
عنوان عوامل تأثیرگذار بر مدت اقامت بیماران با دو روش های بیمارستان، بهبررسی مشخصات دموگرافیک بیمار و ویژگی

 شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون کاکس

 2مریم شریف دوست ،1 نفیسه توکلنویسندگان: 

 آدرس:

 فناوری اطالعات سالمت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهانمسوول -قتصادیار اجتماعی و اکارشناس ارشد آم -1 

 دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر گروه آمار استادیار  -2

 مقدمه و هدف:

اقخمت  متوسط و مهمترین آنهخ کرد و استفخده از صدمخت بیمخرستخن استی عملدهندهترین ابزار نشخنهخی بیمخرستخنی، مهمشاخص      

را ی ظرفیت بیمخرسااتخن دهند تخ منطقی کوشااند تخ این شااخص  را در بیمخرسااتخن کخه مدیران مراکز درمخنی همواره می. بیمخران اساات

ن این شااخص  بدوولکن کخه  منخبع انسااخنی و اسااتهاله تاهیزات جرو یری شااود اتالف  و از هخ آزاد کردهجهت افزای  پذیرش

امکخن  خنعنوان ی  متغیر زمبه طول اقخمت . از آناخییکهبخر صواهد شااادزیخنهاخی بخلینی و دمو رافی  بیمخران،  درنظر  رفتن ویژ ی

بکه عصبی شو ر رسیون کخکس  روش بر طول اقخمت بیمخران قربی تنفسی بخ مؤثرتحریل عوامل این مقخله  هدف ،ساخنساور شادن دارد   

 بود.مصنوعی 

 :اجرا روش

، در 0831تخ  0831هخی در فخصره سخل،قربی و عروقی که بخ مشکل ی  بیمخران، به بررسای برصی از عوامل دمو راف مقخلهدر این 

و بخ دو ، SPSSو  Rافزار ، بخ استفخده از نرمهخ بر طول مدت اقخمت بیمخران، و اثر آناندبیمخرساتخن نور و عری اصاغر اصفهخن بستری شده  

 است. روش ر رسیون کخکس  و شبکه عصبی مصنوعی، پرداصته شده
 ه ها:یافت

شود. روز می 10/8میخنگین آن حدود  وروز اسات   03تخ  0کل طول مدت اقخمت بیمخران بین  کهتوان  فت می نتخیجبخ توجه به 

هخی نیروهخی مسرح خران بخ بیمهطول مدت اقخمت بیم. .هستند تأهلدرصد( م 3/31اکثر بیمخران )اند. سخل داشته 93بیمخران میخنگین سانی  

ساخل هستند. کمترین طول مدت   01تخ  90هخی سانی  بیشاتر بیمخران در روه  .و کمیته امداد، بخالترین میخنگین طول مدت اقخمت را دارد

 ،نفر( 220هخ)هبر روی کل دادر رساایون کخکس  سااخل اساات. 30سااخل و بیشااترین آن مربو  به بخالی  91تخ  10اقخمت در  روه ساانی 

تنهخ متغیر  هخی آموزشی،هخ و در دادهدهد که در کل دادهداری ضرایب متغیرهخ نشخن میآزمون معنی مقدار-Pمقخدیر برازش داده شاد. 

رازش مدل ر بد. هخ تأثیری در این موضاو  ندارند  ذار بر طول مدت اقخمت انتخخب شاده اسات و ساخیر متغیر   ثیر سان به عنوان متغیر تأ 

( دارد که نشخن از 18/1هخی آموزشی )در داده صصاوصخ  صوبی  ضاریب کخپخ دارای مقدار نسابتخ   هخ،شابکه عصابی مصانوعی به این داده   

 بینی بخالی این مدل است.درت پی ق

 نتیجه گیری:

بینی رت پی آید که قددست میبخ توجه به ضارایب کخپخ در دو روش ر رسیون کخکس و شبکه عصبی مصنوعی، این نتیاه به 

ر طول بچنین متغیر سن عخمل مهم و تأثیر ذاری هخی بقخ است. همشابکه عصابی مصانوعی، بسایخر بیشاتر از ر رسیون کخکس در داده     

 .مدت اقخمت بیمخران قربی عروقی است


