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AIM

To evaluate the impact of steroid treatment given in 

the acute phase on pulmonary function over time 

following infection with COVID 19.
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HOSPITALIZATIONS

Pvalue< 0.001



Results

steroidsno steroidsfev1

%n%n

81.47991.63119<3 months
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%n%n
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RESULTS
FEV1- rate of improvement over time with and without steroid 
treatment



Results ( sub analysis)- fev1 by steroids and 
lung disease



RESULTS-
FVC rate of improvement with and without 
steroid treatment 



RESULTS
FVC by steroids, lung disease and BMI



PULMONARY FUNCTION post covid 19 



conclusion

steroid treatment during the acute phase of 
infection with covid-19 was associated  with 
a more rapid improvement in pulmonary 
lung function


