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بررسي  79مًرد ارتباط دَاوي -سیىًسي ي دَاوي -بیىي
*دكتر افشیه حراجي ،1دكتر رضا زارع ،2دكتر محمًد باقري

3

اسالهی
 1استبزیبض گطٍُ جطاحی زّبى ،فه ٍ غَضت زاًطىسُ زًساى پعضىی زاًطگبُ آظازتْطاى،
3
زًساًپعضه
هطْس،
2استبزیبضگطٍُ آسیت ضٌبسی زّبى ،فه ٍ غَضت زاًطگبُ ػلَم پعضىی

خالصٍ
مقدمٍ :ثطای زضهبى فیستَل ّبی زّبًی  -ثیٌی ٍ زّبًی -سیٌَسی ضٍش ّبی هرتلفی اضایِ گطزیسُ است وِ ثط اسبس تجطثِ جطاحًَ ،ع
فیستَلٍ ،سؼت ضبیؼِ ٍ ػَاهل هرتلف زیگطًَ ،ع زضهبى هتفبٍت هی ثبضس .ایي هغبلؼِ ثب ّسف اضظیبثی ػَاهل سججی ،هَلؼیت ٍ ًَع زضهبى ٍ
ًتبیج زضهبًی ثیوبضاى زاضای فیستَل زّبًی -ثیٌی ٍ زّبًی -سیٌَسی غَضت پصیطفتِ است.
ريش كار :زض ایي هغبلؼِ تَغیفی 79 ،ثیوبض ثب تطریع فیستَل زّبًی -ثیٌی یب فیستَل زّبًی -سیٌَسی زض سبل ّبی  1384 -86اظ ًظط
ػَاهل فَق ثطضسی ضسًس ٍ ًتبیج ثب استفبزُ اظ آظهَى  Odd’s ratio ٍ Chi-squareهَضز اضظیبثی لطاض گطفتٌس.
وتايج :اظ  79ثیوبض هَضز هغبلؼِ 9 ،ثیوبض زاضای فیستَل زّبًی -ثیٌی ٍ  70ثیوبض زاضای فیستَل زّبًی  -سیٌَسی ثَزًس .ضبیغ تطیي ػبهل سججی
ثطای ّط زٍ فیستَل زّبًی -سیٌَسی ٍ فیستَل زّبًی -ثیٌی ذبضج ًوَزى زًساى ٍ ضبیغ تطیي ضٍش زضهبًی هَضز استفبزُ ثریِ ظزى ثَز .ضىست
زض زضهبى ثطای ثبض اٍل زض  4ثیوبض هجتال ثِ فیستَل زّبًی -سیٌَسی ٍ  3ثیوبض هجتال ثِ فیستَل ّبی زّبًی -ثیٌی ثب ضٍش ّبی هَضز استفبزُ ثِ
ٍلَع پیَست.
وتیجٍگیري :ثط اسبس یبفتِ ّبی حبغل ذبضج ًوَزى زًساى ّب ثِ ػٌَاى ضبیغ تطیي ػبهل سججی زض فیستَل ّبی زّبًی -سیٌَسی ٍ زّبًی
ثیٌی ثِ حسبة آهسُ ٍ ثریِ ًوَزى زض هَاضز فیستَل ّبی وَچه ٍ استفبزُ اظ چطثی ثبوبل زض هَاضز فیستَل ّبی ثعضي اظ ثْتطیي ضٍش ّبی
زضهبًی هی ثبضس .
ياژٌ َاي كلیدي :ثبوبل ،فلپ ،فیستَل زّبًی -سیٌَسی ،فیستَل زّبًی -ثیٌی
.
مقدمٍ

ووتط زًساى پعضىی ضا هی تَاى یبفت وِ زض عی زٍضاى وبضی

زّبى هَاجِ ًطسُ ثبضس .ػَاهل سججی هرتلفی زض ثطٍظ چٌیي

ذَیص ٍ حتی زٍضاى وبضٍضظی زاًطجَییثبظثبضسى سیٌَس

هطىلی زذیل هی ثبضٌس وِ اظ آى جولِ هی تَاى ثِ ٍجَز

فىی یب ثیٌی ٍ ضاُ یبفتي ایي زٍ حفطُ ی آًبتَهیه ثِ حفطُ ی

ویست ،تَهَض ٍ جطاحی ّبی وَچه زاذل زّبًی
( ذبضج ًوَزى زًساى ّب ،جطاحی آپیسىتَهی) اضبضُ ًوَز (.)1
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ثِ زلیل ًَع اضتجبط ذبظ ضیطِ ی زًساى ّب ثب سیٌَس هبگعیالضی ٍ

اضتجبط ًعزیه آى ّب ،ذبضج ًوَزى زًساى ّبی ذلفی  ،ضبیغ تطیي
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