی اعتبًذارد

هیتَاًذ هفیذ ثبؽذ .تبثغ احتوبل هتغیز تقبدفی

هزثَط ثِ هؤلفِّبی ثزآٍردؽذُ ثزای توبم هذلّبی

دٍجولِای هٌفی ثِفَرت سیز اعت:

رگزعیًَی جذٍل  ،2همبدیز وَچه ٍ ثِطَر تمزیجی،
ثزاثزی ّغتٌذ.

وِ

ثزای ثِدعتآٍردى هؼبدلِ تبثغ پیًَذی ،همبدیز هزثَط

هتغیز پبعخ اعت ٍ همبدیز فحیح ٍ ًب هٌفی را

هیپذیزد ٍ

همذار هیبًگیي ٍ

ثِ ثزآٍردّبی هؤلفِّبی هذلّبی رگزعیًَی در جذٍل

هؤلفِ پزاوٌذگی در

تَسیغ دٍجولِای هٌفی ّغتٌذ.

1 Zero-truncated
)2 Zero-truncated Poisson (ZTP
)3 Zero-truncated negative binomial (ZTNB
4 Link function

ووتزیي همذار هزثَط ثِ هتغیز تؼذاد رٍسّبی البهت
4
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ًام هتغیر
تعدا رٍزّای
اقاهت
سي

هیاًگیي

ٍاریاًس

کوتریي

بیشتریي

هذلّبی رگزعیًَی وِ همذار ففز اس همبدیز هتغیز پبعخ

ػادلٍ َاشمیفرد ي َمکاران

سى را ثِطَر هیبًگیي  1/14رٍس (

هذل رگزعیًَی دٍجولِای هٌفی ثزیذُؽذُ در ففز

اس ثیوبراى

ثِفَرت سیز ثِدعتهیآیذ:

هذلّبی رگزعیًَی جذٍل  2اس آى حىبیتدارد وِ

هزد پیؼثیٌیهیوٌذ؛ ّوچٌیي ثزآٍرد

هتَعط تؼذاد رٍسّبی البهت ثیوبراًی وِ هحل عىًَت
ثب تَجِ ثِ تؼزیف تبثغ پیًَذ ٍ جذٍل  2هیتَاى

آًْب رٍعتب ثَدُاعت ثِطَر هتَعط 1/24 ،رٍس

تغییزّبی هَرد اًتظبر درخقَؿ تؼذاد رٍسّبی البهت

(

) ثیؾتز اس ثیوبراًی اعت وِ در ؽْزعتبى

ثیوبر را ثِدعتآٍرد؛ ثزای ًوًَِ ،ثِاسای ّز عبل

عىًَتدارًذ .ثیبى ایي ًىتِ ضزٍری اعت وِ ثب تَجِ

افشایؼ عي ثب فزك ثبثتثَدى دٍ ػبهل جٌغیت ٍ هحل

ثِ ًتبیج جذٍل  ،2تٌْب هتغیز هحل عىًَت ثیوبراى در

عىًَت ،همذار  0/0047افشایؼ در لگبریتن تؼذاد

توبم هذلّب هؼٌیدار اعت ٍ گشارػ همبدیز

رٍسّبی البهت ثیوبر تَعط هذل رگزعیَى دٍجولِای

عبیز هتغیزّب در جذٍل یبدؽذُ ثِ دلیل تأویذ ثز ایي

هٌفی ثزیذُؽذُ در ففز هحبعجِهیؽَد؛ ثِػجبرتدیگز،

هَضَع اعت وِ توبم هذلّبی رگزعیًَی ارائِؽذُ در

تؼذاد رٍسّبی البهت یه ثیوبر ثِاسای ّز یه عبل

ایي تحمیك ،هؼٌیداری (یب ػذم هؼٌیداری) یىغبًی را

افشایؼ عي ثِطَر هتَعط ثِطَر تمزیجی یه رٍس

ثزای توبم هتغیزّب پیؾٌْبدوزدُاًذ.

(

p-value

همبدیز هزثَط ثِ آهبرُ ًیىَیی ثزاسػ (

) افشایؼداؽتِاعت (ثب فزك ثبثتثَدى

)

عبیز هتغیزّب) .ثذیْی اعت هذلّبی رگزعیًَی جذٍل 2

ًیش ثزای هذلّبی رگزعیًَی هختلف در جذٍل 2

ًؾبىهیدٌّذ وِ تؼذاد رٍسّبی البهت ثیوبراى سى ثیؾتز

گشارػؽذُاًذ .هذل رگزعیًَی دٍجولِای هٌفی

اس ثیوبراى هزد اعت؛ ثزای ًوًَِ ،هذل رگزعیًَی

ثزیذُ ؽذُ در ففز ،ووتزیي همذار آهبرُ ًیىَیی ثزاسػ

دٍجولِای هٌفی ثزیذُؽذُ در ففز ثب فزك ثبثتثَدى

را در هیبى هذلّبی رگزعیًَی گشارػوزدُاعت ٍ ایي

عبیز ػَاهل هَرد هطبلؼِ ،تؼذاد رٍسّبی البهت ثیوبراى

اس ثزاسػ هٌبعتتز دادُ تَعط ایي هذل حىبیتهیوٌذ.

جدول  .2برآورا مؤلف های مدلهای رگرسیونس مختلف و مقاایر احتمال آنها ارخصوص طول مدت اقامت بیماران و

پَاسي بریدُشدُ در صفر

دٍجولِای هٌفي بریدُشدُ در
صفر

هؤلفِ

برآٍرد

P-value

برآٍرد

P-value

برآٍرد

P-value

برآٍرد

P-value

عرض از
هبدا

1/1791
()0/2543

>0/0001

1/1872
()0/2837

>0/0001

1/1600
()0/2582

>0/0001

1/1565
()0/2962

0/0001

جٌسیت

-0/1277
()0/0706

0/7210

-0/1292
()0/0799

0/1074

-0/1314
()0/0716

0/0681

-0/1354
()0/0835

0/1066

سي

0/0047
()0/0037

0/2106

0/0045
()0/0041

0/2760

0/0048
()0/0038

0/2044

0/0047
()0/0043

0/2780

سكًَت

0/2092
()0/0706

0/0035

0/2101
()0/0802

0/0095

0/2147
()0/0715

0/0031

0/2192
()0/0837

0/0096

پراکٌدگي

--

--

0/0508
()0/0232

0/0301

--

--

0/0620
()0/0266

0/0208

دٍجولِای هٌفي

پَاسي

831/2

824/1

829/1

820/2

839/2

834/1

837/1

830/2

5
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 2را در آى لزارهیدّین؛ ثزای ًوًَِ ،تبثغ پیًَذی ثزای

CVA

CVA

) ثیؾتز

تحلیل طًل مذت برتری بیماران سکتٍ مغسی بیمارستان ياسؼی سبسيار در سال  1391با...

بحث
در ثیوبرعتبى ٍاعؼی ؽْزعتبى عجشٍار در

یه عبل افشایؼ عي داؽتِاعتّ .وبىطَروِ در هزاجغ

ًیوغبل اٍل  1391اس هذلّبی رگزعیًَی اعتفبدُوزدین.

آهذُاعت ،ثیؾتزیي ؽیَع اثتال ثِ  CVAدر عي ثبالی 65

ثب تَجِ ثِ ایٌىِ هتغیز پبعخ (تؼذاد رٍسّبی البهت) در

عبل ٍ ووتزیي ؽیَع ثِ عٌیي سیز  40عبل ،هزثَط اعت

گزٍُ هتغیزّبی ؽوبرؽی دعتِثٌذیهیؽَد ،ثٌبثزایي در

ٍ ثٌبثزایي ،افشایؼ عي یه ریغهفبوتَر ثزای اثتال ثِ

ایي تحمیك اس هذلّبی رگزعیًَی ؽوبرؽی ؽبهل هذل

CVA

هحغَةهیؽَد؛ ػالٍُثزایي ،ثب افشایؼ عي

رگزعیًَی پَاعي ٍ هذل رگزعیًَی دٍجولِای هٌفی

احتوبل اثتال ثِ عبیز ثیوبریّب هبًٌذ فؾبر خَى،

ثزای تجشیٍِتحلیل دادُّب ثْزُگزفتِاین؛ ّوچٌیي ثِ دلیل

ثیوبریّبی للجی ،دیبثت ٍ ػفًَی افشایؼهییبثذ وِ

ایٌىِ ووتزیي همذار هتغیز پبعخ ،همذار یه رٍس ثَد ،ثب

ّزیه اس ایي هَارد ثِ پیچیذُؽذى ؽزایط ثیوبر  CVAدر

حذف همذار ففز اس همبدیز هتغیز پبعخ دٍ هذل

سهبى ثغتزی ووههیوٌٌذ؛ ثزای ًوًَِ ،احتوبل اثتال ثِ

رگزعیًَی پَاعي ثزیذُؽذُ در ففز ٍ دٍجولِای هٌفی

پٌَهًَی در ثیوبر دیبثتی افشایؼهییبثذ وِ ایي هَضَع

ثزیذُؽذُ در ففز را ًیش ثِ هذلّبی هَرد ثزرعی در

درًْبیت ثِ طَالًیؽذى سهبى ثغتزی ثیوبر

ایي همبلِ اضبفِوزدین.

هٌجزهیؽَد؛ ثٌبثزایيً ،تیجِ ثِدعتآهذُ درخقَؿ

ثیوبراى

CVA

ثب تَجِ ثِ دادُّبی ایي هطبلؼِ ،هتَعط هذت البهت
ثیوبراى

CVA

راثطِ هیبى تؼذاد رٍسّبی البهت ثیوبراى

در ثیوبرعتبى ٍاعؼی ؽْزعتبى عجشٍار

CVA

CVA

ٍ هتغیز

عي لبثل اعتٌبد اعت.
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 5/31±2/76رٍس ثَدُاعت .ایي در حبلی اعت وِ

ثِػالٍُ در هطبلؼِ حبضز ،ثب اعتفبدُ اس هذلّبی

تحمیمی وِ ثِ عبل  1994در وؾَر آهزیىب

رگزعیًَی هختلف ثِ پزداسػ دادُّب ٍ تجشیٍِتحلیل

اس

ارتجبط هیبى هتغیز پبعخ ٍ هتغیزّبی هغتمل (جٌغیت،

ّجذُ رٍس در عبل  1967ثِ ّؾت رٍس در عبل 1991

عي ٍ هحل عىًَت) پزداختِؽذ .توبم هذلّبی

رعیذُاعت ( .)12تحمیكّبیی ثغیبر اًذن درخقَؿ

رگزعیًَی ثِوبررفتِ در ایي هطبلؼِ ،تؼذاد رٍسّبی

در ثیوبرعتبىّب اًجبمؽذُاًذ

ثب جٌغیت سى را ثِطَر هتَعط ٍ

اًجبمؽذُاعت ،آهذُ :هتَعط البهت ثیوبراى

هذت البهت ثیوبراى

CVA

CVA

البهت ثیوبراى

CVA

ٍ ثیؾتز پضٍّؼّب هذت ثغتزی ثیوبراى را ثِفَرت

تمزیجی  1/14رٍس ثیؾتز اس ثیوبراى

ولی ثزرعی وزدُاًذ؛ ثزای ًوًَِ ،آهبر هٌتؾزؽذُ اس

پیؼثیٌیهیوٌٌذ ٍ ایي ثب ؽزط ثبثتهبًذى همبدیز عبیز

ثیوبرعتبىّبی وؾَر اعتزالیب ،هتَعط البهت ثیوبراى را

هتغیزّبعتّ .وبىطَروِ تَضیحدادُؽذ ،تؼذاد رٍسّبی

 4/3رٍس در عبل  3/9 ٍ 1993-1994رٍس در عبل

البهت ثیوبراى

در ثیوبرعتبى ثب افشایؼ عي

 1998-1999گشارػوزدُاًذ ()15؛ ّوبىطَروِ اؽبرُ

افشایؼهییبثذ؛ ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ هزاجغ پشؽىی ،عي

ؽذ ،دلیل ایي اختالف ،هوىي اعت ثزای ایي ثبؽذ وِ

اثتال ثِ ثیوبریّبی ػزٍلی در سًبى ،ثبالتز اس هزداى اعت

ثیوبرعتبى

ٍ ثٌبثزایي طَالًیتزثَدى هذت ثغتزی ثیوبراى سى

ٍاعؼی ثَدُاعت درحبلیوِ آهبر هزثَط ثِ وؾَر

ًغجتثِ ثیوبراى هزد

در ثیوبرعتبى لبثلتَجیِ

اعتزالیب ،توبهی ثیوبراى ثغتزیؽذُ را درثزهیگیزد.

اعت.

هطبلؼِ حبضز ،فمط درخقَؿ ثیوبراى

CVA

CVA

CVA

CVA

ثب جٌغیت هزد

ّوچٌیي ثب ؽزط تثجیت عبیز ػَاهل ،تؼذاد رٍسّبی

ارتجبط هیبى هتغیز هحل عىًَت ٍ تؼذاد رٍسّبی

در ثیوبرعتبى ٍاعؼی ثِطَر

ثیوبرعتبى ٍاعؼی ثِ ایي فَرت

ثغتزی یه ثیوبر

CVA

البهت ثیوبراى
6

CVA
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در ایي همبلِ ،ثزای هذلثٌذی تؼذاد رٍسّبی البهت

هتَعط ثِطَر تمزیجی ،یه رٍس افشایؼ را ثِاسای ّز

ػادلٍ َاشمیفرد ي َمکاران

عىًَت آًْب رٍعتب ثَدُاعت ،ثِطَر تمزیجی 1/23 ،رٍس

ًؾبىدادُاعت؛ ایي هَرد ّن درثبرُ ًوبیؼ ثْتز هذل

ثیؾتز اس ثیوبراًی اعت وِ هحل عىًَت آًْب ؽْزعتبى

رگزعیًَی دٍجولِای هٌفی ثزیذُؽذُ در ففز ًغجتثِ

ثَدُ؛ ایي اهز ،هوىي اعت ثذیي عجت ثبؽذ وِ پشؽىبى

هذل دٍجولِای هٌفی ٍ ّوچٌیي ًوبیؼ ثْتز هذل

تزجیحهیدٌّذ ثیوبراى رٍعتبیی ثِ دلیل دٍرثَدى هغیز

رگزعیًَی پَاعي ثزیذُؽذُ در ففز ًغجتثِ هذل

رٍعتبّب تب ثْجَدی وبهل ،ثغتزی ثبؽٌذ؛ ّوچٌیي ثِ دلیل

پَاعٌی ،فبدق اعت.

دؽَارثَدى هزاجؼِ ثیوبراى رٍعتبیی ثِ ثیوبرعتبى
نتیج گیری

ٍاعؼی وِ در ؽْزعتبى عجشٍار ٍالغ ؽذُاعت ،هوىي
ثب اسدعتدادى

تحلیل همبدیز هذت البهت ثیوبراى در ثیوبرعتبى ٍ

سهبى ثِ ثیوبرعتبى هزاجؼِوٌٌذ .هتأعفبًِ تحمیمی هؾبثِ

ثزرعی ارتجبط آى ثب عبیز هتغیزّبی هغتمل ،هَضَػی

درخقَؿ ارتجبط تؼذاد رٍسّبی البهت ثیوبراى  CVAثب

ثغیبر هْن اعت وِ ّوَارُ هَرد تَجِ هذیزیت

هحل عىًَت آًْب در جْت همبیغِ ثب ًتبیج ایي تحمیك

ثیوبرعتبىّب ٍ هزاوش ثْذاؽتی درهبًی اعت وِ ایي هْن

یبفتًؾذ.

ثب اعتفبدُ اس هذلّبی رگزعیَى ؽوبرؽی اًجبمؽذًی

اعت ثیوبراى رٍعتبیی هجتال ثِ

CVA

اعت؛ ثِػالٍُ ،اس ًتبیج ایي تحمیك هیتَاى در جْت

ثِػالٍُ ،تحمیمی وِ در عبل  2003اًجبمؽذُاعت ثِ
ثزرعی ثزاسػ هٌبعت همبدیز هذت البهت ثیوبراى تَعط

ؽٌبعبیی ػَاهل هؤثز در طَل هذت البهت ثیوبراى

هذلّبی خطی تؼوینیبفتِ ثب تَاثغ پیًَذ هتفبٍت

درراعتبی همبفذ التقبدی ٍ عبسهبًی اعتفبدُوزد .ثب

پزداختِاعت ()16؛ ّوچٌیي در هطبلؼِای دیگز ثز

تَجِ ثِ ایٌىِ تَسیغ همبدیز هذت البهت ثیوبراى در

رجحبى هذلّبی خطی تؼویندادُؽذُ ثب تَسیغّبی

ثیوبرعتبىّب ٍ ؽْزّبی هختلف تفبٍتدارد ،وبرثزد ایي

پَاعٌی ٍ دٍجولِای هٌفی ثزای تحلیل همبدیز هذت

هذلّبی پیؾزفتِ آهبری در تجییي همبدیز هذت البهت

ثغتزی ثیوبراى اؽبرُؽذُاعت ( .)17در هطبلؼِ حبضز،

ثیوبراى در عبیز ثخؼّب ٍ ثیوبرعتبىّب پیؾٌْبدهیؽَد؛

هذلّبی رگزعیًَی پَاعي ،دٍ جولِای هٌفی ،پَاعي

ّوچٌیي اسجولِ هحذٍدیتّبی تحمیك حبضز هیتَاى ثِ

ثزیذُؽذُ در ففز ٍ دٍجولِای هٌفی ثزیذُؽذُ در ففز

هحذٍدثَدى هتغیزّبی هغتمل درًظزگزفتِؽذُ در

هَرد ثزرعی ٍ همبیغِ لزارگزفتِاًذ؛ هذلّبی هَرد

هذلّبی رگزعیًَی اؽبرُوزد ٍ پیؾٌْبدهیؽَد وِ در

ثحث ،هذلّبی رگزعیًَی هٌبعجی ّغتٌذ ثزای حبلتی وِ

تحمیكّبی آتی ،عبیز ػَاهلی وِ در تؼذاد رٍسّبی

هتغیز پبعخ ؽوبرؽی اعت ٍ ایي هَرد در تحمیكّبی

ثغتزیؽذى ایي ثیوبراى ،هوىي اعت تأثیزداؽتِثبؽٌذ ًیش

پیؾیي ًیش اعتٌبدؽذُاعت ()14 ٍ11؛ ّوچٌیي ًتبیج

درًظزگزفتِؽًَذ.

هٌفی ثزیذُؽذُ در ففز ،ثزاسؽی هٌبعتتز ًغجتثِ عبیز
هذلّبی

رگزعیًَی

ثزای

دادُّبی

ایي

همبلِ

ارائِدادُاعت؛ ایي ًىتِ ثِ دلیل ایٌىِ همذار ٍاریبًظ
هتغیز پبعخ ،ثیؾتز اس همذار هیبًگیي آى اعت ،لبثلتَجیِ
هیؽَد؛ ّوچٌیي ثِ دلیل ایٌىِ هتغیز تؼذاد رٍسّبی
البهت ثیوبراى  ،CVAهمذار ففز را ًپذیزفتِاعت،
7
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هطبلؼِ حبضز ًؾبىدادًذ وِ هذل رگزعیًَی دٍجولِای

CVA
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اعت وِ هتَعط تؼذاد رٍسّبی البهت ثیوبراًی وِ هحل

ثٌبثزایي ،هذل ثزیذُؽذُ در ففزً ،وبیؾی ثْتز
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Abstract
Background and Objective: The hospitalization length of admitted patients is
very important for the management of hospitals. Due to the significance of this
subject and few similar researches in this area, the current study has been done
to model the number of days of stay for cerebrovascular accident (CVA) patients
in Sabzevar Vaseyee hospital and to determine its relation with independent
variables.
Materials and Methods: The current study was designed on modeling the
number of stay days for CVA patients in Sabzevar Vaseyee hospital in 2012. By
using random sampling, 179 persons were selected and the value of the length of
stay as the response variable and the value of gender, age and residence location
of these patients as the independent variables were considered and count
regression models and SAS9.2 software were used to analyze the gathered data.
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Results: The obtained results of this study showed that the average of stay
length for CVA patients is 5.13±2.67 (mean±standard deviation) in Vaseyee
hospital. Also, the finding of the regression models used in this study presented
that the length of stay of patients increases one day on the average for a one-year
increase in patient’s age. Moreover, the relations between gender and residence
location variables with length of stay variable were obtained.
Conclusion: Due to the significance of the stay length of patients and because
of its different values in different units and hospitals, the application of these
advanced statistical models is also proposed in other hospitals and cities.
Key words: Hospitalization Length, Cerebrovascular accident, Poisson
regression, Count data
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