
COVID19 pandemi sürecinde yayınlanan çalışmalar içinde 5700 hasta ile bu çalışma dikkat 

çekmektedir. Bu çalışmanın bir önemi de salgının yeni merkez üssü haline gelen Amerika 

Birleşik Devletleri’nden yayınlanıyor olmasıdır. 

New York City’de COVID-19 Nedeniyle Yatırılan 5700 Hastanın Özellikleri; Komorbiditeler ve 

Sonuçlar  

Önemi : ABD’de COVID-19 nedeniyle yatış gerektiren hastalarda, hastalığın karakteristiği ve 

sonuçlarıyla ilgili sınırlı bilgi bulunması nedeniyle yüksek hasta sayısı içeren bu makale öenm 

arz etmektedir. 

Amaç : ABD sağlık sisteminde COVID-19 nedeniyle yatan hastaların karakteristiğinin ve 

sonuçlarının araştırılması. 

Tasarım : Northwell Health system kapsamındaki  New York City, Long Island ve Westchester 

County de 12 hastanedeki COVID-19 vaka serileri bu çalışmada inclenmiştir. Bu çalışma 1 Mart 

2020 – 4 Nisan 2020 dahil olmak üzere bu tarihler arasındaki yatan hastaları dahil ediyor. 

Maruziyet : Hasta kabulüyle nazofaringeal sürüntüden örneğinden yapılan PCR testinde SARS-

CoV-2 pozitif çıkması. 

Ana Çıktılar  : Hospitalizasyon sırasındaki klinik sonuçlar, örneğin invaziv mekanik ventilasyon, 

diyaliz, ölüm demografik bulgular, başlangıç komorbiditeleri, başvuru anındaki vital bulguları 

ve test sonuçları da toplandı. 

Sonuçlar : Toplam 5700 hastada; Ortalama yaş, 63 (%39.7 kadın hasta) En sık görülen 

komorbiditeler hipertansiyon (3026; %56.6), obezite (1737; 41.7) ve diyabet (1808; 33.8). 

Triajda hastaların %30.7 sinin ateşi olduğu, %17.3’ ünün solunum hızının 24 soluk/dk’dan fazla 

olduğu, %27.8 inin ise destek oksijen aldığı görüldü. Solunum yolu virüsleri ile ko-enfeksiyon 

oranı %2.1 idi. Sonuçlar taburcu olan veya çalışma sırasında hayatını kaybeden 2634 hasta 

üzerinden değerlendirildi. Hastanede yatış sırasında, 373 hasta (%14.2) (Ortalama yaş, 68 

%33.5 i kadın hasta) yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü, 320 hasta (%12.2) invaziv mekanik 

ventilatöre bağlandı, 81 hasta (%3.2) diyaliz tedavisi gördü ve 553 hasta (%21) hayatını kaybeti. 

4 Nisan 2020 itibariyle mekanik ventilasyon ihtiyacı duyan hastaların (n=1151, %20.2) 38 i 

(%3.3) taburcu edildi, 282 si (%24.5) yaşamını yitirdi, 831’i (%72.2) hala hastanede. Ortalama 

taburculuk sonrası takip günü 4.4 gün ( 2.2-9.3). Toplam 45 hasta (%2.2) çalışma sırasında 

tekrar kabul edildi. Ortalama tekrar kabul süresi 3 gündü (1.0-4.5). 3066 hasta çalışmanın son 

gününde hala hastanede yatıyordu (Ortalama yaş, 65 ) takip sonrası ortalama kısıtlama süresi 

4.5 gün (ÇAA, 2.4-8.1). 

Sonuçlar ve Geçerliliği : Bu çalışma New York City bölgesindeki hastanede yatan COVID-19 

pozitif hastaların erken sonuçlarını ve karakteristiklerini sunmaktadır ve yüksek hasta sayısı 

nedeniyle önem arzetmektedir. 
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