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 چکیده

رازی  ر بیمارستان بستری د ۱۹بررسی وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مبتال به کووید : عنوان

 ۱۴۰۰قائمشهر در سال 

 ریمعوارض و مرگ و  شیافزا یبرا یآگه شیفاکتور پ کیممکن است  هیتغذ تیوضع زمینه و هدف: 

ا آن در سالمندان و عوامل مرتبط ب هیتغذ تیوضعمطالعه حاضر با هدف تعیین  .باشد  ۱۹-دیمربوط به کوو

  ام شد. انج ۱۴۰۰قائمشهر در سال  یراز مارستانیدر ب یبستر ۱۹-کوویدمبتال به 

 مطالعه نیجامعه پژوهش در ا؛ است یاز نوع مقطع یلیتحل -یفیتوص ایمطالعه حاضر پژوهش  :روش کار

قائمشهر مراجعه و  یراز مارستانیبه ب۱۹-کووید بیماری ابتال به لیکه به دلبیماران سالمند می باشند  هیکل

مطالعه  در .نفر محاسبه شد  5۴۰حجم نمونه  .نمونه گیری به صورت در دسترس انجام شد .شدند یبستر

ش مه سنجپرسشنای، نیو بال کیدموگرافحاضر برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پرسشنامه مشخصات 

 تیعمختصر وض نهیپرسشنامه استاندارد معاو WHO  یماریب شرفتیپ اسیمق ،(MNA ی)ا هیفشرده تغذ

ه ماه گذشت سه یاو در ط هیتغذ تیوضع ماریب یدر ابتدا، در روز اول بستر .استفاده شد (MMSE) یشناخت

 رفتشیپ یمرگ و ای صیتا ترخ ماریب یدر زمان بستر یا هیپرسشنامه سنجش فشرده تغذ. شد یبررس

 انجام شد. spssشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  یدهسنج یماریب

 62/22غذیه و درصد بیماران در معرض خطر سو ت  23/52بیماران دچار سو تغذیه، درصد  ۱۴/26: یافته ها

ی شناخت اختاللدارای  شرکت کنندگان درصد از  23/7۰. درصد بیماران وضعیت تغذیه ای عادی داشتند

برابر  ۱7/۱۰دچار سوتغذیه ۱۹-سالمندان مبتال به کوویددر  ۱۹-دیکوو یماریشدت بسبت شانس . نبودند

 (p<0.001)رد منظم ارتباط معناداری بین دو متغیر وجود دا  می باشد و براساس آزمون لجستیک رگرسیون

برابر می  ۱2/73دچار سوتغذیه ۱۹-سالمندان مبتال به کوویددر  ۱۹-دیکوو یماریب شرفتیپنسبت شانس . 

در  ۱۹-دیکوو یماریب باشد براساس آزمون لجستیک رگرسیون منظم ارتباط معناداری آماری بین پیشرفت

 (.p>0.005ی مشاهده نشد )ماریوجود همزمان دو بو  سالمندان

سو تغذیه  ۱۹-سالمند مبتال به کوویدوم بیماران نتایج مطالعه حاضر نشان داد که یک س :نتیجه گیری

 .ه شدمستقمی مشاهدارتباط  پیشرفت بیماری ی،شناخت تیبا وضع هیتغذ تیوضعداشتند، همچنین بین 

وران د درندان سالم و عوامل مرتبط با آن در هیتغذ تیتواند به شناخت بهتر رابطه وضع یمطالعه م نیا جینتا

 ییراهکارها نیناخت و تدوش یبرا یعنوان چارچوباز آن به توانیکمک کند و  م ۱۹-دیکوو یریهمه گ

 . استفاده نمود۱۹-بر سالمندان مبتال به کووید هیتغذ تیوضع یمنف ریمناسب جهت کاهش تأث

 یماریب شرفتیپ ،یشناخت تیوضع، ۱۹- دیکو، سالمندان ،هیتغذ تیوضع :کلید واژه ها
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Abstract 

 

Background and Aim: Nutritional status may be a prognostic factor for the increased 

morbidity and mortality of Covid 19. The aim of this study was to determine the nutritional 

status and related factors in the elderly with id Covid 19 admitted to Razi Hospital in 

Ghaemshahr in 1400. 

Methods: The present study is a descriptive-analytical cross-sectional study; The study 

population in this study is all elderly patients who were referred to Razi Hospital in 

Ghaemshahr due to Covid 19 disease. Sampling was done by availability. The sample size was 

540 people. In the present study, demographic and clinical characteristics questionnaire, 

Intensive Nutrition Assessment Questionnaire (MNA), WHO disease progression scale and 

standard Cognitive Summary Examination Questionnaire (MMSE) were used to collect data. 

Initially, on the first day of hospitalization, the patient's nutritional status during the last three 

months was assessed (Intensive Nutrition Assessment Questionnaire) and at the time of 

hospitalization until discharge or death, the progression of the disease was measured. Data 

analysis was performed using SPSS software. 

Results: 14.26% (77) of patients with malnutrition, 23.52% (127) of patients at risk of 

malnutrition and 62.22% (336) of patients had normal nutritional status. The mean score of 

participants' cognitive status was 23.61 5 5.22; 23.70% of the participants had cognitive 

impairment. The odds ratio of Covid-19 disease severity in the elderly with Covid-19 

malnutrition is 17.10 times and there is a significant relationship between the two variables 

based on regular logistic regression test (p <0.001). The odds ratio of Covid-19 disease 

progression in the elderly with Covid-19 malnutrition is 12.73 times. 

Conclusion: The results of the present study showed that one third of the elderly patients 

with Covid-19 were malnourished. Also, there was a direct relationship between nutritional 

status and cognitive status, disease progression. The results of this study can help to better 

understand the relationship between nutritional status and related factors in the elderly 

during the Covid-19 epidemic and can be used as a framework to identify and develop 

appropriate strategies to reduce the negative impact of nutritional status on the elderly with 

Covid. 19 used. 
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