
 :چکیده

 9831:تحلیل ّسیٌِ اثرثخطی پرٍستبتکتَهی ثِ رٍش ثبز ٍ از طریق هجرا در ثیوبرستبًْبی ثیرجٌذ : عٌَاى

Cost effectiveness analysis of open prostatectomy and turp in birjand hospital: 1389 

سبل از عالئن ثسرگی پرٍستبت رًج هی ثرًذٍ ضٌبخت رٍش کن ّسیٌِ تر هی تَاًذراّگطبی هسئَلیي  06ًیوی از افراد ثبالی :زهیٌِ

 .ثخص ثْذاضت ثبضذ 

ًذُ ثیوبراى  کست ٍ در ،دادُ ّب  ثِ دٍ دستِ دادُ ّبی دهَگرافیک کِ از پرٍتَصیفی است _ایي هطبلعِ کِ از ًَع تحلیلی:زٍش کبر

طراحی  ipssدستِ دٍم دادُ ّبی هرثَط ثِ ضذت ثیوبری ٍ کیفیت زًذگی کِ ثب هصبحجِ ٍ در قبلت فرم .فرم ضوبرُ یک ٍارد ضذًذ

 .تجسیِ ٍ تحلیل ضذًذ  spssدادُ ّب تَسط ًرم افسار . ضذُ تَسط اًجوي اٍرٍلَشی آهریکب ٍارد ضذًذ

عول ضذًذ،   TURPثِ رٍش %78ثیوبراى ثِ رٍش ثبز ٍ % 38درکل .در هطبلعِ ٍارد ضذًذثیوبر  38ثیوبر از  30 :یبفتِ ّب

ٍهطخص ضذ کِ اثر .سبل ثَدًذ  09ثبالی % 38سبل ٍ  09افراد زیر %98،ّوچٌیي ثَد  gaهَارد % 06ٍ در spهَارد ثیَْضی %36در

اثر ثخطی ٍ کیفیت .است turpثراثر رٍش  9.8"هی ثبضذ ٍ کیفیت زًذگی رٍش ثبز تقریجب turpثراثر  0 "ثخطی رٍش ثبز تقریجب

 .ّسیٌِ عول در رٍش ثبز ثیطتر است . سبل ثیطتر است  09زًذگی ثب سي راثطِ هعٌی داری داضتِ ٍ ّر دٍ در سي ثبالی 

 ثِ ضرح جذٍل ریل ٍ هحذٍدیت( qol)ثب تَجِ ثِ ًسجتْبی ّسیٌِ ثِ اثرثخطی ٍ کیفیت زًذگی :ثحث ٍ ًتیجِ گیری 

 ّسیٌِ ثِ اثر ثخطی qolهتَسط  ipssهتَسط  هتَسط ّسیٌِ رٍش عول 

ّسیٌِ ثِ کیفیت 

 زًذگی

 1076772/4 186714/77 3.69 21/28 3973290/5 ثبز

Turp 3512863/5 14/29 2.1 245826/69 1672792/1 

هب ثِ تفبٍت . هٌبثع هبلی ٍحذ اکثر ثْرُ ٍری از هٌبثع هَجَد رٍش پرٍستبتکتَهی ثبز ثِ عٌَاى رٍش اثر ثخص تر هعرفی هی ضَد  

ریبل هی ثبضذ کِ رقن ثبالیی ثرای ثَدجِ ثخص درهبى   2799432500صرفِ جَیی ضذُ ًبضی از ثِ کبر گیری عول ثبز هعبدل 

 .هسئَلیي ثخص ثْذاضت در ثرًب هِ ریسی ّبی ایٌذُ ثبضذ  هحسَة هی ضَد ٍ هی تَاًذ راّگطبی
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