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Abstract 
Background and Aim: Caregivers of corona patients in ICU wards and medical wards are at the forefront 

of treatment and care of corona patients who are exposed to infection with Covid-19, but the risk of infection is 
different based on the condition of corona patients in ICU wards and general wards. This study was designed to 
compare the incidence of ICU wards caregivers with the incidence of medical wards caregivers. 

Methods: In this study, 198 caregivers of corona patients including caregivers of corona patients working in 
medical wards and ICU wards from the three hospitals were studied. The study included demographic 
information, caregivers 'underlying diseases, clinical symptoms, hospitalization and caregivers' treatment after 
coronary heart disease. All this information was collected in the form of a checklist of these caregivers and 
finally the results of this study were analyzed using SPSS software version 22. 

Results: The results of the study showed that 120 caregivers of patients with Covid-19 were employed in the 
intensive care unit and 78 patients were employed in the internal ward. 15 (19.2%) of medical wards caregivers 
and 38 (31.7%) of  ICU wards caregivers were hospitalized due to severity of infection, that was significant (P-
value = 0.037). The mean age of participants in this study was 34.6 years. Six of the ICU patients and 3 of the 
internally employed patients had diabetes. Twenty-five ICU ward staff and nine internal wards were smokers. In 
terms of clinical symptoms, caregivers of ICU wards were significantly more likely than those with medical 
wards to have symptoms of fever (P-value = 0.001), shortness of breath (P-value = 0.013), weakness and 
lethargy (P-value = 0.000), and weight loss (P-value= 0.001).   

Conclusion: According to the results of this study, caregivers of ICU wards were more exposed to the more 
severe type of coronavirus infection than caregivers of the medical ward, and continuous training is needed on 
how to prevent coronavirus infection. Specialized personal protective devices and equipment should also be 
provided to ICU and medical wards caregivers so that they can better protect themselves against the corona 
virus. 
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 يبخش ها نیبا مراقب ژهیو يبخش ها ییکرونا مارانیب نیکرونا در مراقب وعیش زانیم سهیمقا
 یمطالعه مقطع کی: يعاد

  
 *،3، سعید قاسمی2، علی مرادي1مجتبی سپندي

 
    )عج(...ا هیبق یدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک اریدانش 1

     )عج( ...ا هیبق يدانشکده پرستار ییدانشجو قاتیتحق تهیکم.. ا هیبق یدانشگاه علوم پزشک يپرستار يدکتر يدانشجو 2
  )س(هاجر نزاجا  مارستانیب یآموزش زریسوپروا   )عج( ...ا هیبق یدانشگاه علوم پزشک يپرستار يدکتر يدانشجو یقاسم دیسع 3

  
 دهکیچ

هستند که با  ییکرونا مارانیدر خط مقدم درمان و مراقبت از ب يو عاد ژهیو يدر بخشها ییکرونا مارانیب نیمراقب :فهدزمینه و 
 یمطالعه با هدف بررس نیا. قرار دارند covid-19در معرض ابتال به  یبطور متفاوت ژه،یو و يعاد يدر بخشها مارانیب طیتوجه به شرا

 .  شده است یطراح يعاد يبخشها نیمراقب يابتال زانیبا م ژهیو يها شبخ نیمراقب يابتال زانیم اي¬سهیمقا
در  مارستانیاز سه ب ژهیو هاي¬و بخش يعاد هاي¬شاغل در بخش ییکرونا مارانیب نینفر از مراقب 198مطالعه،  نیدر ا :ها روش

شدن و بخش  يبستر زانیم ،ینیبال میعال ،اي¬نهیزم هاي¬يماریب ک،یشامل اطالعات دموگراف یبررس نیا. شدند یشهر تهران بررس
 جینتا تیشد و در نها آوري¬جمع نیمراقب نیاز ا ستیچک ل کیاطالعات در قالب  نیا یتمام. دکرونا بو يماریمحل کار پس از ابتال به ب

  .شد زیآنال 22نسخه   SPSSمطالعه، به کمک نرم افزار  نیا
نفر در بخش  78و تعداد  ژهیو يدر بخش مراقبت ها ییکرونا مارانیب نینفر از مراقب 120مطالعه نشان داد که تعداد  جینتا: ها یافته

به  ICU ينفردر بخش ها 38و تعداد   یداخل هاي¬نفردر بخش 15کرونا مبتال شدندکه تعداد  يماریشاغل بودند که به ب یداخل يها
 نیشرکت کنندگان در ا یسن نیانگیم). Pvalue= 0,037( بود دار یمعن يشدندکه از نظر آمار يبستر مارستانیابتال به  کرونا در ب لیدل

 بخش انینفراز مبتال 25. بودند یابتید یداخل يها-بخش انینفراز مبتال 3و  ICU هاي بخش انینفراز مبتال 6. سال بود 6/34مطالعه 
 يدار یبطور معن ICU يها بخش انیمبتال ،ینیبال میاز نظر بروز عال. بودند يگاریس یداخل هاي¬بخش انینفراز مبتال 9و  ICU هاي

 =0,000(     یحالی، ضعف و ب)  Pvalue = 0,013( نفس ی، تنگ) Pvalue =0,001( تب میعال یداخل هاي¬بخش انیاز مبتال شتریب
Pvalue   (و کاهش وزن )0,001  =Pvalue  (داشتند.  

در معرض نوع  یداخل هاي بخش نیبا مراقب سهیدر مقا ژهیو هاي بخش نیمطالعه، مراقب نیا جیبا توجه به نتا: گیري نتیجه
کرونا بطور  روسیبه و یاز آلودگ يریشگیپ ي نحوه ي نهیالزم در زم هاي کرونا بودند و الزم است آموزش روسیاز ابتال به و يدتریشد

 هاي پرسنل بخش اریختدر ا يشتربی و تر مناسب یاختصاص يحفاظت فرد زاتید امکانات و تجهیبا نیهمچن. آنها انجام شود يمداوم برا
  .باشند  کرونا داشته روسیدر مقابل و يشتریقرار داده شود تا بتوانند محافظت ب ژهیو
  

 یداخل هاي¬، بخش) ICU( ژهیو هاي بخش ،اي سهیمقا یبررس ،ییکرونا مارانیب نیمراقب :ها کلیدواژه
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ili
ta

ry
-h

ea
lth

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 12

https://military-health.ir/article-1-51-en.html


 و همکاران يسپند/  214

  1399، 4 ، شماره1 دوره                       نظامی           بهداشت يارتقامجله 

  مقدمه
در افراد مبتال به کرونا و وخامت  میبا توجه به شدت بروز عال

 نیا يبرا یدرمان يبرنامه  یاصل يسه دسته  ماران،یب نیحال ا
که فقط  مارانیدسته از ب کی. شودیدر نظر گرفته م مارانیب

 یمیوخ ینیبال میمثبت دارند و عال یشگاهیآزما يتستها
 نهیقرنط يها طیمح ایدر منزل  مارانیگروه ب نیمعموال ا.دارند

 یمارانیدوم ب يدسته .رندیگ یتحت درمان و مراقبت قرار م يا
شدت وخامت  یدارند ول یفسو تن ینیبال یمیهستند که عال

تحت مراقبت  ژهیو يکه در بخش ها ستین يآنها در حد يماریب
 مارستانهایب یداخل يدر بخشها مارانیب نیو ا رندیو درمان قرار بگ

 یمارانیسوم ب يدسته . رندیگ یتحت مراقبت و درمان قرار م
مخصوصا  ینیبال میهستند که با توجه به شدت وخامت عال

 یتنفس سترسیو بطور خاص سندرم د یتنفس دیمشکالت شد
 يبستر) ICU( ژهیو يمراقبت ها ي، در بخش ها)ARDS( حاد

  ). 1(رندیگ یشده و تحت مراقبت و درمان قرار م
 ي هیدرخط اول ارا ینقش مهم یدرمان یبهداشت کارکنان
 یخدمات درمان ي هیکارکنان، درارا نیا. دارند مارانیمراقبت به ب

به  ماران،یب يبرا نیروت یو خدمات بهداشت ییکرونا مارانیب يبرا
دارند و  ییها یکرونا، نگران روسیو تیجهت احتمال سرا

و کنترل عفونت  يریشگیپ زاتیدارند که استفاده از تجه نانیاطم
 یروسیعفونت و نیآنها به ا يابتال زانیجهت کاهش م یروسیو
 ییشناسا يبرا يوقفه ا یب يرا دارداگرچه تالشها ریتاث نیشتریب

انجام شده  رگذاریتاث یدرمان يپروتکل ها لیافراد آلوده و تشک
 دهیهم رس% 10کشورها تا  یدر برخ ریمرگ و م زانیاست، اما م

 تیاز کل جمع% 20از مطالعات، متاسفانه  یکیدر ).2, 1(است
گزارش کرده  یدرمان یکرونا را کارکنان بهداشت روسیآلوده به و

کارکنان  يمورد ابتال 22073تعداد  2020 لیآور 8تا ). 3(اند
کشور جهان به سازمان  52به کرونا از  یدرمان یبهداشت ستمیس

 چیزمان ه نیتا ا ،حال نیبا  ا. گزارش شده است یبهداشت جهان
 یدرمان-یکارکنان بهداشت يابتال زانیاز م یکیستماتیگزارش س

ست و ارسال نشده ا یسازمان بهداشت جهان يبه  کرونا برا
 یکیدر ). 4(همراه است دیشده با شک و ترد هیآمار ارا نیصحت ا

 نیکشور چ يهایماریاز موارد، آمار منتشر شده ازمرکز کنترل ب
مورد  44672حدود  2020 هیفور 17 خیتار ازکه  دهد¬ینشان م

( مورد آن 1688شده به کرونا گزارش شده است که  دییتا يابتال
 5تعداد  نیاست و از ا یدرمان یمربوط به کارکنان بهداشت%)  3,8

از  ا،یتالیکرونا درا تیاز وضع یدر گزارش).5(فوت شده اند زینفر ن
 یبهداشت کارکنان يمورد ابتال 15314تعداد  2020 لیآور 10

 نیبه کرونا در ا انیالکل مبت% 11گزارش شده است که   یدرمان
مطالعات به  یبرخ نیهمچن). 6(شودیمحسوب م یزمان يفاصله 

کرونا در  يعفونتها یکیولوژیدمیو اپ ینیبال يهایژگیو یبررس
تعداد ). 10-7(پرداخته اند یدرمان یکارکنان بهداشت انیم

 یدرمان-یکارکنان بهداشت يابتال زانیم یکه به بررس یمطالعات

 زانیاطالع از م.  پرداخته باشند کمتر از حد انتظار استبه کرونا 
کرونا، در  روسیبه عفونت و یدرمان-یکارکنان بهداشت يابتال

و  یاختصاص يریشگیپ هاي¬ش¬کارکنان از رو نیمطلع کردن ا
 ینقش مهم و قابل توجه ،يحفاظت فرد زاتیتجه يریبکارگ

  ) 5(اردد
ابتال   نیعوامل خطرآفر یبه بررس  يمحدود اریبس مطالعات

 جینتا. پرداخته اند یدرمان یکارکنان بهداشت انیبه کرونا در م
 یدرمان یدهند که کارکنان بهداشت یمطالعات نشان م ي هیاول

خانواده  ياعضا قیهم در محل کار و هم در جامعه و اغلب از طر
 ،یدرمان یمراکز بهداشت در). 4(شوندیکرونا مبتال م روسیبه و
به عفونت  یدرمان یکارکنان بهداشت يکه مربوط به ابتال یعوامل

مشکوك شدن به  ای صیدر تشخ ریتاخ: کرونا هستند، عبارتند از
 ی، کار کردن در بخش پرخطر، ساعات طوالن19-دیکوو مارانیب

مانند  يریشگیبه اقدامات پ فیضع يبندیحضور در محل کار، پا
استفاده نامناسب از  ایدست، عدم استفاده  داشتبه تیرعا

 وعیاز ش يریشگیجهت پ). 12, 11(يحفاظت فرد زاتیتجه
به  یسازمان بهداشت جهان ،یدرمان -یعفونت در مراکز بهداشت

 نهیکنند، در زم یکار م 19-دیمبتال کوو مارانیکه با ب یکارکنان
. ستکرده ا ییها هیو قطرات  توص یتماس اطاتیاحت تیرعا ي

کرده است که در  هیتوص نیهمچن یسازمان بهداشت جهان
 ایقطرات  دیکه تول یتیحما يو درمانها جرهایکه پروس يمراکز

 تیرعا زیانتقال از راه هوا ن اطاتیکنند، احت یآئروسل م
 ياز لوازم حفاظت فرد حیاستفاده صح نهیزم نیدر ا)13(شود

 حفاظتلوازم  دنیهست، مخصوصا پوش یاتیمهم و ح یلیخ
و  دنیپوش حیبه طرز صح ژهیتوجه و ،ینیمراکز بال يبرا يفرد

بهداشت  تیبه رعا يبندیپا ،يحفاظت فرد لیخارج کردن وسا
 نیو کنترل عفونت اگر ا يریشگیاقدامات پ ریدست و سا

 طیشوند، و مراقبت از مح تیرعا حیبطور مداوم و صح اطاتیاحت
 زیبه کرونا ن یدرمان یتکارکنان بهداش يخطر ابتال د،یبعمل آ زین

گروه  نیا ياز ابتال یحت ای افتیکاهش خواهد  يریبطور چشمگ
همچنان  نکه،یبا توجه به ا). 5(خواهد شد  يریاز کارکنان جلوگ

 مارانیو تعداد ب میکرونا هست روسیو دیشد وعیش طیدر شرا
هست و  يعاد طیاز شرا شتریب یلیها خ مارستانیدر ب يبستر

 مارانیب نیبه مراقب دیشد ازیکشور ن یدرمان-یبهداشت ستمیس
 يدارد، لذا ابتال ICUو   یداخل يدر بخش ها يبستر ییکرونا

 نیا نیو حضور نداشتن در بال نیمراقب نینفر از ا کی یحت
و  نیخاص که کشور با کمبود مراقب یمقطع زمان نیدر ا مارانیب

مواجه است،  ژهیو يمخصوصا پرستاران با تخصص مراقبت ها
با توجه . است تیاهم يکشور دارا یدرمان یبهداشت ستمیس يبرا

 يدر بخش ها يبستر ییکرونا مارانیب ینیبال طیشرا نکهیبه ا
با هم تفاوت دارد، به  يماریاز نظر وخامت و شدت ب يو عاد ژهیو

که   یرسد با توجه به تفاوت نوع مراقبت و اقدامات درمان ینظر م
مطالعه  نیدارند لذا ا يو عاد ژهیو يهر کدام از بخش ها نیمراقب
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و  يعاد يبخش ها نیابتال مراقب زانیم يا سهیمقا یجهت بررس
 يمطالعه ا نیرسد انجام چن یبه نظر م.  انجام شده است  ژهیو

و  یداخل يدر بخشها نیمراقب يابتال تیوضع یبررس يبرا
 ICU يدر بخش ها نیمراقب يابتال تیآن با وضع ي سهیمقا

 رانیگذارن و مد استیس اریدر اخت یتواند اطالعات با ارزش یم
مطالعه  نیلذا ا. کشور قرار دهد یمارستانیو مراکز ب یبخش درمان

 يبخش ها نیمراقب يابتال زانیم يا سهیمقا یبا هدف بررس
به  يعاد يبخشها نیمراقب يابتال زانیبا م Covid-19به  ژهیو

Covid-19انجام شده است ،.  
  ها روش

جامعه . باشد یم Cross-sectionalمطالعه از نوع  نیا
 يشاغل دربخش ها ییکرونا مارانیب نیمورد مطالعه شامل مراقب

منتخب در  مارستانیسه ب)  ICU( ژهیو يو بخش مراقبتها يعاد
ورود به مطالعه شامل اشتغال  يارهایمع. باشد یشهر تهران م

از  یکیدر  ییکرونا مارانیب یو مراقبت یداشتن بعنوان کادر درمان
داشتن به  لیمبتال شدن به کرونا و تما ژه،یو و يعاد يبخش ها

 لیخروج از مطالعه، عدم تما اریمشارکت در پژوهش بود و مع
از  يدر پژوهش در هر مرحله ا يهمکار يشخص به ادامه 

سه  ستیچک ل کیاطالعات،  يابزار جمع آور. پژوهش بود
مبتال به کرونا  نیبا مراقب يرمصاحبه حضو یبود، که ط یقسمت
 نیاول. شد لیتکم نیو بخش محل اشتغال مراقب مارستانیدر ب

سن، جنس، : مثل کیقسمت آن شامل اطالعات دموگراف
از  يا نهیقسمت دوم آن شامل عوامل زم. و شغل بود التیتحص

عدم  ایفشار خون و وجود  ابت،ید يبودن، سابقه  يگاریس لیقب
                                                                                                                             دوب يویوجود مشکالت ر

 لیار قب انیمبتال ینیبال میشامل عال ست،یقسمت سوم چک ل
اسهال،گلودرد، کاهش  ،یعضالن يتب، سرفه، سردرد، دردها

 يو بخش محل کار و بستر ییایو بو ییاختالالت چشا ،نوز
مطالعه، سه  نیدر ا نکهیبا توجه به ا. بود  مارستانیشدن در ب

قرار گرفتند، لذا با روش  یمنتخب در تهران مورد برس مارستانیب
مبتال به کرونا در بخش  نیمراقب ياطالعات همه  يسرشمار

 یدمیشروع اپ ماناز ز مارستانیسه ب نیا ژهیو و یداخل يها
 ت،یدر نها. شد يکرونا در کشور تا دو ماه بعد از آن جمع آور

 لیو تحل هیوتجز یمورد بررس مار،یب 198اطالعات مربوط به 
پژوهش، در معاونت  نیپس از مطرح کردن ا. قرار گرفت يآمار

و کسب مجوز ) عج(اهللا  هیبق یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش
، جمع  IR.BMSU.REC.1399.224به شماره  یاخالق

 يشاغل در بخش ها ییکرونا مارانیب نیاطالعات از مراقب يآور
جنرال منتخب شهر تهران  مارستانیسه ب يو عاد ژهیمراقبت و

چک  یطراح قیمبتال به کرونا شده بودند، از طر زیکه خودشان ن
در اورژانش و بعد از مثبت  رشیمحقق ساخته هنگام پذ ستیل

 نیافراد در ا یشرکت تمام. شده است ثبت 19 دیشدن تست کو
آگاهانه انجام شد و افراد  تیمطالعه آزادانه و با کسب رضا

پژوهش، حق داشتند در هر مرحله از  نیمشارکت کننده در ا
 ،يهمکار يبه ادامه  لیمشارکت در مطالعه در صورت عدم تما

 کهداده شده بود  نانیآزادانه از پژوهش خارج شوند و به آنها اطم
 يپژوهش، کامال محرمانه نگهدار میاطالعات آنها در نزد ت

به هر نحو  شانیا یمشخصات شخص يخواهد شد و از افشا
نفر  198 انیتعداد کل مبتال. خواهد شد يریشگیو پ زیممکن پره

کار  ICUنفر در بخش  120و  ینفر در بخش داخل 78بود که 
بخش  رسنلنفر و کل پ 142 یکل پرسنل بخش داخل. کردند یم
کار، با استفاده از نرم افزار  يسپس در ادامه .  نفر بود   163 ژهیو

SPSS22انجام شد  ياطالعات آمار لیو تحل هیو تجز زی، آنال. 
  نتایج

 نینفر از مراقب 198مطالعه،  نیا کیدموگراف هاي افتهیبر اساس 
 نیکه خودشان به کرونا مبتال شده بودند، در ا ییکرونا مارانیب

 106. سال بود 6/34آنها  یسن نیانگیمطالعه شرکت داشتند که م
درصد   5/46نفر معادل  92درصد آنها مجرد و  5/53نفر معادل 

قد  نیانگیو م لوگرمیک 76وزن آنها  نیانگیم. آنها متاهل بودند
به  نیشاغل تیاز نظر تنوع جنس. متر بود یسانت3/172آنها 

مرد در  نیدرصد از مراقب 4/37 ها، در هر کدام از بخش کیتفک
 هاي مرد در بخش نیدرصد از مراقب 6/62و  یداخل هاي بخش
ICU  7/56و  یداخل هاي زن در بخش نیدرصد از مراقب 3/43و 

از نظر .  شاغل بودند ICU هايزن در بخش نیدرصد از مراقب
 سانسیو فوق ل سانسیل پلم،یدر سه سطح د زین التیتحص زانیم

درصد  7/51و  یدر بخش داخل ها پلمیدرصد د 3/48بودند که 
در  ها سانسیدرصد ل ICU ،2/36 هاي در بخش ها پلمید

، ICU هاي¬در بخش ها¬سانسیدرصد ل 8/63و  یبخش داخل
 درصد فوق 75و  یدر بخش داخل ها سانسلی فوق صددر 25

).  1جدول شماره .(شاغل بودند ICU يها در بخش ها سانسلی
 نیدر ب اي نهیپژوهش، چهار عامل زم نیا هاي افتهیبر اساس 
و  یداخل هاي بخش کتفکی به که شد ثبت کنندگان مشارکت

ICU  بخش انیاز مبتال) درصد 5(نفر 6: بود ریشامل موارد ز 
 یداخل هاي بخش انیاز مبتال) درصد 8/3( نفر 3و  ICU هاي

 ICU هاي بخش انیاز مبتال) درصد 8/20(نفر 25. بودند یابتید
 يگاریس یداخل هاي بخش انیاز مبتال) درصد5/11(نفر 9و 

 1و ICU هاي بخش انیاز مبتال) درصد 5/2(نفر  3.بودند
 يویر تمشکال یداخل هاي بخش انیاز مبتال) درصد 5/1(نفر

  ي نهیزم ICU يها بخش انیاز مبتال) درصد 7/1(نفر 2. داشتند
 بخش انیاز مبتال چکدامیه کهیخون داشتند، در حال يپرفشار

از نظر ). 2جدول شماره . (خون نداشتند يپرفشار یداخل هاي
 هاي بخش انیاز مبتال) درصد 2/19(نفر 15تعداد  ،يبستر زانیم

 هاي در بخش انیاز مبتال)  درصد 7/31(نفر 38و تعداد   یداخل
ICU 0,037( بود دار یمعن يبودند که از نظر آمار يبستر 

Pvalue).(= انیمبتال ،ینیبال میاز نظر بروز عال). 3شماره جدول 
 ینیبال میمورد از عال 4در  ICU هاي و بخش یداخل هاي بخش
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  1399، 4 ، شماره1 دوره                       نظامی           بهداشت يارتقامجله 

و کاهش وزن بطور  یحال ینفس، ضعف و ب یشامل تب، تنگ
 ICU هاي بخش انیکه مبتال يبطور. بودند فاوتمت داري یمعن

 0,001(  تب میعال یداخل هاي بخش انیاز مبتال شتریب
=Pvalue (نفس ی، تنگ )0,013   =Pvalue (ی، ضعف و ب 

)   Pvalue= 0,001(   و کاهش وزن) Pvalue =0,000( یحال

شامل سرفه، سردرد،  ینیبال میعال ریسا). 4جدول شماره ( داشتند
گلو درد و  ،ییایو بو ییاختالل حواس چشا ،یعضالن يدردها

و  یداخل هاي بخش انیمبتال نیدر ب داري یعناسهال تفاوت م
ICU مشاهده نشد.  

  )4جدول شماره (
  
  

 کیاطالعات دموگراف:  کیجدول شماره 

  
 

 يا نهیعوامل زم:  جدول شماره دو -2
  ICUبخش   داخلی   متغیرها

  ) %5(نفر 6  ) %8/3( نفر 3  دیابت 

  )%8/20(نفر25 )%5/11(نفر   9  سیگار

 )%5/2(نفر3  )%3/1(نفر1  مشکالت ریوي

  )7/1(%نفر2  -  فشار خون

  
  
 

 ICUدر بخش و  يبستر زانیم: جدول شماره سه  -3
  Pvalue  بستري  نوع بخش

   %)2/19(نفر 15  داخلی
0,037 

ICU 38 7/31(نفر(%  

  
  
  
  
  

  میانگین
  

  متغیر  بخش داخلی  ICUبخش 

48/24 ( 8/36  سن               (
 زن -

7/56 %        
 مرد
6/62 % 

 زن
3/43 % 
 
 

 مرد
% 4/37  

 جنسیت

 فوق لیسانس -
75% 

 لیسانس
63.% 

 دیپلم
7/51 % 

 فوق لیسانس
25% 

 لیسانس
2/36 % 

 دیپلم
3/48 % 
 
 

 تحصیالت

106مجرد - 5/53(نفر    %)5/46(نفر 92متاهل              )%  ازدواج 
68/25 

  
-  

  
  

   
 

BMI 
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 بخش کیبه تفک ینیبال میعال: جدول شماره چهار -4
  ICU Pvalueبخش   بخش عادي     )عالیم بالینی(متغیر 

  001/0  %)80(نفر  96  )%7/57(نفر 45  تب 

 78/0  %) 8/45(نفر 55  %) 6/34(نفر 27  سرفه

 013/0  %) 3/58(نفر 70  %)41(نفر 32  تنگی نفس 

  000/0  %) 2/44(نفر 53  %) 5/20(نفر 16  ضعف

  001/0  %) 3/33(نفر 40  %)8/12(نفر 10  کاهش وزن

  474/0  %) 60(نفر 72  %) 5/61(نفر 48  سردرد

  093/0  %) 7/51(نفر 62  %)46(نفر 32  درد عضالنی         

  051/0  %) 7/16(نفر 20  %) 7/7(نفر 6  اختالل چشایی

 051/0  %) 7/16(نفر  20  %) 7/7(نفر 6  اختالل بویایی

  069/0  % )25(نفر 30  %) 9/35(نفر 28  گلودرد

 222/0  %) 3/14(نفر 3  0  اسهال

 

 
 )ژهوی بخش 1 – یبخش داخل 0(آنها  يبر اساس بخش کار نیمراقب یشغل ي رده یفراوان عیتوز: کینمودار شماره   .1
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 )ژهوی بخش 1 – یبخش داخل 0(مبتال به کرونا نیمراقب يو بخش کار تیجنس نیب ي رابطه: نمودار شماره دو. 2

 

 
 )ژهوی بخش 1 – یبخش داخل 0(ژهیو بخش و يبر اساس بخش عاد يگاریس نیمراقب یفراوان عیتوز: سه ي نمودار شماره. 3
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 )ژهوی بخش 1 – یبخش داخل 0(ژهیو هاي¬و بخش يعاد هاي¬بخش نیمراقب کیبه تفک ها يبستر زانیم یفراوان عیتوز: چهار ي نمودار شماره. 4

 

 
 )ژهوی بخش 1 – یبخش داخل 0(  ژهیو هاي و بخش يعاد هاي بخش نیمراقب کیعالمت تب به تفک یفراوان عیتوز: پنج ي نمودار شماره. 5
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 )ژهوی بخش 1 – یبخش داخل 0( ژهیو هاي و بخش يعاد هاي بخش نینفس در مراقب یعالمت تنگ یفراوان عیتوز: شش ي نمودار شماره. 6

 

 
 )ژهوی بخش 1 – یبخش داخل 0(  ژهیو هاي¬و بخش يعاد هاي¬بخش نیمراقب یضعف بدن یفراوان عیتوز: هفت ي¬نمودار شماره. 7\

  
  بحث

 يابتال زانیم يا سهیمقا یمطالعه بررس نیهدف از انجام ا
 يابتال زانیبا م Covid-19به  ژهیو يبخش ها نیمراقب
ما نشان  يها افتهی. ، بودCovid-19به  يعاد يبخشها نیمراقب

از بخش  شتریب ژهیو يدر بخش ها نیابتال مراقب زانیداد که م
 نیا. است هبود شتریب ینیبال میبوده است و شدت عال يعاد

 ورسنیا ي¬با مطالعه يماریابتال و شدت ب زانیمطالعه از نظر م
 يدرکارکنان مراقبت ها19 دیخطر کو یکه به بررس) 2020(

 گریداشته و همد یدر دانمارك انجام شده است، همخوان یبهداشت
و  زانیم یهدف بررس ورسون،یا ي در مطالعه. کنند یم دییرا تا

کارکنان مراقبت  نیدر ب 19 دیکو یاختصاص يباد یآنت وعیش
مطالعه کوهورت  کیبوده است که در قالب  یبهداشت يها

در  یشتبهدا يکارکنان مراقبت ها يو با غربالگر يمشاهده ا
. انجام شده است لیآور 23تا  لیآور 15دانمارك از  تختیپا

 ،یپزشک يدر گروه ها IgGو  IgM يباد یآنت شیآزما
منطقه در  يها مارستانیکه با ب یانیدانشجو ریو سا يپرستار

مورد   1163انجام شده  شاتیاز کل آزما. شد یارتباط بودند بررس
 وعیو ش زانیم. داشتند 19 دیمرتبط با کو میمثبت بود که عال

 یکه در بخش اختصاص یدر کارکنان مراقبت بهداشت يباد یآنت
 یتکارکنان مراقبت بهداش ریکردند نسبت به سا یکار م 19 دیکو

 انیو قابل توجه بود ودر آقا شتریکردند ب یکار م مارستانیکه در ب
با  میتواند به علت مواجهه مستق یاز خانم ها بود که م شتریب
 یکه به بررس) 2020(  کمایمطالعه س)14(باشد 19 دیکو مارانیب

در  مارستانیدر سه ب یبهداشت يدر کارکنان مراقبت ها 19 دیکو
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ما  ي با مطالعه يدر نگاه ظاهر ،جنوب هلندپرداخته است
اما . ما بدست آورده است جیاز نتا ریغ یجیندارد و نتا یهماهنگ

 ییایجغراف-یمیتفاوت اقل و اي¬نهیزم طیشرا دیگفت، شا توانیم
 نیهدف از انجام ا. متفاوت شده است جیدو مطالعه موجب نتا

کارکنان  یآلودگ یدر مورد منابع احتمال نشیمطالعه کسب ب
در  یمطالعه مقطع کی. باشد یدر هلند م یبهداشت يها اقبتمر

منطقه  مارستانیب کیو  یآموزش مارستانیدو ب(  مارستانیسه ب
 هیکل. واقع در جنوب هلند انجام شده است مارستانیب 9از ) يا

 10که در  مارستانیسه ب نیدر ا یبهداشت يکارکنان مراقبت ها
 یتنفس فیعالئم خف ای، تب 19 دیکو يروز قبل از غربالگر

داده .داشتند ، مجاز به شرکت در مطالعه بودند که داوطلبانه بود
و حضور  یر خارجو هرگونه سابقه سف يو آمار کیولوژیدمیاپ يها

 يمصاحبه ها قینفر را از طر 50از  شیبا ب یعموم يدادهایدر رو
آن ها  19 دیبا کارکنان بهداشت و درمان که تست  کو يساختار

ها داده ها  با  لیو تحل هیتجز. بود به دست آمده است دهش دییتا
SPSS  در  میاگرچه انتقال مستق. انجام شده است 25نسخه

ما از انتقال گسترده  ياما داده ها ست،یها قابل رد ن مارستانیب
کارکنان مراقبت  ای مارانیبه عنوان منبع عفونت در ب یمارستانیب

 نکهیکنند و احتمال ا ینم یبانیدر مطالعه ما پشت یبهداشت يها
مطاله ). 15(است شتریالوده شده باشند ب مازستانیب ریغ ییدر جا

 COVID-19خطر ابتال به  یکه به بررس)  2020(نیالنگ نگو
در خط مقدم و جامعه  یبهداشت يکارکنان مراقبت ها انیدر م
در  COVID-19خطر  یابیپرداخته است، با هدف ارز یعموم

با  سهیدر خط مقدم در مقا یبهداشت هاي¬اقبتکارکنان مر انیم
 دیبر خطر کو   یحفاظت شخص زاتیتجه ریو تأث یجامعه عموم

 یما هماهنگ ي¬مطالعه با مطالعه نیا. انجام شده است 19
 ي¬مطالعه کیمطالعه  نیا. دارند یمشابه جیداشته و نتا يشتریب

 يوکارکنان مراقبت ها ینگر در جامعه عموم ندهیکوهورت آ
 يباشدکه با استفاده از داده ها یم کایدر انگلستان و امر یبهداشت

س مار 24برنامه تلفن هوشمند از  قیخود گزارش شده از  طر
 لیآور 23تا ) کایمتحده آمر االتیا(مارس  29و ) انگلستان(

شرکت کنندگان داوطلبانه از برنامه . انجام شده است 2020
سن، جنس، نژاد، وزن و (ک یکردند و عوامل دموگراف یاستفاده م

را گزارش  COVID-19و متعاقباً عالئم  یو سابقه پزشک) شغل
بودند در مورد  یکه از کارکنان بهداشت یکردند ودر صورت یم

 یحفاظت شخص لیو وسا 19دیکو مارانیبا ب میتماس مستق
و  يآمار زیاز روش آنال.دادند یشده را جواب م یسواالت طرح

 يبرا یومدل وزن معکوس احتمال یبیتعق انسیوار لیآزمون تحل
 یبهداشت يکارکنان مراقبت ها.داده ها استفاده شد لیوتحل هیتجز

 تیو اقل ییایآس اه،یکه از نژاد س یکسان ژهیط مقدم ، به وخ
قرار  COVID-19از  يشتریتوانند در معرض خطر ب یهستند، م

 یکاف یاز دسترس دیبا یبهداشت يمراقبت ها يها ستمیس. رندیبگ
PPE يبرا يشتریب يها يحاصل کنند و استراتژ نانیاطم 

-COVIDدر برابر  یبهداشت يمحافظت از کارکنان مراقبت ها
 زانیم یمطالعه با گزارش هفتگ نیا یهمچن). 16(کنند هیته 19

 يماریو کنترل ب يریشگیکه توسط مرکز پ ریابتال و مرگ و م
)CDC ( داشته  یمخوانمنتشر شده است ه 2020 لیآور 9که در

گزارش معتبر که بصورت  نیدر ا. راستا قرار دارند کیو در 
اشاره شده است که پرسنل مراقبت  شود، یمنتشر م یهفتگ

کنند به علت مواجهه  یکار م یکه در مراکز درمان یبهداشت
 يدر معرض ابتال یو مواد عفون مارانیبا ب میمستق ریو غ میمستق

 12از  یپرسنل مراقبت بهداشت9282. هستند 19 دیبه کو يشتریب
  .مبتال شده اند 19 دیبه کو کایدر امر 2020 لیآور 9تا  هیفور

. زن بودند%) 73(6603سال داشتند و  42 یسن نیانکیم
%) 55(و . داشتند يا نهیزم يماریب کیحداقل %) 38(1779

 یمرکز مراقبت بهداشت کیفقط در  19 دیکو ماریب کیتماس با 
که کرونا داشته  یپرسنل مراقبت بهداشت%) 90(فرن 6760. داشتند

نفر فوت شده اند که در  27نشده اند  يبستر مارستانیاند در ب
 یمرگ ها در گروه سن شتریب یبودند ول یسن يهمه گروه ها

 ایتب، سرفه و ) درصد92(4336. سال بوده است 65باالتر از 
. ندرا گزارش نکرد یعالمت چیدرصد ه 8نفس داشتند و  یتنگ

) درصد66(تب، )درصد68(نفر 3196سرفه،  ) درصد78(نفر3694
 یتنگ) درصد41(1930، )درصد65(3048د، سردردبدن در3122
 20( 923اسهال، ) درصد32( 1507گلودرد،) درصد38(1790نفس،
و  ییاز دست دادن چشا) درصد16(  750استفراغ،  ایتهوع ) درصد

 ینیب زشیآبر) صددر 12( 583شکم درد، ) درصد 13( 612،ییایبو
کار  طیر محد یکارکنان مراقبت بهداشت نکهیداشتند و با توجه به ا

 يضرور اریبس یمنیا جادیحفاظت و ا نیرایشوند بنا یآلوده م
نگر که توسط نوحا محمد و  ندهیآ - یفیتوص يمطالعه ا). 4(است

خطر ابتال و  زانیم یهمکارانش در مصر انجام شد، به بررس
در کشور مصر  یبهداشت يکارکنان مراقبتها يمواجهه   تیریمد

نفر از کارکنان  230 یمطالعه بصورت تصادف نیدر ا. پرداخت
نظر  کیمصر در  زهیشهر ج يمارستانهایب یبهداشت يمراقبتها

 یارسال شده، مورد بررس يپرسشنامه  لیو تکم ینترنتیا یسنج
 یبهداشت يمطالعه سه گروه از کارکنان مراقبتها نیا. قرار گرفتند

: گروه اول .کرد یپرخطر معرف يرا بعنوان گروهها مارستانهایب
در زمان  يحفاظت فرد زاتیبودند که از لوازم و تجه یکارکنان

 نیکردند، که ا یمراقبت و کاربا افراد مبتال به کرونا استفاده نم
بودند  یگروه دوم، کارکنان. شوندیکارکنان را شامل م% 20افراد 

 زاتیاز لوازم و تجه یشگیاوقات و نه بصورت هم یکه بعض
در زمان مراقبت و کاربا افراد مبتال به کرونا  يحفاظت فرد

کارکنان را شامل % 35تا % 20افراد  نیکردند، که ا یاستفاده م
بودند که در معرض تماس با مواد و  یگروه سوم، کارکنان. شوندیم

به کرونا کار  بتالم مارانیقرار داشته و با ب یکیولوژیب يها یآلودگ
 نیدر ا. شوندیرا شامل م کارکنان% 34گروه  نیکردند، ا یم

پروتکل  تیبر رعا يشتریشده است که نظارت ب هیمطالعه، توص
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  1399، 4 ، شماره1 دوره                       نظامی           بهداشت يارتقامجله 

استفاده از  يبرا یشده سازمان بهداشت جهان هیتوص يها
مطالعه، عدم  نیدر ا. کارکنان انجام شود یمحافظت زاتیتجه
کمبود : دانسته اند ریبا موارد ز بطپروتکل ها را مرت نیا تیرعا

ابهام در مقررات و  مارستان،یدر ب يفردحفاظت  زاتیتجه
کارکنان و عدم اطالع کارکنان از  يدستورالعمل ها، حجم کار باال

 یسازمان بهداشت جهان ریکرونا و تاخ يماریب يریشروع همه گ
 ).4(يریشگیپ يدستورالعمل ها یدر اطالع رسان

  گیري نتیجه
 هیکه در فرض يمطالعه و همانطور نیا هاي افتهیبر اساس 

که  ییکرونا مارانیب نیمطرح شده بود، مراقب زیمطالعه ن نیا هاي
 مارانیب نیبا مراقب سهیشاغل بودند در مقا ژهیو هاي در بخش

 يشتریب زانیشاغل بودند، به م یداخل هاي که در بخش ییکرونا
شدن در آن  يبستر زانیمبتال شده بودند و م 19 دیکو روسیبه و

 ژهیو هاي بخش نیمراقب يبه مفهوم ابتال نیبود و ا شتریب زیها ن
 نیا هاي افتهیکه البته . باشد یاز کرونا م يدتریبه نوع شد

را  يرگی جهینت نیا زین انیمبتال ینیبال میمطالعه در مورد عال
با  سهیدر مقا ژهیو هاي بخش انیمبتال رایز کند یم تیحما
 يادیز زانیبه م داري¬یبطور معن یداخل هاي بخش انیالمبت
و کاهش  یحالینفس، ضعف و ب یتب، تنگ لیاز قب ینیبال میعال

 .وزن را نشان دادند
طرح  کیاز  یپژوهش حاضر بخش :تشکر و قدردانی

 دهیبوده و به ثبت رس... ا هیبق یدر دانشگاه علوم پزشک یقاتیتحق
 هیو کل... ا هیبق یدانشگاه علوم پزشک یاز معاونت پژوهش. است

 .را دارم یقدردان مطالعه کمال تشکر و نیشرکت کنندگان در ا
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