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Abstract
Background and Objectives
Although a significant number of Covid-19 patients tend to be hospitalized, few studies have
explored the factors related to the hospitalization of these patients. This study was conducted to
investigate the factors affecting the hospitalization and duration of hospitalization of the
patients with Covid-19 in Shohada Imam Hossein Hospital in Tehran in the first half of 2020.
Material and Methods
This cross-sectional study was performed by convenience sampling method. Data were
collected using a two-part researcher-made checklist. The checklist was sent to 15 specialists
in the fields of epidemiology, nursing, statistics and general practitioners to check the
content validity. Content validity index (CVI) and content validity ratio (CVR) were used to
check the validity of the content of the checklist and Cronbach's alpha index was used to
assess the reliability. To investigate the relationship between the studied variables,
independent t-test, t-test, one-way analysis of variance, Spearman and Pearson test were
used at a significance level of 0.05.
Results
The Cronbach's alpha index of the study checklist was equal to (r = 0.824). The total values
of the CVI and CVR index for the whole checklist were found to be 0.870 and
0.733respectively. Therefore, it can be claimed that the checklist used in this study an
acceptable level of content validity. 291 patients participated in this study. The mean and
standard deviation of the length of hospital stay was 7.59 ± 4.14 days. There was a
significant relationship between total length of hospital stay and each of the following
variables: history of renal impairment (P-value = 0.034), presence of symptoms of shortness
of breath (P-value = 0.007), nausea (P-value = 0.016), oxygen therapy (P-value = 0.022), use
of Apotel (P-value = 0.045), use of Kaltera (P-value = 0.020), and hydroxychloroquine use
(P-value = 0.022).
Conclusion
Symptoms of dyspnea, age, and oxygen therapy were the most important factors influencing
the length of hospital stay. Thus, physicians and nurses should prioritize the use of oxygen
therapy for patients, especially the elderly ones with the symptoms of dyspnea, in order to
accelerate the recovery of the patients, and consequently reduce the duration of hospitalization.

Jalilvand H, Abdi M, Hejazi-Zadeh N, Jalilvand A, Pourrahimi M, Pirzadeh F, et al. Factors Affecting Hospitalization and Length of
Hospitalization of the Patients with Covid-19. Depiction of Health. 2021; 12(4): 320-332. doi: 10.34172/doh.2021.31. (Persian)

Extended Abstract
Background and Objectives
Covid-19 is an emerging disease that has quickly
become a global problem, spreading to every country and
becoming a pandemic. A significant number of Covid-19
patients are hospitalized. Few studies have studied the
factors related to the hospitalization of these patients. This
study was conducted to investigate the factors affecting
*

the hospitalization and duration of hospitalization of the
patients with Covid-19 in Shohada Imam Hossein
Hospital in Tehran in the first half of 2020.

Material and Methods
This cross-sectional study was completed by
convenience samplingmethod. Data were collected using
a researcher-made two-part checklist. Demographic
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information and underlying diseases part included
gender with two female and male options, quantitative
and crude age, one 13-choice question and 5 two-choice
yes or no questions. The other part, information on
Covid-19 disease status of the participants, consisted of a
3-choice question, 5 yes or no questions, a 9-choice
question, and 6 open-ended questions. Content validity
index (CVI) and content validity ratio (CVR) were used
to check the validity of the content of the checklist and
Cronbach's alpha index was used to assess the reliability.
To investigate the relationship between the studied
variables, independent t-test, t-test, one-way analysis of
variance, Spearman and Pearson test were employed at a
significance level of 0.05.

Conclusion

Results

Practical Implications of Research

The value of Cronbach's alpha calculating the
reliability of the checklist was equal to (r = 0.824). The
total value of the CVI index for the whole checklist was
equal to 0.870 and the value of the total CVR index of
the total checklist was calculated to be 0.733, so the
content validity of the checklist was established. 291
patients participated in this study, 150 of whom
(51.50%) were female. The mean and standard deviation
of the participants’ age in this study was 58.81 ± 18.75.,
51 (17.52%) patients had to stay in intensive care unit
(ICU) all or part of their hospital stay. Oxygen therapy
was performed for 162 patients (55.67%) and the mean
and standard deviation of oxygen therapy was 4.73 ± 42
2.42 liters per minute. 9 patients (3.09%) were intubated
during their hospitalization. The most common symptom
of Covid-19 disease was a cough in 144 patients
(49.48%). The most commonly used drugs for the
treatment of patients were hydroxychloroquine 225
(77.32%)), naproxen (199 (68.38%) and cefotaxime (106
(36.43%)). The mean and standard deviation of the
length of hospital stay was 7.59 ± 4.14 days. There was a
significant relationship between the history of renal
impairment (P-value = 0.034), the presence of symptoms
of shortness of breath (P-value = 0.007), nausea (P-value
= 0.016), oxygen therapy (P-value = 0.022), use of
Apotel (P-value = 0.045), use of Kaltera (P-value =
0.020), use of hydroxychloroquine (P-value = 0.022) and
the total length of hospital stay. There was a very weak
positive correlation (r = 0.061) between the length of
hospital stay in the intensive care unit and the age of the
patients, which was not significant (P-value = 0.718). There
was a significant relationship between age and the final
outcome of the disease in patients (P-value = 0.013).
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Since
hydroxychloroquine
and
azithromycin
therapies are not usually important factors in the
treatment of patients with Covid-19, their effect was
only marginal on the period of hospitalization and
consequently these drugs cannot be considered as factors
determining the duration of hospitalization. Symptoms
of dyspnea, age, and oxygen therapy were the most
important factors influencing the length of hospital stay.
Thus, physicians and nurses should prioritize the use of
oxygen therapy for patients, especially the elderly ones
with the symptoms of dyspnea, in order to accelerate the
recovery of the patients, and consequently reduce the
duration of hospitalization.

According to the results of this study, we suggest that
physicians and nurses use more oxygen therapy to treat
patients to accelerate the recovery of these patients,
reduce the length of hospital stay, and ultimately to
reduce health care costs. Oxygen therapy is the most
important practical measure in reducing the length of
hospital stay of patients.
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چکیده
زمینه و اهداف
بخش قابل توجهی از بیماران کووید 19-در بیمارستان بستری میشوند .تعداد کمی مطالعه عوامل
مرتبط با بستری شدن این بیماران را بررسی کردهاند .این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر بستری
شدن و طول مدت بستری در بیماران مبتال به کووید 19-در بیمارستان شهدا امام حسین تهران در
نیمه اول سال  1399انجام شد.
مواد و روشها
این مطالعه مقطعی با روش نمونهگیری در دسترس انجام شد .اطالعات با استفاده از یک چک لیست
پژوهشگر ساخت دو قسمتی جمعآوری شد .چکلیست جهت بررسی روایی محتوا به  15نفر
متخصص در رشتههای اپیدمیولوژی ،پرستاری ،آمار و پزشک عمومی ارسال شد .شاخص روایی محتوا
( )CVIو نسبت روایی محتوا ( )CVRجهت بررسی چکلیست و جهت بررسی رابطه متغیرهای مورد
بررسی از آزمونهای تی دو گروه مستقل ،تیتست ،تحلیل واریانس تکراهه ،آزمون اسپیرمن و
پیرسون در سطح معنیداری  0/05استفاده شد.
یافتهها
آلفای کرونباخ چکلیست مطالعه برابر با ( )r = 0/824بود .مقدار کل شاخص  CVIبرای کل
چکلیست برابر با  0/870بود و مقدار شاخص  CVRکل چکلیست نیز برابر با  0/733بود لذا
چکلیست مطالعه ،روایی و پایایی الزم را داشت .در این مطالعه  291بیمار شرکت کردند .میانگین و
انحراف معیار طول مدت بستری بیماران در بیمارستان برابر با  7/59 ± 4/14روز بود .بین وجود سابقه
اختالالت کلیوی ( ،)P-value = 0/034وجود عالمتهای تنگی نفس ( )P-value = 0/007و تهوع
( ،)P-value= 0/016اکسیژن درمانی ( ،)P-value= 0/022مصرف داروهای آپوتل (،)P-value= 0/045
کالترا ( )P-value= 0/020و هیدروکسیکلروکین ( )P-value= 0/022توسط بیمار با طول کل مدت
بستری در بیمارستان رابطه معنیدار وجود داشت.
نتیجهگیری
عالمت تنگی نفس ،سن و اکسیژن درمانی مهم تمرین عواممل ممؤثر بمر طمول ممدت بسمتری بیمماران در
بیمارستان است .بنمابراین پزشمکان و پرسمتاران بایمد اسمتفاده از اکسمیژن درممانی بمرای بیمماران بمهویمژه
بیماران مسن مبتال به تنگی نفس را در اولویت قرار دهند تما بما تسمریع بهبمود بیمماران موجم کماهش
طول مدت بستری آنها شوند.
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مقدمه
در دسامبر سال  2019یک بیماری دیسترس تنفسی
نوپدید در استان وهان کشور چین شروع شد که در
تاریخ یازده فوریه سال  2020توسط سازمان بهداشت
جهانی کووید )COVID-19( 19-نامگذاری شد 1.این بیماری
به سرعت در استان وهان کشور چین گسترش یافت و تا
 2ژانویه سال  41 ،2020بیمار بستری در بیمارستان
شناسایی شده بودند که عالئ دیسترس تنفسی کووید19-
را داشتند 3،2.از تاریخ  13ژانویه سال  2020مرحله سوم
بیماری کووید 19-شروع شد و به خارج از استان وهان
انتقال یافت 6-4.در تاریخ  22ژانویه سال  2020کمیسیون
ملی بهداشت کشور چین  17مورد مرگ ناشی از بیماری
کووید 19-را گزارش کرد 7.در ابتدا بیماری از کشور چین به
تایوان منتقل شد 8.تا  8آوریل سال  2020بیماری کووید19-
در شش قاره جهان گسترش یافت و تعداد افراد مبتال به
بیماری کووید 19-به  153505000نفر رسید 9.این بیماری
تقریبا در تمام کشورهای جهان شیوع یافته و تبدیل به
پاندمی شده است 10.تا تاریخ  11دسامبر سال  2020ابتالی
تعداد  5383428937نفر به کووید 19-تائید شده است و
 181428439نفر نیز به علت این بیماری فوت کردهاند که از
این بین بیشترین موارد ابتال و فوت به ترتی با رق
 1581438942مورد ابتال و  3118053مورد مرگ مربوط به
کشور آمریکا است 11.در ایران نیز بیماری کووید 19-یک
مشکل عمده بهداشت عمومی است و تا تاریخ  16دسامبر
سال  2020منجر به ابتالی  181238474نفر و مرگ 528670
نفر شده است 12.بیماری کووید 19-یک بیماری چند
عالمتی است 2.از جمله عالمتهای شایع آن میتوان به
ت  ،سرفه ،خستگی ،تولید خلط ،سردرد ،هموپتیزی،
اسهال ،تنگی نفس ،لنفوپنی ،اختالل بو ،پاروسمیا،
اختالالت چشایی و بدن درد اشاره کرد 15-13.بستری شدن
طوالنی در بیمارستان هزینه زیادی برای فرد و نظام
سالمت به دنبال دارد و موج بار مالی زیادی بهویژه برای
اقشار و دهکهای ضعیف جامعه میشود 16.در سال
 2015بهطور میانگین  6/30درصد تولید ناخالص داخلی
در کشورهای جهان صرف هزینههای سالمت شده است.
هزینههای درمانی ناشی از بستری شدن در بیمارستان در
حال افزایش است و هرچه طول مدت بستری شدن
بیشتر شود بالطبع هزینههای درمانی و بستری نیز
افزایش مییابد 17.بخش قابل توجهی از بیماران مبتال به
کووید 19-به علت وخامت وضعیت بالینی در بخشهای
بستری و مراقبتهای ویژه بیمارستانها بستری میشوند.
تا تاریخ  27ژوئن سال  2020حدود  4میلیون و  22هزار
نفر به علت ابتال در بیمارستانهای جهان بستری شده
بودند 18.در ایران تا تاریخ  15دسامبر سال  2020تعداد

 15299بیمار مبتال به کووید 19-و تعداد  55704نفر بیمار
12
در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری بودند.
میانگین طول روزهای بستری بیماران مبتال به کووید19-
در بیمارستان حدودا  13روز و در بخش مراقبتهای ویژه
 8روز است 19.با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از
بیماران مبتال به کووید 19-در بخشهای بستری و مراقبت
ویژه بیمارستانها برای مدت زمان طوالنی بستری میشوند
و از آنجایی که بیماری کووید 19-یک بیماری نو پدید
است و هنوز تمام جنبههای آن آشکار نشده است 12و
مطالعات کمی در راستای تعیین عوامل مؤثر در طول
مدت بستری بیماران مبتال به کووید 19-در ایران انجام
شده است؛ این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر
بستری شدن و طول مدت بستری در بیماران مبتال به
کووید 19-در بیمارستان شهدا امام حسین تهران در نیمه
اول سال  1399انجام شد.

مواد و روشها

این مطالعه یک مطالعه مقطعی بود که در نیمه اول
سال  1399در بیمارستان شهدا امام حسین تهران انجام
شد .جامعه پژوهشی این مطالعه بیماران مبتال به کووید19-
بود که به بیمارستان مورد مطالعه مراجعه کرده و در
بخشهای بستری این بیمارستان به علت ابتال به کووید19-
بستری شده بودند .این مطالعه با روش نمونهگیری در
دسترس با سرشماری انجام شده بود .اطالعات از طریق
یک چکلیست پژوهشگر ساخت شامل دو بخش
اطالعات دموگرافیک و بیماریهای زمینهای (شامل
جنسیت با دو گزینه مؤنث و مذکر ،سن بهصورت کمی و
خام ،یک سؤال  13گزینهای و  5سؤال دو گزینهای به
صورت بله یا خیر) و بخش اطالعات مربوط به وضعیت
بیماری کووید 19-شرکتکنندگان در مطالعه (شامل یک
سؤال  3گزینهای 5 ،سؤال بهصورت بله یا خیر ،یک
سؤال  9گزینهای و  6سؤال باز) جمعآوری شد .چکلیست
برای بررسی روایی محتوا به  15نفر متخصص در
رشتههای اپیدمیولوژی ،پرستاری ،آمار و پزشک عمومی
ارسال شد .از ایشان خواسته شد در مورد ارتباط هر آیت
از چکلیست به یک سؤال چهارگزینهای شامل)1 :
نامربوط )2 ،مربوط است اما نیاز به بازبینی جدی دارد)3 ،
مربوط است ولی نیاز به بازبینی جزئی دارد و  )4کامال
مربوط است پاسخ دهند تا بتوان شاخص Content
) Validity Index (CVIرا برای بررسی روایی محتوا محاسبه
کرد و همچنین از ایشان خواسته شد که برای ضرورت
وجود هر آیت به یک سؤال سه گزینهای شامل)1 :
ضروری )2 ،مفید اما غیرضروری و  )3غیرضروری پاسخ
مجله تصویر سالمت ،دوره  ،12شماره 323 | 4
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دهند تا بتوان شاخص ) Content Validity Ratio (CVRرا
محاسبه کرد .برای مواردی که اگر نمره  CVIبیشتر از
 0/79و نمره  CVRباالتر از  0/49باشد ،اعتبار محتوای
چکلیست تأیید میشود .جهت سنجش پایایی نیز از
آلفای کرونباخ استفاده شد 20.چکلیست از طریق پرسش
از بیمار یا در صورت وخامت حال بیمار ،پرسش از همراه
آگاه بیمار و همچنین مراجعه به پرونده بیماران تکمیل
شده است .جهت گزارش نتایج توصیفی از میانگین،
انحراف معیار ،فراوانی مطلق و درصد فراوانی مطلق
استفاده شده است .با توجه به نرمال بودن توزیع
متغیرهای کمی با استناد به قضیه حد مرکزی و مقادیر
شاخصهای چولگی و کشیدگی برای بررسی ارتباط
متغیرهای کمی از آزمونهای آماری پارامتریک استفاده
شده است .جهت بررسی رابطه متغیرهای جنسیت با طول
مدت بستری ،بررسی رابطه متغیر جنسیت با انتوبه شدن
بیماران ،بررسی رابطه طول مدت بستری در بیمارستان با
عالئ بیمار ،بررسی رابطه جنسیت با طول مدت بستری
در بخشهای مراقبت ویژه ،بررسی رابطه اکسیژن درمانی
با طول مدت بستری ،بررسی رابطه بیماریهای زمینهای با
طول مدت بستری در بیمارستان و جهت بررسی تأثیر
بستری در بخش مراقبتهای ویژه با طول کل مدت
بستری در بیمارستان از آزمون تی دو گروه مستقل
( )Independent Sample Ttestاستفاده شد .جهت بررسی
رابطه سن با طول مدت بستری در بیمارستان از آزمون تی
یک گروه ( )T- testاستفاده شد .جهت بررسی رابطه
جنسیت با بستری شدن در بخش مراقبتهای ویژه و
جهت بررسی رابطه جنسیت با انتوبه شدن بیمار از آزمون
کای اسکوئر ( )Chi-squareاستفاده شد .بهمنظور بررسی
همبستگی بین وجود سابقه اختالالت کلیوی ،وجود
عالمتهای تنگی نفس و تهوع در بیماران ،اکسیژن
درمانی برای بیماران ،مصرف داروهای آپوتل ،کالترا و
هیدروکسی کلروکین از آزمون همبستگی اسپیرمن و برای
بررسی همبستگی سن با کل طول مدت بستری بیماران در

بیمارستان و طول مدت بستری بیماران در بخش
مراقبتهای ویژه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده
شد .رابطه سن با پیامد نهایی بیماری در بیماران با
استفاده از آزمون آنالیز واریانس تکراهه ()ANOVA
بررسی شد .رابطه کلیه متغیرهای زمینهای بهعنوان
متغیرهای مخدوشگر بالقوه با طول مدت بستری شدن
بیماران در بیمارستان تکتک سنجیده شد تا در صورت
وجود ارتباط معنیدار اثر متغیرها در بررسی رابطه بین
اقدامات درمانی با طول مدت بستری شدن بیماران در
بیمارستان کنترل شود .جهت انجام تحلیلها و گزارش
نتایج از نرمافزار  SPSSنسخه IBM SPSS Statistics ( 16
 )version 16استفاده شده است.

یافتهها

آلفای کرونباخ چکلیست مطالعه برابر با ()r = 0/824
بود .مقدار کل شاخص  CVIبرای کمل چمکلیسمت برابمر بما
 0/870بود و مقدار شاخص  CVRکل چکلیست نیز برابمر
با  0/733بود لذا چکلیست مطالعه روایی محتوا داشت.
آلفمای کرونبماخ چمکلیسممت مطالعمه برابمر بمما ()r = 0/824
بود ،.لذا چکلیست پایایی الزم را داشت .در این مطالعمه
 291بیمار مبتال به کووید 19-شرکت کردند .تشخیص ابتال
به کووید 19-در تمام بیماران شرکتکننده در مطالعمه بمر
اساس تست پمیسمیآر ())Polymerase Chain Reaction (PCR
انجممممام شممممده بممممود .میممممانگین و انحممممراف معیممممار سممممن
شمرکتکننممدگان در ایمن مطالعمه برابممر بمما 58/81 ± 18/75
بممود 150 .نفممر ( 51/50درصممد) از بیممماران مؤنممث بودنممد.
بیشتر بیماران بیسمواد ( 93نفمر ( 31/96درصمد)) ،و یما بما
تحصیالت کاردانی یا کارشناسی ( 93نفمر ( 31/96درصمد))
بودنمممد .شمممایعتمممرین بیمممماری زمینمممهای در بمممین بیمممماران
شرکتکننده در ایمن مطالعمه بیمماری پرفشماری خمون بمود
( 92نفر ( 31/61درصد)) (جدول شماره .)1

جدول  .9اطالعات دموگرافیک بیماران شرکتکننده در مطالعه
نام متغیر
تحصیالت

بیماری قلبی
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بیسواد
ابتدایی
دبیرستان
دیپل
کاردانی و کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا و باالتر
کل
بله
خ یر
کل

فراوانی مطلق
93
43
23
3
93
33
3
291
46
245
291

درصد فراوانی مطلق
31/96
14/77
7/90
1/03
31/96
11/34
1/03
100/00
15/81
84/19
100/00

جلیلوند و همکاران

نام متغیر
سابقه جراحی و سزارین

سابقه بستری

سابقه بیماری ریوی

سابقه ابتال به آنفلوآنزا

ابتال به ایدز ()HIV

سابقه ابتال به بیماری اتوایمونوی مادرزادی

سابقه پیوند اعضا یا مغز استخوان طی یک سال
گذشته
آس

سابقه سرطان

سابقه دیابت نوع  1یا 2

پرفشاری خون

بیماری کلیوی

ابتال به سرطان در زمان بستری به علت کووید19-

انجام شیمی درمانی در زمان بستری به علت
کووید19-
ابتال به سرماخوردگی در زمان بستری به علت
کووید19-
ابتال به آنفلوآنزا در زمان بستری به علت کووید19-

بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل

فراوانی مطلق
71
220
291
16
174
291
2
288
291
0
291
291
0
291
291
0
291
291
0
291
291
11
280
291
6
285
291
83
208
291
92
198
291
7
284
291
5
286
291
2
289
291
1
290
291
1
290
291

درصد فراوانی مطلق
24/40
75/60
100/00
5/50
94/50
100/00
0/69
99/31
100/00
0/00
100/00
100/00
0/00
100/00
100/00
0/00
100/00
100/00
0/00
100/00
100/00
3/78
96/22
100/00
2/06
97/94
100/00
28/52
71/48
100/00
31/61
39/68
100/00
2/40
97/60
100/00
1/72
98/28
100/00
0/69
99/31
100/00
0/34
99/66
100/00
0/34
99/66
100/00
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از بین کل بیماران  51نفر ( 17/52درصد) در طول
مدت بستری خود در بیمارستان ،تمام یا قسمتی از مدت
بستری ایشان در بخش مراقبتهای ویژه ( Intensive Care
) )Unit (ICUبود و  240نفر ( 82/48درصد) سابقه بستری
در بخش مراقبتهای ویژه را نداشتند 9 .نفر (3/09
درصد) از بیماران در طول مدت بستریشان در بیمارستان
انتوبه شده بودند .شایعترین عالمت بیماری کووید 19-در
بین بیماران شرکتکننده در مطالعه سرفه ( 144نفر
( 49/48درصد)) بود (جدول شماره .)2
جدول  .2توزیع عالئ بیماری کووید 19-در بین بیماران مبتال
به کووید19-
نام عالمت
سرفه

تنگی نفس

ت

اختالل بویایی

نارسایی کلیه

اسهال

تهوع

بدن درد

ضعف

وضعیت
ابتال
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل

فراوانی
مطلق
144
147
291
122
169
291
109
182
291
2
289
291
1
290
291
26
265
291
54
237
291
101
190
291
52
239
291

درصد فراوانی
مطلق
49/48
50/52
100/00
41/92
58/08
100/00
37/46
62/54
100/00
0/69
99/31
100/00
0/34
99/66
100/00
8/93
91/07
100/00
18/55
81/45
100/00
34/71
65/29
100/00
17/87
82/13
100/00

میانگین و انحراف معیار زمان کل طول مدت بستری
بیماران در بیمارستان و طول مدت بستری بیماران در
بخش مراقبتهای ویژه بهترتی برابر با  7/59 ± 4/14و
 6/29 ± 4/24بود .نهایتا  16نفر ( 5/50درصد) از بیماران
شرکتکننده در این مطالعه فوت کردند 2 ،نفر (0/69
درصد) به بیمارستان دیگر منتقل شدند و  273نفر
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( 93/81درصد) کامال بهبود یافتند و مرخص شدند.
میانگین و انحراف معیار طول مدت بستری بیماران فوت
شده در بیمارستان برابر با  10/06 ± 8/17روز بود .برای
بیماران مختلف از رژی درمانی متفاوتی استفاده شده بود.
شایعترین داروی مورد استفاده برای درمان بیماران داروی
هیدروکسیکلروکین ( 225نفر ( 77/32درصد)) ،ناپروکسن
( 199نفر ( 68/38درصد)) و سفوتاکسی ( 106نفر
( 36/43درصد)) بود (جدول شماره .)3
جدول  .3توزیع شایعترین داروهای تجویز شده برای
درمان بیماران مبتال به کووید19-
نام دارو
آپوتل

هپارین

سفوتاکسی

ناپروکسن

کالترا

اسپری سالبوتامول

آزیترومایسین

دیفن هیدرامین

ویتامین سی

هیدروکسیکلروکین

دکسترومتورفان

مترونیدازول

سیپروفلوکساسین

بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل

فراوانی
مطلق
42
249
291
55
236
291
106
185
291
199
92
291
83
208
291
15
276
291
64
227
291
12
279
291
19
272
291
225
65
291
21
270
291
16
275
291
10
281
291

درصد فراوانی
مطلق
14/43
85/57
100/00
18/90
81/10
100/00
36/43
63/57
100/00
68/38
31/62
100/00
28/52
71/48
100/00
5/15
94/85
100/00
21/99
78/01
100/00
4/12
95/88
100/00
6/53
93/47
100/00
77/32
22/68
100/00
7/22
92/78
100/00
5/50
94/50
100/00
3/44
96/56
100/00

جلیلوند و همکاران

مروپن

استامینوفن

بله
خ یر
کل
بله
خ یر
کل

28
263
291
9
282
291

9/62
90/38
100/00
3/09
96/91
100/00

اکسیژن درمانی برای  162نفر ( 55/67درصد) از
بیماران انجام شده بود و میانگین و انحراف معیار
اکسیژن درمانی انجام شده برابر با  4/73 ± 2/42لیتر در
دقیقه بود .میانگین و انحراف معیار کل مدت بستری در
بیمارستان و مدت بستری در بخش مراقبتهای ویژه به
ترتی برابر با  6/29 ± 4/24 ،7/59 ± 4/14روز بود .بین
طول کل مدت بستری بیماران در بیمارستان با سن
بیماران همبستگی جزئی مثبت ( )r= 0/142معنیدار
( )P-value= 0/015دیده شد .بین مدت بستری بیماران در
بخش مراقبتهای ویژه با سن بیماران همبستگی بسیار ضعیف
مثبت ( )r = 0/061دیده شد که معنیدار ()P-value = 0/718
نبود .بین سن با پیامد نهایی بیماری در بیماران رابطه
معنیدار ( )P-value = 0/013دیده شد .بین جنسیت با
طول کل مدت بستری در بیمارستان رابطه معنیدار دیده
نشد ( ،)P-value = 0/053بین جنسیت با طول مدت

بستری در بخش مراقبتهای ویژه رابطه معنیدار دیده نشد
( ،)P-value = 0/446بین جنسیت با بستری شدن در بخش
مراقبتهای ویژه رابطه معنیدار دیده نشد (،)P-value= 0/252
بین جنسیت با انتوبه شدن بیمار رابطه معنیدار دیده نشد
( ،)P-value = 0/808بین اکسیژن درمانی با کل طول مدت
بستری در بیمارستان رابطه معنیدار دیده شد (.)P-value = 0/022
بین سابقه ابتال به اختالالت کلیوی در بیماران (،)P-value = 0/034
وجود عالمت تنگی نفس در بیماران (،)P-value = 0/007
وجود عالمت تهوع در بیماران ( ،)P-value = 0/016بین مصرف
داروهای آپوتل ( ،)P-value = 0/045کالترا (،)P-value = 0/020
هیدروکسیکلروکین ( ،)P-value = 0/022مروپن ()P-value = 0/046
و سیپروفلوکساسین ( )P-value= 0/022با کل طول مدت
بستری در بیمارستان رابطه معنیدار وجود داشت ولی بین
سایر متغیرهای مورد بررسی با کل مدت بستری در
بیمارستان رابطه معنیدار وجود نداشت .بین وجود
اختالالت بویایی در بیماران ( )P-value= 0/018با طول
مدت بستری شدن در بخش مراقبتهای ویژه رابطه
معنیدار وجود داشت ولی بین سایر متغیرهای مورد
بررسی با طول مدت بستری شدن در بخش مراقبتهای
ویژه رابطه معنیدار وجود نداشت (جدول شماره .)4

جدول  .4بررسی رابطه متغیرهای بیماریهای زمینهای ،عالئ بیماران و داروهای مصرفی توسط بیماران با متغیرهای کل طول مدت
بستری در بیمارستان و طول مدت بستری در بخش مراقبتهای ویژه

کل طول مدت بستری در بیمارستان

نام متغیر مورد سنجش برای بررسی معنیداری
سابقه ابتال به بیماری قلبی
سابقه جراحی یا سزارین
سابقه بستری در بیمارستان
سابقه ابتال به دیابت نوع  1یا 2
سابقه ابتال به بیماری پرفشاری خون
سابقه اختالالت کلیوی
سابقه ابتال به سرطان
سابقه ابتال به آس
انجام شیمی درمانی
ابتال ه زمان به سرماخوردگی
وجود عالمت سرفه
وجود عالمت تنگی نفس
وجود ت
وجود اختالالت بویایی
وجود نارسایی کلیه
وجود اسهال
وجود تهوع
وجود بدن درد
وجود عالمت ضعف
مصرف داروی آپوتل
مصرف داروی هپارین

مقدار شاخص معنیداری ()P-value
0/069
0/948
0/437
0/842
0/121
0/034
0/807
0/853
0/586
0/921
0/281
0/007
0/761
0/064
0/561
0/574
0/016
0/086
0/920
0/045
0/062
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مدت بستری در بخش مراقبتهای ویژه
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نام متغیر مورد سنجش برای بررسی معنیداری
مصرف داروی سفوتاکسی
مصرف داروی ناپروکسن
مصرف داروی کالترا
مصرف داروی سالبوتامول
مصرف داروی آزیترومایسین
مصرف داروی دیفن هیدرامین
مصرف داروی ویتامین سی
مصرف داروی هیدروکسیکلروکین
مصرف داروی دکسترومتورفان
مصرف داروی مترونیدازول
مصرف داروی سیپروفلوکساسین
مصرف داروی متروپن
مصرف داروی استامینوفن
سابقه ابتال به بیماری قلبی
سابقه جراحی یا سزارین
سابقه بستری در بیمارستان
سابقه ابتال به دیابت نوع  1یا 2
سابقه ابتال به بیماری پرفشاری خون
سابقه اختالالت کلیوی
سابقه ابتال به سرطان
سابقه ابتال به آس
انجام شیمی درمانی
ابتال ه زمان به سرماخوردگی
وجود عالمت سرفه
وجود عالمت تنگی نفس
وجود ت
وجود اختالالت بویایی
وجود نارسایی کلیه
وجود اسهال
وجود تهوع
وجود بدن درد
وجود عالمت ضعف
مصرف داروی آپوتل
مصرف داروی هپارین
مصرف داروی سفوتاکسی
مصرف داروی ناپروکسن
مصرف داروی کالترا
مصرف داروی سالبوتامول
مصرف داروی آزیترومایسین
مصرف داروی دیفن هیدرامین
مصرف داروی ویتامین سی
مصرف داروی هیدروکسیکلروکین
مصرف داروی دکسترومتورفان
مصرف داروی مترونیدازول
مصرف داروی سیپروفلوکساسین
مصرف داروی متروپن
مصرف داروی استامینوفن

مقدار شاخص معنیداری ()P-value
0/057
0/991
0/020
0/997
0/221
0/771
0/944
0/022
0/242
0/879
0/022
0/046
0/309
0/418
0/269
0/450
0/274
0/531
0/266
0/406
0/457
0/412
0/216
0/857
0/193
0/842
0/018
0/946
0/108
0/767
0/130
0/630
0/346
0/067
0/089
0/810
0/457
0/312
0/443
0/771
0/601
0/429
0/211
0/879
0/312
0/098
0/439

جلیلوند و همکاران

وجود سابقه اختالالت کلیوی با کل طول مدت بستری
در بیمارستان همبستگی جزئی مثبت ( )r = 0/091وجود
داشت که معنیدار ( )P-value = 0/121نبود .اکسیژن
درمانی با طول کل مدت بستری در بیمارستان همبستگی
جزئی منفی ( )r = - 0/100داشت که معنیدار ()P-value= 0/041
بود .بین مصرف داروی آپوتل با طول کل مدت بستری
بیماران در بیمارستان همبسگی جزئی مثبت ()r = 0/133
معنیدار ( )P-value = 0/023وجود داشت .بین مصرف
داروی کالترا و طول کل مدت بستری بیماران در
بیمارستان همبستگی جزئی منفی ( )r = - 0/130معنیدار
( )P-value = 0/027وجود داشت .بین مصرف داروی
هیدروکسیکلرکین با طول کل مدت بستری بیماران در
بیمارستان همبستگی جزئی مثبت ( )r = 0/091معنیدار
( )P-value = 0/041وجود داشت.

بحث

در مطالعهای که انجام دادی

میزان فوتی بیماران

 5/50درصد گزارش گردید .کسکه ( )Keskeو همکارانش
نیز میزان مرگومیر کووید 19-را  14/00درصد گزارش
کرده بودند 21.سوسا ( )Sousaو همکارانش گزارش کرده
بودند که  6/30درصد از بیماران مبتال به کووید 19-فوت
شده بودند 22.تا تاریخ  15دی ماه سال  1399در ایران از
بین  152495507نفر بیمار مبتال به کووید 19-تعداد
 555650بیمار ( 4/45درصد) فوت کردهاند 12.مهرا
( )Mehraو همکارانش گزارش کرده بودند که 5/60
درصد بیماران مبتال به کووید 19-در اثر ابتال به این
بیماری فوت کردهاند 23.در مطالعه ما شایعترین عالمت
بیماران مبتال به کووید 19-سرفه ،تنگی نفس و ت بود و
بین تنگی نفس با طول مدت بستری بیماران در بیمارستان
رابطه معنیدار وجود داشت .زایت ( )Zayetو همکارانش
ذکر کرده بودند که شایعترین عالمت بیماری در بیماران
سرفه ،ت و اسهال بوده است 24.در مطالعه یانگ ()Yang
و همکارانش شایعترین عالئ در بیماران مبتال به کووید19-
ت  ،سرفه ،خستگی و تنگی نفس است 25.این مطالعات
با مطالعه ما ه سو بود و نشاندهنده این مسئله است
که مه ترین عالمت در بیماران مبتال به کووید 19-ت ،
تنگی نفس و سرفه است .شایعترین بیماریهای زمینهای
در بیماران شرکتکننده در مطالعه ما بیماریهای
پرفشاری خون ،دیابت ،سابقه جراحی و سزارین و بیماری
قلبی بود .روتان ( )Rothanو همکارانش نیز اعالم کرده
بودند که مه ترین بیماریهای زمینهای در بیماران مبتال

به کووید 19-شامل بیماریهای پرفشاری خون ،دیابت و
بیماری قلبی است 2.گوآن ( )Guanو همکارانش اعالم کرده
بودند که شایعترین بیماریهای زمینهای در بیماران مبتال
به کووید 19-شامل بیماریهای پرفشاری خون (16/90
درصد) و بیماری دیابت ( 8/20درصد) است 26.از نظر
شیوع بیماریهای زمینهای تمام مطالعات مورد بررسی با
مطالعه ما ه سو بودند .لذا از این بیماریهای زمینهای
میتوان در اولویتبندی بستری شدن بیماران استفاده
کرد .در این مطالعه میانگین کل زمان بستری بیماران در
بیمارستان و بخش مراقبتهای ویژه به ترتی برابر با
 7/59و  6/29روز بود و درصد بسیار کمی از بیماران در
طول مدت بستری خود انتوبه شده بودند .بلیتز ( )Blitzو
همکارانش میانگین طول مدت بستری در اورژانس و
بخش مراقبتهای ویژه را به ترتی  13و  8روز گزارش
کرده بودند .ایشان اعالم کردند از بین  13بیمار بستری در
بخش مراقبتهای ویژه  8بیمار ( 61/54درصد) انتوبه
شده بودند 19.لیو ( )Liu Wو همکارانش میانگین طول
بستری بیماران در بیماراستان را  8/33روز گزارش کرده
بودند 27.در مطالعه زایت ( )Zayetو همکارانش نیز
میانگین و انحراف معیار کل طول مدت بستری بیماران در
بیمارستان و میانگین طول مدت بستری بیماران در بخش
مراقبتهای ویژه را به ترتی  6/90 ± 5/80و 7/90 ± 6/60
روز گزارش کره بودند 24.احمد ( )Ahmedو همکارانش ذکر
کرده بودند که میانگین مدت بستری بیماران پس از
شروع درمان  9/70روز بوده است 28.مکوی ( )McCoyو
همکارانش میانگین طول کل مدت بستری بیماران مبتال
به کووید 19-شرکتکننده در گروههای مورد مطالعه را
 25و  45/50روز و میانگین بستری در بخش مراقبتهای
ویژه در بیماران شرکتکننده در گروههای مطالعه را  14و
 24روز گزارش کرده بودند 29.تمام این مطالعات بررسی
شده نشان از طول مدت بستری نسبتا باال در بخشهای
بستری و بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان در بیماران
مبتال به کووید 19-داشت که این مسئله نشان از ایجاد
هزینههای بسیار باالی بستری در این بیماران به علت
بستری شدن در بیمارستان و بهویژه در بخش مراقبتهای
ویژه برای نظام بهداشت و درمان و همچنین برای بیماران
و خانوادههای این بیماران دارد .برای بیشتر بیماران در
مطالعه ما داروی هیدروکسیکلروکین ،ناپروکسن و
سفوتاکسی تجویز شده بود .بلیتز ( )Blitzو همکارانش
نیز ذکر کرده بودند که برای  85/00درصد از بیماران
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داروی هیدروکسیکلروکین تجویز شده بوده است 19.در

جزء شایعترین عالئ بیماران مبتال به کووید 19-بهویژه

مطالعه کسکه ( )Keskeو همکارانش شایعترین داروهای
مورد استفاده در بیماران ،فاویپیراویر ( 71/00درصد)،
هیدروکسیکلروکین ( 86/00درصد) و آزیترومایسین
( 67/00درصد) بود .ایشان ذکر کرده بودند که استفاده از
توسیلیزوماب در بیماران مبتال به کووید 19-در بقا و طول
مدت بستری بیماران مفید بوده است 21.کاوالکانتی

در بین آن دسته از بیماران بستری شده در بیمارستان
است؛ لذا توصیه میشود اکسیژندرمانی برای بیماران
مبتال به کووید 19-در اولویت اقدامات درمانی قرار گیرد
بهویژه برای بیماران مسن که اختالالت تنفسی و سرفه
دارند .از محدودیتهای این مطالعه میتوان به محدود
بودن مطالعه به یک بیمارستان اشاره کرد که موج شده
قدرت تعمی پذیری نتایج این مطالعه به جامعه کل
بیماران مبتال به کووید 19-که در بیمارستان بستری

( )Cavalcantiو همکارانش اعالم کرده بودند که داروی
هیدروکسی کلروکین اثربخشی قابل توجهی در درمان
بیماران مبتال به کووید 19-دارد و این تأثیر توسط داروی
آزیترومایسین تقویت میشود .مصرف  15روزه رژی های
دارویی فقط هیدروکسیکلروکین و رژی دارویی ترکیبی
هیدروکسیکلروکین و آزیترومایسین با ه تفاوت
معنیداری با رژی درمانی فاقد این دو دارو نداشت 30.در
مطالعهای نیز که روکوس ( )Roquesو همکارانش انجام
داده بودند اعالم کرده بودند هیدروکسیکلروکین تأثیر
31
معنیداری در درمان بیماران مبتال به کووید 19-ندارد.
پاتون ( )Patonو همکارانش نیز اعالم کرده بودند که
هیدروکسیکلروکین تأثیر معنیداری در درمان بیماران
مبتال به کووید 19-ندارد 32.با توجه به وجود مطالعات
متفاوت میتوان چنین برداشت کرد که انتخاب رژی
درمانی برای بیماران مبتال به کووید 19-با توجه به اینکه
هنوز درمان استاندارد و مشخصی برای کووید 19-وجود
ندارد تا حد قابل توجهی بستگی به وضعیت بالینی بیمار،
دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان متبوع ،پاسخدهی
بیمار به درمانها و تشخیص بالینی پزشک دارد .در
مطالعه ما تنها  3/09درصد بیماران انتوبه شده بودند و
میانگین اکسیژندرمانی در بیماران برابر با  4/73لیتر در
دقیقه بود که با طول کل مدت بستری بیماران در
بیمارستان رابطه معنیدار داشت .در مطالعه زایت و
همکارانش اعالم کرده بودند که  15/00بیماران ( 8نفر)
انتوبه شده بودند و میانگین اکسیژندرمانی را در این
بیماران  10/50لیتر در دقیقه گزارش کرده بودند .24این
مطالعه با مطالعه ما ه سو بوده و نشان از این مسئله
دارد که سن ،یک عامل مه در افزایش طول مدت
بستری بیماران مبتال به کووید 19-است ،از طرفی نیز
بیشتر بیماران بستری مبتال به کووید 19-سالمندان و
افراد میانسال هستند .با توجه به معنیدار بودن استفاده
از اکسیژندرمانی با طول مدت بستری بیماران در
بیمارستان و با توجه به اینکه سرفه و اختالالت تنفسی
| 330
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میشوند کاهش یابد.

نتیجهگیری
به طور کلی میتوان گفت داروهای هیدروکسی
کلروکین و آزیترومایسین در درمان بیماران مبتال به
کووید 19-تاثیرگذار نیستند .بنابراین ما نتیجه گرفتی که
تجویز این دو دارو برای بیماران مبتال به کووید 19-در
طول مدت بستری این بیماران تاثیری ندارد .سن یکی از
مه ترین عوامل مرتبط با طول مدت بستری شدن بیماران
کووید 19-در بیمارستان است و هرچه سن بیمار باالتر
باشد مدت بستری بیمار در بیمارستان بیشتر میشود.
شدت باالتر بیماری در بیماران مسن باعث میشود تا
طول مدت بستری ایشان در بیمارستان افزایش یابد و این
امر باعث ایجاد هزینههای باال برای بیمار و خانواده بیمار
و همچنین نظام بهداشت و سالمت کشور میشود.
بنابراین باید اقدامات اختصاصی برای بیماران مسن در
بیمارستانها انجام داد تا طول مدت بستری این دسته از
بیماران در بیمارستان به حداقل ممکن برسد .اکسیژن-
درمانی از جمله مراقبتهای درمانی مؤثر در درمان بیماران
مبتال به کووید 19-و بهویژه بیماران مسن دارای اختالالت
تنگی نفس است و با اثرگذاری بر سرعت درمان بیماران
موج کاهش طول مدت بستری بیماران خواهد شد.

پیامدهای عملی پژوهش

به طور کلی میتوان گفت داروهای هیدروکسی
کلروکین و آزیترومایسین در درمان بیماران مبتال به
کووید 19-تاثیرگذار نیستند .بنابراین ما نتیجه گرفتی که
تجویز این دو دارو برای بیماران مبتال به کووید 19-در
طول مدت بستری این بیماران تاثیری ندارد .سن یکی از
مه ترین عوامل مرتبط با طول مدت بستری شدن بیماران
کووید 19-در بیمارستان است و هرچه سن بیمار باالتر
باشد مدت بستری بیمار در بیمارستان بیشتر میشود.
شدت باالتر بیماری در بیماران مسن باعث میشود تا

جلیلوند و همکاران

طول مدت بستری ایشان در بیمارستان افزایش یابد و این
امر باعث ایجاد هزینههای باال برای بیمار و خانواده بیمار
و همچنین نظام بهداشت و سالمت کشور میشود.
بنابراین باید اقدامات اختصاصی برای بیماران مسن در
بیمارستانها انجام داد تا طول مدت بستری این دسته از
بیماران در بیمارستان به حداقل ممکن برسد .اکسیژن
درمانی از جمله مراقبتهای درمانی مؤثر در درمان
بیماران مبتال به کووید 19-و بهویژه بیماران مسن دارای
اختالالت تنگی نفس است و با اثرگذاری بر سرعت درمان
بیماران موج کاهش طول مدت بستری بیماران خواهد
شد.

مالحظات اخالقی
به طور کلی میتوان گفت داروهای هیدروکسی
کلروکین و آزیترومایسین در درمان بیماران مبتال به
کووید 19-تاثیرگذار نیستند .بنابراین ما نتیجه گرفتی که
تجویز این دو دارو برای بیماران مبتال به کووید 19-در
طول مدت بستری این بیماران تاثیری ندارد .سن یکی از
مه ترین عوامل مرتبط با طول مدت بستری شدن بیماران
کووید 19-در بیمارستان است و هرچه سن بیمار باالتر
باشد مدت بستری بیمار در بیمارستان بیشتر میشود.
شدت باالتر بیماری در بیماران مسن باعث میشود تا
طول مدت بستری ایشان در بیمارستان افزایش یابد و این

امر باعث ایجاد هزینههای باال برای بیمار و خانواده بیمار
و همچنین نظام بهداشت و سالمت کشور میشود.
بنابراین باید اقدامات اختصاصی برای بیماران مسن در
بیمارستانها انجام داد تا طول مدت بستری این دسته از
بیماران در بیمارستان به حداقل ممکن برسد .اکسیژن-
درمانی از جمله مراقبتهای درمانی مؤثر در درمان بیماران
مبتال به کووید 19-و بهویژه بیماران مسن دارای اختالالت
تنگی نفس است و با اثرگذاری بر سرعت درمان بیماران
موج کاهش طول مدت بستری بیماران خواهد شد.

تضاد منافع
بدین وسیله اعالم میکنی ما هیچگونه تضاد منافعی
جهت انجام این مطالعه با هیچ سازمان ،شخص حقیقی و
یا شخص حقوقی نداشتهای .

تقدیر و تشکر

بدینوسیله از پرستاران بیمارستان شهدا امام حسین
تهران ،بیماران شرکتکننده در این مطالعه و تمام کسانی
که ما را در این مطالعه یاری کردند تشکر میکنی  .این
مطالعه در ادامه یک طرح تحقیقاتی با کد اخالق به
شماره  IR.IUMS.FMD.REC.1399.323با حمایت دانشگاه
علوم پزشکی ایران انجام شده است.
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