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چكيده
سابقه و هدف

کاهش نرخ مرگ و میر ،یکي از مهمترین چالشهای سیستمهای مراقبت بهداشتي هر کشوری است .مرگ و میر
یکي از پیامدهای شایع بیماران غیرترومایي بستری در بخش مراقبتهای ویژه است .در این مطالعه ،غلظت
هموگلوبین و ارتباط آن با پیامد بالیني در بیماران غیرترومایي بررسي گردید.
مواد و روشها

يافتهها

در این مطالعه  %23بیماران مرد و  % 04زن بودند .میانگین و انحراف معیار هموگلوبین قبل و حین بستری به
ترتیب  95/04 ± 5/03و  99/49 ± 5/05گرم در میليلیتر بود .کانسر( ،)%92/2مسمومیت دارویي(،)%90/2
مسمومیت( )%90/2و  )%2/2( DKAشایع ترین علت بستری بیماران غیر ترومایي بود .فراواني مرگ داخل
بیمارستاني  %92/2بود .سپسیس ،آمبولي ریه ،انفارکتوس میوکارد ،مننژیت و  DICبه ترتیب با ، %55/4 ،%04/4
 %4/4 ، %92/4و  %2/3شایع ترین علت مرگ بیماران بودند .بین غلظت هموگلوبین با سن ،جنس و مدت
بستری ارتباط معنادار مشاهده شده( .)p< 4/42همچنین بین غلظت کمتر هموگلوبین قبل و حین بستری با
افزایش مرگ ارتباط معنادار مشاهده شد(.)p< 4/449
نتيجه گيري

در مطالعه حاضر ،هموگلوبین بیماران غیرترومایي در زمان بستری نسبت به زمان قبل از بستری کاهش داشت و
این افت سطح هموگلوبین با افزایش مرگ و میر بیماران غیرترومایي در بیمارستان همراه بود.
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این مطالعه مقطعي بر روی پرونده  044نفر از بیماران غیرترومایي بستری در بخش مراقبتهای ویژه جنرال
بیمارستان بعثت همدان طي سالهای  9312تا  9044از نظر غلظت هموگلوبین و ارتباط آن با پیامد بالیني انجام
شد .دادههای مطالعه با نرمافزار  SPSSنسخه  53و آزمونهای  ، tتجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب
همبستگي پیرسون تحلیل شدند.
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مقدمه

کاهش میزان مرگ و میر يکی از مهمترين چـالشهـای
سیستمهای مراقبت بهداشتی هر کشوری است .اکثر مراکـز
درمانی در تالش هستند تا اطالعات و يا عواملی که باعـ
کاهش نـر مـرگ و میـر در بیمارسـتان بـه ويـهه در بـین
بیماران بستری در بخش مراقبتهای ويهه( ،)ICUمیشـوند

میـدار طبیعـی غلظـت همـوگلوبین بـه جنس افراد نیـز
بستگی دارد .اين میدار بـرای مـردان در موـدوده  60/0تـا
 61/0و برای زنان در مودوده  62تا  61میباشد( .)0تعیین
غلظت هموگلوبین به عنوان شاخص اصـلی تشـخیص کـم
خونی در بیماران  ICUمـیتوانـد از مصـرب بـیش از حـد
خــون و يــا اقــداماتی کــه موجــب ايجــاد و تشــديد کــم

را شناسايی نماينـد( .)6 ،2پیامـد نـامولوف(فوت) بیمـاران

خونی(خونگیری مکرر از بیمـاران بسـتری -خـونگیری بـا
حجم زياد از بیمـاران بسـتری  -درخواسـت غیـر منویـی
برخی آزمايشهـا از بیمـاران بسـتری و  )...و يـا عـوار
ناخواسته(واکنشهای ناشی از انتیال خـون ماننـد آلـرژی و
تــب و  )...در بیمــاران  ICUمــیشــود ،جلــوگیری کنــد و

آزمايشگاهی بیمـار در روز اول بسـتری در  )ICUاز جملـه

سـازماندهی وعـعیت بهداشـتی و درمـانی

بستری در بخش  ICUبیمارستانهـای ايـران در میايسـه بـا
ساير کشورها باالتر است( .)0-0ويهگیهـای دمـوگرافیکی
بیماران بخش( ICUمانند سـن بـاال ،ابـتال بـه بیمـاریهـای
زمینــهای و کــاهش ســوش هوشــیاری ،شــرايب بــالینی و
عواملی هستندکه در پیامد نهـايی(ترخیص يـا فـوت) ايـن
بیماران تاثیر مهمی دارند(.)1 ،1
شــايد در

بخــشICU

بیمارســتان موســوف مــیشــود(.)7

شواهد نشان میدهد که نیمی از بیماران بسـتری در بخـش
 ICUبا کم خونی بسـتری شـده 13 ،درصـد از بیمـاران در
میوعــی از بســتری کــم خــونی دارنــد و نیمــی از بیمــاران
ترخیص شده از ايـن بخـش نیـز بـا کـم خـونی مـرخص
مــیشــوند( .)9 ،63بــر اســا

تعريــف ســازمان بهداشــت

جهانی ،اگر سوش هموگلوبین يک مرد بالغ پايین تـر از 60
گرم در میلیلیتر و سوش هموگلوبین يک زن بالغ پايینتر از
 62گرم در میلیلیتـر باشـد ،آن فـرد کـم خـونی دارد(.)66
هموگلــوبین قــادر بــه ترکیــب برگشــتپــذير بــا اکســیهن
اس ـت(هرمولکول هموگلــوبین مــیتوانــد چهــار مولکــول
اکسیهن را حمل کند) به اين صورت که وقتی فشار اکسیهن
باالست مثالً در مويرگهای ريوی ،اکسیهن به هموگلـوبین
ماننــد مــويرگهــای بــافتی ،اکســیهن از هموگلــوبین آزاد
میشود .هر گرم هموگلوبین هم میتواند با  6/00میلیلیتـر
اکسیهن ترکیب شود پـس هـر  633میلـیلیتـر خـون افـراد
طبیعی قادر است با حـدود  23میلـیلیتـر اکسـیهن ترکیـب
شود .کاهش هموگلوبین به زير  9گرم در میلـیلیتـر باعـ
افــت اکسیهناســیون بــافتی و پیامــدهای نــامولوف خواهــد
شد(.)62
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متصل میشود ولی هنگامی که فشار اکسـیهن پـايین اسـت
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کاهش غلظت هموگلوبین(کم خونی) يکی از اختالالت

همچنین باع
گردد(.)60-60
در موالعه انجام شده توسـب کـی و همکـاران در سـال
 2326در خصوص تعیین اثر پـیشبینـیکننـدگی مـرگ در
 200بیمار که با تشخیص سپسیس در بخـشهـای مراقبـت
ويهه بستری شده بودند ،میزان مرگ و میـر در افـراد دارای
هموگلوبین بد و پذيرش در بخش مراقبتهای ويـهه اولیـه
کمتر از  7گرم در میلی لیتر( 1/00درصد) و در افـرادی کـه
هموگلوبین باالی  7گرم در میلی لیتر داشـتند  0/69درصـد
بود و بین افزايش میـزان مـرگ و میـر بیمـاران بـا کـاهش
غلظت هموگلوبین ارتبـا معنـادار مشـاهده شـد( .)61در
موالعه کوهورت انجام شده توسب رايز و همکاران در سال
 2323در زمینــه ارتبــا بــین هموگلــوبین ،کــم خــونی و
اندکسهای هماتولوژيک هنگام بستری بـا مـرگ در 9100
بیمــار بســتری در بخــش مراقبــت ويــهه %7/7 ،بیمــاران در
بیمارستان فـوت کردنـد .کـم خـونی ،میـزان مـرگ و میـر
بیمارستانی را  6/2برابـر افـزايش داد .در تجزيـه و تولیـل
رگرسیون چند متغیره ،هموگلوبین بد و پذيرش با مـرگ و
میر بیمارستانی ارتبا معناداری نداشت(.)61
با توجه به موارد فوق و اين که میدار هموگلوبین يکـی
از فاکتورهــای مهــم در بیــای بیمــاران بخــش  ICUاســت،
پهوهش حاعر با هدب بررسی غلظت هموگلوبین(قبـل از
بســـتری و در زمـــان بســـتری) و ارتبـــا آن بـــا پیامـــد
بالینی(ترخیص يـا فـوت) و علـت فـوت در بیمـاران غیـر
ترمايـی بستـری در بخـش  ICUعمومـی بیمارستان بعثت

حسن رفیعی مهر و همکاران

هموگلوبین و پیامد بالینی بیماران آیسیيو

(مشــکالت تنفس ـی ،مشــکالت قلب ـی و عفونــت خــونی)

همدان انجام شد.
تعییـن غلظـت همـوگلوبین در بیمـاران  ICUبـه منظور

داروهای مصرفی طی اين مدت و رژيـمهـای تغذيـهای در

بـه کـم

زمان بستری برای هر بیمار از پرونـده اسـتخراو و در يـک

خونی ،تشديد کم خونی ،جلـوگیری از تزريـخ خـونهـای
بیمورد ،سازماندهی وععیت بهداشتی و درمانی و کـاهش

چک لیست از پیش طراحی شده ثبت گرديد.
معیارهای ورود به موالعه شامل :سـن بـاالی  67سـال،

مرگ و میر در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ويـهه،

عدم دريافت فرآوردههای خونی در بـدو پـذيرش در

از اهداب کاربردی موالعه حاعر بود.

عمــومی و معیارهــای خــروو از موالعــه شــامل :وجــود

جلوگیری و کاهش ابتالی بیماران بستری در

ICU

ICU

پروندههای ناقص و ناکامل ،علـل ترومـايی يـرای بسـتری

مواد و روشها

بیماران ،کما ،خونريزی فعال قبل يـا طـی بسـتری در
عمومی و مرگ مغزی بود .تجزيـه و تولیـل اطالعـات بـا
ICU

در ايــن پــهوهش میوعــی ،بــه روش سرشــماری 033
پرونــده بــالینی بیمــاران غیــر ترومــايی بســتری در بخــش

استفاده از نرمافزار  SPSSنسـخه  20و آزمـونهـای آمـاری

مراقبــتهــای ويــهه عمــومی بیمارســتان بعثــت همــدان از
شهريور  6097تا شهريور  6033پـس از اخـذ کـد اخـالق

همبستگی اسـپیرمن ،مجـذور کـای ،آزمـايش دقیـخ فیشـر
آزمون کروسکال والیس ،تـی مسـتیل يـا تجزيـه و تولیـل
واريانس صورت گرفت .سوش معناداری کمتر از  3/30بود.

( ) IR.UMSHA.REC.1399.364مورد بررسی قرار گرفـت.
مدت زمان بستری در  ICUعمومی(روز) ،تشخیص بیماری
(نوع بیماری غیر ترومايی کـه عامـل بسـتری شـدن بیمـار
شده) ،تعداد و انديکاسیون تزريخ خون/فرآورده خونی،

يافتهها

در ايــن موالعــه  ،از  033بیمــار مــورد بررســی 262

Hb

نفــر( )%00مــرد و  677نفــر( )%01زن بودنــد .میــانگین و

بیمار در زمان قبل از بسـتری و در زمـان پـذيرش در

ICU

انوراب معیار سن بیماران  02/71 ± 69/11سـال ،حداقــل

عمـــومی ،غلظـــت هموگلـــوبین نهـــايی بیمـــار در

ICU

 69و حداکثـر  71سـال بـود .مـدت بسـتری9/27 ± 0/13
روز و هموگلوبین قبل و حین بسـتری بـه ترتیـب 2/00
 62/03و  66/16 ± 2/02گرم در میلیلیتر بود(جدول .)6

عمومی(قبل از ترخیص يا فوت بیمار) ،پیامد نهـايی بیمـار
طی مـدت زمـان بسـتری(مرگ ،تـرخیص) و علـت مـرگ

جدول  :9فراواني سن ،مدت بستری و غلظت هموگلوبین بیماران تحت مطالعه
متغیر

سن
(سال)

(روز)
هموگلوبین قبل بستری
(گرم در میلیلیتر)
هموگلوبین حین بستری
(گرم در میلیلیتر)

02/71

69/11

69

71

9/27

0/13

0

06

62/03

2/00

1/63

61/03

66/16

2/02

0/33

69/03
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نمودار  :5توزیع فراواني علت مرگ بیماران تحت مطالعه

 10نفـــر( )%67/7دچــــار مـــرگ داخـــل بیمارســـتانی

هموگلوبین با افـزايش مورتـالیتی بیمـاران غیرترومـايی در

شدند(نمودار .)6
سپسیس( 00نفـر) ،آمبـولی ريـه( 61نفـر) ،انفـارکتو

بیمارستان همراه بود .میانگین غلظت هموگلـوبین بیمـارانی
که به علت آمبولی ريه فـوت نمودنـد ،بـه طـور معنـاداری

میوکارد( 60نفر) ،مننهيت( 0نفر) و  0( DICنفر) به ترتیـب

کمتــر از علــت انفــارکتو

با  %1/1 ،%67/1 ،%22/1 ،%01/1و  %0/0شايدتـرين علـت

ترتیب( p= 3/366و  .)p< 3/336همچنین میـانگین غلظـت

مرگ در بیمـاران غیرترومايی توت موالعـه بودنـد(نمودار

هموگلوبین بیمارانی که به علت  DICفوت نمودند ،به طور

.)2

معناداری کمتر از انفارکتو میوکارد و مننهيـت بـود( ،بـه
ترتیب  p= 3/32و ()p< 3/336جدول .)2

هموگلوبین بیماران غیرترومايی در زمان بستری نسبـت

میوکــارد و مننهيــت بــود ،بــه

] [ DOR: 20.1001.1.10279520.1401.19.3.7.7

از  033بیمار مورد بررسی 020 ،نفر( )%76/2ترخیص و

به زمان قبل از بستری کـاهش داشـت و ايـن افـت سـوش
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جدول  : 5فراواني غلظت هموگلوبین قبل و بعد از بستری در بیماران غیر ترومایي بستری در بخش مراقبتهای ویژه
بر حسب پیامد بستری و علت مرگ
هموگلوبین قبل از بستری

متغیر
(پیامد و بستری)

انحراف معیار  ±میانگین

ترخیص

62/19 ± 2/31

فوت

66/61 ± 0/00

سپسیس

66/22 ± 2/90

آمبولی ريه

9/1 ± 0/01

هموگلوبین حین بستری
انحراف معیار  ±میانگین

p value
*

p value

62/33 ± 2/21

<3/336

*

63/06 ± 2/11

<3/336

علت فوت

انفارکتو

میوکارد

63/63 ± 2/31
9/00 ± 2/61
**

66/79 ± 0/09

3/336

66/72 ± 2/90

مننهيت

61/63 ± 33

60/13 ± 33

DIC

7/03 ± 33

1/93 ± 33

*آزمون تی استیودنت

**

<3/336

**آزمون تجزيه و تولیل واريانس يکطرفه

بر حسب جنسیت بیماران
جنسیت

هموگلوبین

*p value

مرد

زن

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

قبل از بستری

62/10 ± 2/11

62/60 ± 2/66

3/307

حین بستری

66/07 ± 2/00

66/71 ± 2/03

3/200

(برحسب گرم در میليلیتر)

*آزمون تی استیودنت
جدول  :0ضریب همبستگي بین غلظت هموگلوبین قبل و حین بستری در بیماران غیرترومایي بستری در بخش مراقبتهای ویژه
با سن و مدت بستری
هموگلوبین قبل بستری

هموگلوبین حین بستری

سن(سال)

-3/279

<3/336

-3/036

< 3/336

مدت بستری(روز)

-3/209

< 3/336

-3/009

<3/336

*عريب همبستگی پیرسون

طبیعــی بــودن هموگلــوبین بــا آزمــون کولمــوگروب

معناداری بیشتر از زنان بود( ،)p= 3/307اما بـین زن و مـرد

اسمیرنوب بررسی و با توجه به طبیعی بودن توزيد دادههـا

از نظر غلظت هموگلوبین حین بسـتری تفـاوت معنـاداری

از آزمــون  tاســتیودنت جهــت میايســه میــانگین غلظــت
هموگلوبین در مردان و زنان استفاده شـد .بـر ايـن اسـا

مشاهده نشـد(جدول .)0بـین غلظـت هموگلـوبین قبـل از
بستری و زمان بستری با سـن و مـدت بسـتری همبسـتگی

میانگین غلظت هموگلوبین مردان در زمان بستری بـه طـور

و معنادار مشاهده شد(()p< 3/336جدول.)0

] [ DOR: 20.1001.1.10279520.1401.19.3.7.7

متغیر

R

*p value

r

*p value

معکو

] [ Downloaded from bloodjournal.ir on 2022-12-07
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بحث

در موالعه حاعر بین غلظت هموگلوبین با سن ،جـنس
و مدت بستری ارتبا معنـاداری مشـاهده شـد(.)p< 3/30
همچنین بین غلظت کمتر هموگلوبین قبل و حین بستری با
افزايش مرگ ارتبا معناداری مشاهده شـد( .)p< 3/336در
موالعه حاعر ،هموگلـوبین بیمـاران غیرترومـايی در زمـان

در بیماران با آسیب تروماتیک مغزی شديد ،میزان مـرگ و
میر بیمارستانی در بین  210بیمار  22درصد گزارش شـد و
میــانگین غلظــت هموگلــوبین بــا افــزايش مــرگ و میــر
بیمارستانی همراه بود( .)67در موالعه کوهورت گذشتهنگـر
انجام شده توسب نییبی و همکاران در سـال  6090کـه بـه
منظور تعیین ارتبا بین غلظت هموگلوبین و مـرگ و میـر

بستری نسبت به زمان قبل از بستری کاهش داشـت و ايـن
افت سـوش هموگلـوبین بـا افـزايش مـرگ و میـر بیمـاران

مراقبتهـای ويـهه انجـام شـد 06 ،درصـد بیمـاران فـوت

در موالعه انجام شده توسـب کـی و همکـاران در سـال

نمودند .نتايج تجزيه و تولیل چند متغیری دادهها نشان داد
که متوسب غلظت هموگلوبین زير  9گرم بـر میلـیلیتـر در

غیرترومايی در بیمارستان همراه بود.
 2326در خصوص تعیین اثر پیشبینـی کننـدگی مـرگ در
 200بیمار که با تشخیص سپسیس در بخـشهـای مراقبـت
ويهه بستری شده بودنـد ،میـزان مـرگ و میـر افـراد دارای
هموگلوبین زمان پذيرش کمتر از  7گرم در میلیلیتر1/00 ،

ارتبا مستیل با افزايش مرگ و میر بیمارستانی

اسـت(.)69

حجم نمونه موالعه ما بیشتر از موالعه نییبـی و همکـاران و
کمتر از موالعه سخون و همکاران بود .از نظر وجود ارتبا
بین غلظت هموگلوبین و مرگ و میر بیمارستانی ،يافتههـای
مــا بــا نتــايج موالعـههــای نییبــی و همکــاران و ســخون و

داشتند 0/69 ،درصد بود و بین افزايش میزان مـرگ و میـر
بیماران بـا کـاهش غلظـت هموگلـوبین ارتبـا معنـاداری

موالعه ما کمتر بود .ممکن است علت مغـايرت نتـايج ايـن

بیماران سپسیس بود .غلظت هموگلـوبین بیمـارانی کـه بـه

باشد که در موالعه ما بیماران غیرترومايی بررسی شـدهانـد،
اما در موالعه های ذکر شده ،میزان مرگ و میـر در بیمـاران

مشاهده شد( .)61در موالعه ما نیز علت بستری 1/01درصد
علــت سپســیس بســتری شــده بودنــد از  66/62گــرم در
میلیلیتر به  63/63گرم در میلیلیتر کاهش يافـت و همسـو
با نتايج موالعه کی و همکاران بـین کـاهش هموگلـوبین و
افزايش خور مرگ و میر داخل بیمارستانی ارتبـا معنـادار
مشاهده شد.

همکاران موابیت دارد ،اما میـزان مـرگ و میـر بیمـاران در

ترومايی بستری در بخش مراقبت ويهه مورد بررسـی قـرار
گرفته است .حجم نمونه ،بررسی دقیـخ پرونـده بیمـاران و
دقت در استخراو دادهها از نیا قوت موالعه حاعر است.
عدم پیگیری بیماران پس از ترخیص از بیمارستان به منظور
تعیین پیامدهای بلند مدت کم خونی و کمبـود هموگلـوبین

و انــدکسهــای هماتولوژيــک در  9100بیمــار بســتری در

بايد احتیا نمود .پیشنهاد میشـود در يـک موالعـه ديگـر،

بخش مراقبت ويهه 7/7 ،درصد بیماران در بیمارستان فـوت

تاثیر تزريـخ خـون بـر کـاهش مـرگ و میـر بیمـارانی کـه
هموگلوبین کاهش يافته دارند ،بررسی شود.

هموگلوبین زمان پذيرش با مرگ و میر بیمارسـتانی ارتبـا
معناداری نداشت( .)61میـزان مـرگ و میـر بیمارسـتانی در

نتيجهگيري

کردنــد .در تجزيــه و تولیــل رگرســیون چنــد متغیــره،

موالعه ما بیشتر از يافتههای موالعه رايز و همکاران بود .در

در موالعـه حاعـر ،هموگلوبیـن بیماران غیرترومايی در
زمان بستری نسبت به زمان قبل از بستری کاهش داشـت و

موالعه ما نیز ،بین کـم خـونی و مـرگ و میـر بیمارسـتانی

اين افت سوش هموگلوبین با افزايش مـرگ و میـر بیمـاران

ارتبا معنادار مشاهده شد.
در موالعه سخون و همکاران در سال  2362درکانادا ،با

غیرترومايی در بیمارستان همراه بود .پـايش رونـد غلظـت
هموگلوبین در بیماران

هدب تعیین ارتبا بین غلظت هموگلوبین و مرگ و میـر

خونی ،تشديد کم خونی ،جلـوگیری از تزريـخ خـونهـای

ICU

میتواند در کاهش ابتال به کـم

] [ DOR: 20.1001.1.10279520.1401.19.3.7.7

در موالعه کوهورت انجام شده توسب رايز و همکـاران
در سال  2323در زمینه ارتبا بین هموگلوبین ،کـم خـونی

از مودوديتهای موالعه حاعراست کـه در تعمـیم نتـايج

] [ Downloaded from bloodjournal.ir on 2022-12-07

درصد و در افرادی که هموگلوبین باالی  7گرم در میلیلیتر

بــر روی  661بیمــار ترومــای مغــزی بســتری در بخــش
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) 9930202036( : دکترای حرفه ای پزشـکی شـماره طـر

 ساماندهی وععیت بهداشتی و درمانی و در نهايت،بیمورد

.دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان اســتخراو شــده اســت

کاهش مرگ میر بیماران بستری در بخش مراقبتهای ويهه

نويسندگان بر خود الزم می دانند مراتـب تشـکر صـمیمانه

.کاربرد داشته باشد

خود را از مرکز تویییات بالینی بیمارسـتان بعثـت همـدان
.اعالم نمايند

تشکر و قدردانی

ايـن میالـه از پاياننامـه مبیـن مـرادی دانشجوی دوره

[ DOR: 20.1001.1.10279520.1401.19.3.7.7 ]
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Abstract
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Background and Objectives
Mortality is one of the common consequences of non-trauma patients (NTP) admitted to the
intensive care unit. In this study, hemoglobin concentration and its relationship with clinical
outcome in NTP was investigated
Materials and Methods
This cross-sectional study was performed on the records of 400 non-trauma patients admitted
to the General Intensive Care Unit of Besat Hospital in Hamadan during 2020-2022 in terms of
hemoglobin concentration and its relationship with clinical outcome. Study data were analyzed
using SPSS software version 23 and Student t-tests, one-way analysis of variance, and Pearson
correlation coefficient.
Results
In this Cross-sectional study, cancer (18.8%), drug poisoning (14.8%), poisoning (14.5%), and
DKA (8.8%) were the most common causes of non-trauma hospitalization. The incidence of
in-hospital death was 18.8%. Sepsis, pulmonary embolism, myocardial infarction, meningitis
and DIC with 46.7%, 22.7%, 18.7%, 6.7% and 5.3% were the most common causes of death,
respectively. There was a significant relationship between hemoglobin concentration with age,
sex and duration of hospitalization (p<0.05). A significant relationship was observed between
lower hemoglobin concentration before and during hospitalization with increased mortality
(p<0.001).

[ DOR: 20.1001.1.10279520.1401.19.3.7.7 ]

Conclusions
In the present study, the hemoglobin of non-trauma patients decreased during hospitalization
compared to pre-hospitalization period and this decrease in hemoglobin level was associated
with increased mortality of non-trauma patients in the hospital.
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