
در بیماران ایسکمیک آنژیوپالستی عروق کرونردر مقایسه با مطلوبیت عمل جراحی -تحلیل هزینه 

 قلبی

 :چکیده

در کطَرّای تَسعِ یافتِ جْاى تخص اصلی ٍ توام دًیا استتیواریْای عرٍق کرًٍر از هْوتریي علل هرگ ٍهیر در 

در ضرایطی کِ تٌگی عرٍق را  تَدجِ هرالثت سالهت را درهاى هطکالت عرٍق کرًٍر للة تِ خَد اختصاظ هی دّذ

 -ایي پژٍّص تارٍش تحلیلی. یا تای پس تکار گرفتِ خَاّذ ضذ آًژیَگرافی ًتَاى تا دارٍ درهاى کرد یکی از دٍ رٍش

تَصیفی تِ تررسی رٍش درهاًی جراحی عرٍق کرًٍر للثی در همایسِ تا رٍش آًژیَپالستی کِ از رٍش ّای رایج درهاى 

ي جْت تعیی. گرفتگی عرٍق در تیواراى ایسکویک للثی است تاّذف تعییي ّسیٌِ هطلَتتریي رٍش درهاى هی پردازد

دادُ ّای ّسیٌِ ای از صَرتحساب تیوارستاى ٍ ًظرات کارضٌاساى تیوِ در تیوارستاى ٍ پرسص از تیواراى اطالعات 

کِ در سِ تعذ رٍحی (Q.L.M.I)فراّن گردیذ ٍ در تعییي دادُ ّای کیفیت زًذگی از پرسطٌاهِ ٍیژُ تیواراى للثی 

حجن ًوًَِ هَرد ًظر در .رُ هارکَ هذل هَرد ًظر طراحی گردیذاستفادُ از زًجیٍ تا  ،اجتواعی ٍ فیسیکی طراحی گردیذُ

سال کِ در ضص هاِّ  46-06ًفر از تیواراى ٍالع در گرٍُ سٌی  43ًفر ٍ در گرٍُ جراحی تراتر تا  57گرٍُ آًژیَپالستی 

دًذ تعییي در تیوارستاى تخصصی للة ضْیذ چوراى اصفْاى تحت یکی از ایي دٍ هذاخلِ لرار گرفتِ تَ 9431اٍل سال 

استفادُ  Spssجْت تجسیِ تحلیل دادُ ّا از رٍش همایسِ ای هیاًگیي ّا ٍ تحلیل ّای تطخیصی از ًرم افسار.گردیذ

ًتایج ًطاى هی دّذکیفیت زًذگی در رٍش جراحی در همایسِ تا آًژیَپالستی تا استٌت تترتیة عثارت است از .گردیذ

ّسیٌِ ّایی کِ تیوار خَد ضخصا (.P<6.665) گی تیواراى ٍجَد داردتفاٍت هعٌاداری تیي کیفیت زًذٍ  37.47ٍ74.75

ریال در رٍش جراحی هی 7756035ریال ًسثت ت95614519ِجْت درهاى هی پردازد، در رٍش آًژیَپالستی تراتر

یٌِ ّس)ترطثك ًتایج تحلیل ّسیٌِ هطلَتیت،رٍش آًژیَپالستی ّسیٌِ اثرتخص تر ٍ در رتع اٍل پلي ّسیٌِ اثر تخطی.تاضذ

ّسیٌِ کسة یک کالی اضافی در رٍش آًژیَپالستی ًسثت تِ رٍش جراحی . لرار هی گیرد( تیطتر، اثرتخطی تیطتر

تررسی ّای تحلیل حساسیت جْت تاییذ لَت ًتایج ًطاى هی دّذ آًژیَپالستی ّوچٌاى .ریال هی تاضذ   36460535

 .درهاى غالة هی تاضذ
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