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 19-کوویدثبت بالینی برنامه  راهنما تکمیل پرسشنامه
 

 پروفایل

Variable 

(data element) 
Code Option راهنمای ثبت اطالعات برای کارشناس ثبت ترجمه پاسخ 

نام بیمارستان به صورت دیکشنری در نرم افزار می باشد و نیازی به تایپ کردن نام بیمارستان نمی باشد. هر بیمارستانی که  نام بیمارستان  .1

 وارد برنامه ثبت شود در نرم افزار واردمی شود.  

 شماره پذیرش بیماران شماره ای است که بیما ردر بدو ورود به بیمارستان جهت ویزیت پزشک دریافت می کند.  شماره پذیرش بیمار:  .2

که برای یک بیمار دو شماره پرونده  یشود. درصورت شماره پرونده بیماران که بیمار با آن در مدارک پزشکی شناخته می شماره پرونده بیمار: .3

موجود در  noteشماره پرونده ثانویه نیز در بخش گردد و  شده تایپ می سمت تعیینباشد، شماره اصلی در ق موجود می

 افزار نوشته شود. خط فاصله موجود در شماره پرونده، گذاشته شود. نرم

باشد به تعداد ارقام کد ملی  طور کامل وارد گردد. برای افرادی که کد ملی آنان به هر دلیلی قایل ثبت نمی رقم کد ملی به 10 کد ملی .4

 ثبت صفرهای سمت چپ کد ملی ضروری است.الزم به ذکر است  -(0000000000وارد گردد.)  0عدد 

وع کارت شناسایی موجود در پرونده و یا برگه پذیرش پرونده بیمار صورت کامل از روی کپی کارت ملی و یا هر ن نام افراد به نام .5

 طور کامل وارد گردد. پسوند و پیشوند اسامی بهشده تایپ گردد.  صورت فارسی در محل مشخص به

ا برگه پذیرش صورت کامل از روی کپی کارت ملی و یا هر نوع کارت شناسایی موجود در پرونده و ی نام خانوادگی افراد به نام خانوادگی .6

 طور کامل وارد گردد. پسوند و پیشوند نام خانوادگی بهشده تایپ گردد.  صورت فارسی در محل مشخص پرونده بیمار به

 شده تایپ گردد نام پدر از روی کپی کارت ملی و یا برگه پذیرش موجود در پرونده به زبان فارسی در محل مشخص نام پدر .7

 انتخاب گردد. unknown)مرد، زن و در صورت مشخص نبودن گزینه نامشخص )  مرد Male 1 جنس .8

2 Female زن 

 بر اساس سال تشکیل پرونده و تاریخ تولد محاسبه می گردد.  سن:  .9

 تاریخ تولد موجود در کپی کارت ملی موجود در پرونده بیمار تاریخ تولد .11

 شده است در فرم به سه صورت ثبت باید گردد: موجود در پرونده ثبتآدرس محل سکونت بیمار که در برگه پذیرش  آدرس .11

 ناحیه( -شهرستان -مرکز استان -بندی کشوری )استان صورت تقسیم به -1

 صورت تعیین بر روی نقشه به -2
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 معیار ورود و خروج

Variable 

(data 

element) 

Code Option راهنمای ثبت اطالعات برای کارشناس ثبت ترجمه پاسخ 

معیار ورود به  .11

 برنامه را دارد

1 yes معیار ورود دارداگر این شرایط را داشت  بله 

 بستری در بیمارستان 19بیمار مبتال به کووید 

 هر دو یااسکن مثبت  یا 19مثبت بودن تست کووید 

 معیار خروج

 و یا سیتی اسکن( 19کوید نبوده)داشتن فقط عالئم بالینی بدون نتیجه تست کووید 

 مطالعه خارج می شود اگر فردی در اورژانس بستری شده است بدون سایر موارد معیار های ورود از

2 No خیر 

  

 پذیرش

Variable 

(data element) 
Code Option راهنمای ثبت اطالعات برای کارشناس ثبت ترجمه پاسخ 

 تاریخ به صورت سال شمسی می باشد تاریخ شروع عالئم .11

 تاریخ به صورت سال شمسی می باشد تاریخ بستری  .11

  بستری  Hospitalized 1 وضعیت بستری  .17

2 Out patient سرپایی/تریاژ  

طور کامل و به زبان فارسی تایپ گردد و از واردکردن اختصارات )ش=شهرستان، ک= کوچه،  آدرس به

 خودداری شودخ=خیابان، م=میدان( 

صورت عددی و بدون هیچ عالمت خط فاصله و  شده در برگه پذیرش موجود در پرونده بیمار که به تلفن محل سکونت ثبت تلفن تماس با بیمار .12

 کد شهر بدون خط فاصله پیش از شماره نوشته شود.  شده تایپ گردد. نقطه در محل مشخص

http://www.141.ir/SitePages/CityCodes.aspx جهت دسترسی به پیش شماره شهر های مختلف 

صورت عددی و بدون هیچ عالمت خط فاصله و نقطه در محل  شماره تلفن همراه موجود در برگه پذیرش بیمار به تلفن همراه بیمار .13

توان شماره  نشده بود می که چندین شماره تلفن همراه در پرونده موجود بود و تلفنی ثبت شده تایپ گردد. درصورتی مشخص

ره تلفن برای هر فرد در پرونده وجود داشته باشند اگرچند شماتلفن همراه را در محل تلفن ثابت وارد کرد. 

 افزار ثبت گردد. نرم noteتوانند در بخش  می

http://www.141.ir/SitePages/CityCodes.aspx
http://www.141.ir/SitePages/CityCodes.aspx
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  بله yes 1 انتقال از سایر مراکز  .18

2 No خیر 

بخش پذیرش بخشی است که در آن بخش بیمار بستری می شود. بخش های پذیرش  برای بیمارستان به صورت  بخش پذیرش .19

 دیکشنری اضافه خواهد شد و نیازی به تایپ کردن نمی باشد. 

 نام مرکز تشخیصی درمانی ذکر گردد. مرکز درمانی منتقل شده است؟ اگر بله از کدام .20

نحوه ارجاع به این  .21

 بیمارستان 

1 individual  خود فرد  

2 Health Office  پایگاه سالمت 

 Clinic مطب خصوصی 

3 Emergency ward اورژانس 

  ترخیص discharge 1 نوع ترخیص  .22

2 Transfer to other 

centers 
 اعزام به سایر مراکز

3 Cancel  admission انصراف از پذیرش 

1 Uninformed 

leaving 
 ترک بدون اطالع

1 Discharge Against 

Medical Advice 
 رضایت شخصی

1 Deceased فوت 

 در صورتی که نوع ترخیص مرگ انتخاب شده است پاسخ داده شود.  ساعت مرگ  .23

 صورت سال شمسی می باشد تاریخ به تاریخ ترخیص .24

بخش ترخیص بخشی است که بیمار از آن بخش بیمار مرخص  می گردد.  بخش های بیمارستان به صورت دیکشنری  بخش ترخیص .25

 اضافه خواهد شد و نیازی به تایپ کردن نمی باشد. 

 مدت بستری .26

 

 به صورت تعداد روز های بستری نوشته شود

 

 این قسمت توسط نرم افزار محاسبه می شود و نیازی به محاسبه نمی باشد.  عالئم تا بستریفاصله زمانی از هنگام شروع  .27

 

 19-مواجهه با ریسک فاکتور کووید

Variable 

(data element) 
Code Option راهنمای ثبت اطالعات برای کارشناس ثبت ترجمه پاسخ 

 روز( اخیر در بیمارستان بستری بودهاست.  11به هر دلیلی که د ردو هفته ) بله  yes 1 بستری در بیمارستان .28
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2 No خیر 

  اگر بلی علت بستری .29

مراجعه به درمانگاه یا مطب  .31

 شخصی

1 yes  بله  

2 No خیر 

 است روز( اخیر فرد به درمانگاه یا مطب شخصی مراجعه کرده 11بههر دلیلی که در دو هفته ) اگر بلی علت مراجعه  .31

کارکنان سالمت)تشخیص و درمان  Healthcare workers 1 شغل  .32

 بیماران(

 

2 employment کارمند بخش دولتی یا خصوصی 

3 Student دانش آموز 

4 Others سایر 

 در صورتی که مصرف می کند  تیک زده شود.  بله yes 1 سابقه مصرف سیگار .33

 منظور از میزان مصرف در روز تعداد نخ سیگاری که در روز مصرف می کند می باشد.  اگر بلی میزان مصرف در روز .34

اگر بلی آیا در حال حاضر  .35

 سیگار می کشد؟ 

1 Quit در صورتی که مصرف می کند  تیک زده شود.  ترک کرده 

2 In use در حال استفاده 

  بله yes 1 سابقه مصرف قلیان .36

 منظور از میزان مصرف سر در هفته .  اگر بلی میزان مصرف  .37

اگر بلی آیا در حال حاضر  .38

 قلیان می کشد؟

1 Quit ترک کرده  

2 In use در حال استفاده 

 در صورتی که مصرف می کند  تیک زده شود.  بله yes 1 سابقه مصرف مواد مخدر .39

 در صورتی که مصرف می کند  تیک زده شود.  بله yes 1 سابقه مصرف الکل .41

   +O 1 گروه خونی  .41

2 O-  
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3 A+  

4 A-  

5 B+  

6 B-  

7 AB
+  

8 AB 
-  

-Level 1(self 1 سطح مراقبتی .42

management) 
  )خود مراقبتی(1سطح 

2 Level 2(low) کم(2سطح( 

3 Level 

3(intermediate) 
 )متوسط(3سطح

4 Level 4(high) زیاد(1سطح( 

5 Level 5(ICU) ویژه( 1سطح( 

6 Not recorded در پرونده ثبت نشده است 

 بر اساس سانتی متر  قد  .43

 بر اساس کیلوگرم وزن .44

 این قسمت توسط نرم افزار محاسبه می شود و نیازی به محاسبه نمی باشد. شاخص توده بدنی .45

 

 بیماری های همراه

Variable 

(data element) 
Code Option ثبت اطالعات برای کارشناس ثبتراهنمای  ترجمه پاسخ 

 بیماری های قلبی  .46
1 yes بله 

 در صورتی که  دارد  تیک زده شود.

اگر بلی نوع بیماری  .47

 قلبی را نام ببرید

(  و یا نامشخص CHF( یا نارسایی احتقانی قلب)MI نوع بیماری قلبی را نام ببرید. سابقه ایست قلبی/ انفارکتوس/ Cardiac Arrest/ MI ایست قلبی/انفارکتوس  1

 عالمت زده شود. 

، تاریخچه قطعی یا احتمالی سکته قلبی شامل تغییرات نوار قلب و یا انزیمها می باشد و  MIمنظور از سایقه  سکته قلبی 

، تنگی نفس شیانه یا به دنیال تحرک که به داروهای دیورتیک و دیجیتال و CHFمنظور از  نارسایی احتقانی قلب  

  حجم پاسخ می دهد می باشد. کاهش دهنده

 CHF نارسایی احتقانی قلب 2

 Others سایر 3

  بله yes 1 دیابت  .48
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اگر بلی آیا درگیری  .49

سایر ارگان ها را 

 دارد؟ 

1 Yes  بله  
2 No  خیر 

3 Unknown نامشخص 

  بله yes 1 پرفشاری خون .51

  بله yes 1 سرطان .51

نوع سرطان مشخص گردد)توپوگرافی یا مکان تومور را مشخص کنید و اگر امکان داشت مورفولوژِی آن را نیز بنویسید. به  اگر بلی نوع سرطان رامشخص کنید .52

 طور مثال آدنوکارسینوم معده

  No Metastasis بدون متاستاز 1  .53

 Metastais to other متاستاز به سایر اعضاء 2

organs 
 Unknown متاستاز نامشخص 3

54. COPD 1 yes بله  

  بله yes 1 آسم  .55

سایر بیماری های  .56

 ریوی بجز آسم 

1 yes بله  

  اگر بلی نوع بیماری را مشخص کنید .57

بیماری مزمن  .58

 کبدی
1 yes بله 

 

 در صورتی که بیماری مزمن کبدی دارد، نوع آن مشخص شود.  نوع بیماری کبدی .59

اگر بلی شدت  .61

بیماری های مزمن 

 کبدی

1 Mild در صورتی که بیماری های مزمن کبدی دارد شدت بیماری نیز باید مشخص گردد منظور از شدت بیماری:  خفیف 

 )هر گونه هپاتیت مزمن یا سیروز کنترل شده بدون فشارخون پورت،  خفیف

 ) سیروز و فشارخون پورت بدون تاریخچه خونریزی از واریس های مری،   متوسط 

 )سیروز  و فشارو خون شریان پورت همراه با سایبقه خونریزی از واریس ها ، شدت نامشخص میباشد شدید

2 Moderate متوسط 

3 Severe شدید 

  بله yes 1 کبد چرب  .61

بیماری های مزمن  .62

 کلیوی

1 yes بله  

اگر بلی نوع بیماری  .63

 مزمن کلیوی 
 کلیوی مشخص گردد منظور از نوع شدت بیماری است :نوع بیماری های مزمن  Intermediate متوسط 1

 Severe شدید 2 میلی گرم در دسی لیتر،  3متوسط: کراتینین  بیش از  
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 بیمار دیالیز می شود، پیوند کلیه انجام شده ، اورمی وجود دارد ،   شدید ) Unknown severity شدت نامشخص 3

 شدت نامشخص      

بیماری های  .64

 روماتولوژیک

1 yes بله  

 نوع بیماری های روماتولوژیک مشخص گردد اگر بلی نوع بیماری روماتولوژیک  .65

بیماری های  .66

 نورولوژیک 

1 yes بله  

 نوع بیماری های نورولوژیک مشخص گردد اگر بلی نوع بیمار یهای روماتولوژیک  .67

بیماری های عروقی  .68

 مغزی

1 yes بله  

در صورت یکه بیماری عروقی مغز دارد نوع آن تایپ شود. این بیماری می توانند به این صورت در پرونده نوشته شده  مغزنوع بیماری های عروقی  .69

 (TIA/CVD/CVAباشند: )سکته مغزی/

     چاقی مفرط .71

  

بیماری با  نقص  .71

 ایمنی
1 yes بله 

 

  بله yes 1 دمانس  .72

 اختالل شناختی مغز  شامل الزایمر،پارکینسون، سایر می باشد سایر نام برده شودنوع  دمانس مشخص گردد نوع   اگر بلی نوع دمانس

     زخم معده .73

فلج یک طرفه/ د.  .74

 طرفه

    

بیماری شریان  .75

 محیطی

    

تحت درمان با  .76

 کورتیکواستروئید

1 yes بله  

  بله HIV 1 yesابتال به  .77
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  بله yes 1 چربی خون باال .78

  بله yes 1 بارداری .79

اگر بلی مدت  .81

 بارداری  

1 First semester سه ماهه اول بارداری  

2 Second semester سه ماهه دوم بارداری 

3 Third semester سه ماهه سوم بارداری 

1 Unknown نامشخص 

  بله yes 1 پیوند اعضاء  .81

صورتی که هیچ کدام از این اعضاء نبود سایر ثبت شود و محل سایر اعضاء نیز ریه، قلب، کبد، روده، کلیه، پانکراس. در  اگر بلی نوع آن را مشخص کنید .82

 عنوان شود.

  بله yes 1 هیپوتیروئیدی .83

  بله yes 1 اسکیزوفرنی .84

 در صورتی که هیچ کدام از بیماری های همراه نمی باشد در سایر ثبت شود و نام بیماری نیز وارد شود بله yes 1 سایر  .85

نمره شاخص  .86

 چارلستون 

    

 سابقه مصرف دارو
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Variable 

(data element) 
Code Option راهنمای ثبت اطالعات برای کارشناس ثبت ترجمه پاسخ 

  بله yes 1 دارو های پایین آورنده قند خون   .87

2 No خیر 

  بله yes 1 دارو های پایین آورنده فشار خون .88

2 No خیر 

 کاپتوپریل، اناالپریل، لوزارتان، متورال، سایر دارو ها هاییاگر بلی چه دارو  .89

  بله ASA 1 yesمصرف  .91

2 No خیر 

  بله yes 1 داروهای پایین آورنده  چربی خون .91

2 No خیر 

 آتور واستاتین،  سایر دارو ها اگر بلی چه دارو هایی .92

 در صورتی که سایر را انتخاب می کنید نام دارو را بنویسید  سایر دارو های پایین آورنده چربی خون  .93

  بله yes 1 دارو های کورتیکو استروئید .94

2 No خیر 

 1  19سابقه مصرف دارو های کوید  .95
yes بله  

2 No خیر 

3 Unknown نامشخص 

آتازاناویر، هپارین،  هیدروکسی  .96

کلروکین، ریواروکسابان، ،  دگزامتازون، 

انوکساپارین/ کلکسان ،  

آزیترومایسین،  ناپروکسن، 

پردنیزولون، فاوی پیراویر، سووداک و 

 سایر 

1 yes صورت هر کدام از داروهایی که پزشک برای بیمار تجویز کرده است و در پرونده بیمار نوشته شده است به  بله

 بلی تیک زده شود. محدودیتی در تعداد ندارد. 

 

 شامل آنتی بیوتیک ها و سایر داروهای مهم بیمار)نام دارو نوشته شود( سایر دارو های مهم بیمار .97
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 عالئم بیمار 

Variable 

(data element) 
 راهنمای ثبت اطالعات برای کارشناس ثبت

درد  ،درد قفسه صدری ،آب ریزش از بینی ،خونی)هموپتزی(خلط ،سرفه خلط دار، خلطسرفه خشک، تب،  .98

 ،استفراغ ،تهوع  ،کاهش سطح هوشیاری ،تنگی نفس ،گلودرد،لرز  ،درد مفاصل)آرترالژی(، عضالنی)میالژی( 

)محل  ،خونریزی ،ازدست دادن حس چشایی ،ازدست دادن حس بویایی ،سردرد،بدن درد ،خستگی ،اسهال

ضعف  ،تعریق ،راش، برجستگی لنف نود  ،درد شکم)اپیگاستر( ،خونریزی را نام ببرید:........................( سرگیجه

 نام ببرید:.......... ، سایر  ،کاهش وزن ،بی اشتهایی ،و بیحالی

 

 هر کدام از عالئمی که بیمار اظهار می دارد یا ندارد باید برای بیمار زده شود. محدودیتی در تعداد ندارد. 

 در خصوص خونریزی اگر بیمار اظهار می دارد خونریزی دارد محل خونریزی نیز باید مشخص گردد. 

 1سایر عالئمی که در اینجا ذکرگردد. الزم بذکر است این عالئم در زمان گرفتن فایل اکسل خروجی با  کد 

 مشخص می شوند. 

 

 نشانه های بیمار هنگام پذیرش

Variable 

(data element) 
 راهنمای ثبت اطالعات برای کارشناس ثبت

پوستی، لنفادنوپاتی، آریتمی قلبی، قرمزی ملتحمه  سمع ریه)ویز، کراکل، رال، ...(، ادم اندام ها،راش .99

 چشم)کونژنکتیویت(، اگزودای فارنکس، سایر نشانه ها

 

هر کدام از نشانه ها ندارد باید برای بیمار زده شود. محدودیتی در تعداد ندارد. برای سایر نشانه ها نوع آن 

 ثبت گردد. 

 مشخص می شوند. 1خروجی با  کد  کسلاالزم بذکر است این نشانه ها در زمان گرفتن فایل 

 

 نشانه ها

Variable 

(data element) 
Code Option راهنمای ثبت اطالعات برای کارشناس ثبت ترجمه پاسخ 

(، فشار خون سیستولیک، فشار خون RR(، تعداد تنفس)PR(، تعداد ضربان قلب)Tدرجه حرارات) .111

 های فیزیکیدیاستولیک، درصد اشباع خون، سایر یافته 

 رذکر کنید. اگر نکته دیگری پزشک دمعاینه پیدا شده است را  درمیزان عددی هر کدام از نشانه ها که 

 نشانه ها در زمان ترخیص نیز پرسیده می شوند.  معاینه یافته است در سایر ذکر گردد. این

 گذاشتن درصد نوشته شوددر صد اشباع اکسیژن به صورت عدد صحیح بدون  (SO2در صد اشباع اکسیژن) .111

  Without receiving 1 شرایط اندازه گیری .112

O2 
  دریافت اکسیژن بدون 
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2 With receiving O2  با دریافت کسیژن 

 

 آزمایشات

Variable 

(data element) 
Option راهنمای ثبت اطالعات برای کارشناس ثبت ترجمه پاسخ 

مقدار عددی این آزمایشات باید وارد گردد. این آزمایشات یک بار موقع پذیرش)یا اولین آزمایش  گلبول سفید خون WBC آزمایشات   .113

 هموگلوبین Hb ، روز ترخیص/فوت  ثبت می شود. ICUبعداز بستری(، یک روز قبل از انتقال به 

Plt پالکت 

Lymphocyte% درصد لنفوسیت 

Neutrophile% در صد نوتروفیل 

Ferritin فریتین  

FBS قند خون ناشتا 

BS قند خون 

ESR  میزان سدیمانتاسیون اریتروسیت 

Urea اوره 

Cr کراتینین 

AST آسپارتات ترانس آمیناز 

ALT آالنین ترانس آمیناز 

ALP آلکالن فسفاتاز 

Total Bill بیلی روبین توتال 

Direct Bill بیلی روبین مستقیم 

d-Dimer دی دایمر 

CPK کراتینین فسفو کیناز 

LDH الکتیک اسید دهیدروژناز 

CRP پروتئین راکتیو سی 

Procalcitonin پروکلسیتونین 

Troponin1 تروپونین 

PRO BNP  پرو بی ان پی 
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VBG گاز های وریدی 

Ph پی اچ 

PCO2 میزان فشار دی اکسید کربن 

PO2  اکسیژنمیزان  

SO2 میزان اکسیژن اشباع 

HCO3 میزان بی کربنات 

K پتاسیم 

Na سدیم 

Mg منیزیم 

P فسفر 

Albumin آلبومین 

Ca کلسیم 

 

 

 19تشخیص کووید  PCRتست 

Variable 

(data element) 
Code Option راهنمای ثبت اطالعات برای کارشناس ثبت ترجمه پاسخ 

 برای بیمار انجام شده است 19تشخیص کووید  PCRآبا  تست  بله PCR 1 yesتست  .114
2 No خیر 

 آزمایشگاهی که تست در آن انجام و تشخیص داده شده است. نام آزمایشگاه .115

برای بیمار قابل جستجو بوده  SARS_COV_2_RdRp.Gene و  SARS_COV_2_E.Geneنتیجه آزمایش  مثبت Positive 1 نتیجه تست .116

 منفی 2 Negative (Detected or not detectedیا خیر)

3 Unknown نامشخص 

 تاریخی که بر روی برگه آزمایش گزارش شده است  تاریخ گزارش .117

 

 تشخیصی : سی تی اسکن

Variable Code Option راهنمای ثبت اطالعات برای کارشناس ثبت ترجمه پاسخ 
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(data element) 

یافته غیر طبیعی در سی تی  .118

 اسکن

1 yes بله  

2 No خیر 

3 CT scan was not 
performed for the 

patient 

برای بیمار سی تی 

 اسکن انجام نشده است

 تاریخ به صورت سال شمسی می باشد تاریخ گزارش سی تی اسکن .119

مورفولوژی اصلی ضایعات در  .111

 سی تی اسکن 

 

1 Pure GGO   

2 Pure consolidation  

3 Predominant GGO  

1 Predominant 

Consolidation 
 

1 Mixed(GGO & 

Consolidation) 
 

   Crazy Paving ضایعات همراه  .111

Reversed Halo sign  

Intralesional Bronchial  

Linear Opacity  

Nodullar Pattern  

راست و چپ باید مشخص شود و در خصوص سایر در صورتی که هیچ کدام ازاین    Pleural Effusionدر خصوص   Bronchiectasis سایر ضایعات همراه  .112

  Emphysema گزینه ها نیست نام ضایعه وارد گردد. 

Mass  

Pleural Effusion  

Late arterial phase(LAP)  

Pulmunary .A.Dilatation  

Pericardial Effusion  

Others  

   Central  الگوی انتشار .113

 Peripheral  

 Pleural Sparing  

 Pleural Based  
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 Others  

  رتبه درگیری لوب های ریه  .114

  % 1کمتر از  ≤%5 1 در گیری لوب راست فوقانی  .115

2 5%-24% 1%-21% 

3 25%-49% 21%-19% 

1 50%-74% 10%-71% 

 %71بیش از  ≥75% 1

1 With involvement, 

unknown percentage 
درگیری دارد، درصد 

 مشخص نیست

در گیری لوب راست  .111

 میانی

  % 1کمتر از  ≤5% 1

2 5%-24% 1%-21% 

3 25%-49% 21%-19% 

1 50%-74% 10%-71% 

 %71بیش از  ≥75% 1

1 With involvement, 

unknown percentage 
درگیری دارد، درصد 

 نیستمشخص 

در گیری لوب راست  .111

 تحتانی 

  % 1کمتر از  ≤5% 1

2 5%-24% 1%-21% 

3 25%-49% 21%-19% 

1 50%-74% 10%-71% 

 %71بیش از  ≥75% 1

1 With involvement, 

unknown percentage 
درگیری دارد، درصد 

 مشخص نیست

در گیری لوب  چپ  .111

 فوقانی 

  % 1کمتر از  ≤5% 1

2 5%-24% 1%-21% 

3 25%-49% 21%-19% 

1 50%-74% 10%-71% 

 %71بیش از  ≥75% 1

1 With involvement, 

unknown percentage 
درگیری دارد، درصد 

 مشخص نیست
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  % 1کمتر از  ≤%5 1 در گیری لوب چپ تحتانی  .119

2 5%-24% 1%-21% 

3 25%-49% 21%-19% 

1 50%-74% 10%-71% 

 %71بیش از  ≥75% 1

1 With involvement, 

unknown percentage 
درگیری دارد، درصد 

 مشخص نیست

 % محاسبه شود 71% درگیری ریوی داشته باشد10و در صورتیکه باالی  21%  باشد% 10در صورتیکه زیر   در صد کلی درگیری ریوی .121

نتیجه گیری نهایی تشخیص   .121

 19کووید 

 

1 Yes, Highli suspicious بلی با قطعیت باال  

2 Yes, suspicious  بلی مشکوک به کووید

19 

3 No خیر 

 

 یافته های قلب
Variable 

(data element) 
Code Option راهنمای ثبت اطالعات برای کارشناس ثبت ترجمه پاسخ 

  بله yes 1 بیمار مشاوره قلبی شده است؟  .122

2 No خیر 

3 Unknown نامشخص 

اگر بلی آیا یافته غیر طبیعی   .123

 در مشاوره گزارش شده است

1 yes بله  

2 No خیر 

3 Unknown نامشخص 

 باشد 10تنها در صورتی نوشته شود که زیر  EFمیزان   EFاگر بلی میزان  .124

  بله yes 1 وجود مایع در پریکارد .125

2 
No خیر 

  سایر یافته های غیر طبیعی .126
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 درمان 
 دارویی مربوط به کرونا هنگام بستری درمان های

Variable 

(data element) 
 راهنمای ثبت اطالعات برای کارشناس ثبت

هیدروکسی کلروکین، ریتوناویر/ لوپیناویر)کلترا(، آتازاناویر، اوسلتامیویر، ناپروکسن، پردنیزولون،  .127

(، پنتوپرازول ، هپارین، دگزامتازون، 1a/1b، دیورتیک، اینترفرون)IVIGآزیترومایسین، 

 فاویپیراویر، سووداک، کلشی سین،  رمدسویر،  سایر آنتی بیوتیک ها، اکسیژن تراپی، سایر 

هر کدام از داروهایی که پزشک برای بیمار تجویز کرده است و در پرونده بیمار نوشته شده است ثبت گردد. محدودیتی 

 در تعداد ندارد. 

 در بخش درمان های تجویزی در هنگام ترخیص نیز همین اقالم دارویی قابل ثبت می باشد. 

 

ICU 
Variable 

(data element) 
Code Option راهنمای ثبت اطالعات برای کارشناس ثبت ترجمه پاسخ 

 را انتخاب نمایید.  ICUپنجره تاریخ باز می شود و می تواتید تاریخ ارجاع به  ICUتاریخ ارجاع به  .128

برا یبیمار در  ICUنرفته ولی شرایط  ICUبستری شده است و بهر دلیلی به  ICUدر صورتی که بیمار در بخشی بجز  بله yes 1 در بخش ICUشرایط  .129

 خیر No 2 همان بخش محیا شده باشد. 

تهویه مکانیکی در  .131

 بخش )انتوباسیون(

1 yes بله  

2 No خیر 

  بله yes 1 تراپیاکسیژن  .131

2 No خیر 

اگر بلی نوع اکسیژن  .132

 تراپی در بخش

 
  

  CPAP ،BiPAPنوع اکسیژن تراپی را می توانید انتخاب کنید: ماسک اکسیژن، ماسک رزودار، لوله بینی، 

  سایر درمان های مهم .133
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 دارو های سایر بیمار یهای همراه

Variable 

(data element) 
Code Option راهنمای ثبت اطالعات برای کارشناس ثبت ترجمه پاسخ 

دارو های پایین  .134

 آورنده قند خون  

1 yes بله  

2 No خیر 

دارو های پایین  .135

 آورنده فشار خون

1 yes بله  

2 No خیر 

 کاپتوپریل، اناالپریل، لوزارتان، متورال، سایر دارو ها اگر بلی چه دارو هایی .136

  بله ASA 1 yes مصرف .137

2 No خیر 

داروهای پایین  .138

 آورنده  چربی خون

1 yes بله  

2 No خیر 

 آتور واستاتین،  سایر دارو ها اگر بلی چه دارو هایی .139

 در صورتی که سایر را انتخاب می کنید نام دارو را بنویسید  سایر دارو های پایین آورنده چربی خون  .141

دارو های کورتیکو  .141

 استروئید

1 yes بله  

2 No خیر 

 نام دارو نوشته شود اگر بلی چه دارو هایی .142

 شامل آنتی بیوتیک ها و سایر داروهای مهم بیمار)نام دارو نوشته شود( سایر دارو های مهم بیمار .143

 

 درمان های بخش مراقبت ویژه

Variable 

(data element) 
Code Option راهنمای ثبت اطالعات برای کارشناس ثبت ترجمه پاسخ 

پذیرش به بخش  .144

 مراقبت های ویژه 

1 yes بله  

2 No خیر 

3 Unknown  نامشخص 

 تعداد روزهایی که در بخش مراقبت های ویژه بود ه است   اگر بلی طول مدت اقامت  .145
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 تاریخ به صورت سال شمسی می باشد  تاریخ پذیرش به بخش مراقبت های ویژه .146

 تاریخ به صورت سال شمسی می باشد  تاریخ ترخیص  به بخش مراقبت های ویژه .147

عالئم بیمار در  .148

هنگام پذیرش به 
ICU 

Loss of consciousness  هیپوکسمیا 93در صورتی که هیپوکسمی داشته باشد، باید در سوال بعد در صد اشباع را بنویسد. اکسیژن پایینتراز  کاهش سطح هوشیاری  %

 21 تعداد تنفس بیشتر از RR≥24 شناخته می شود . 

BP≤90/60  10/90فشار خون کمتر از 

Multilobular Infiltration  انفیلتراسیون مولتی لوبوالر در اسکن و یا

 عکس قفسه صدری

Hypoxemia هیپوکسمیا 

 به صورت عددی نوشته شود اشباع اکسیژن در بدو بستری وضعیت .149

تهویه مکانیکی  .151

 تهاجمیغیر 

1 yes بله  

2 
No خیر 

نوع تهویه  .151

 مکانیکی 

O2 Mask                                            ماسک  اکسیژن  

O2 Mask reservoir ماسک اکسیژن رزو دار 

Nasal tube لوله بینی 

CPAP سی پاپ 

BPAP  بی باپ 

 تاریخ به صورت سال شمسی می باشد   اگر بلی تاریخ شروع .152

 تعداد روزهایی که از تهویه مکانیکی غیر تهاجمی استفاده کرده است   مدت زمان شروع  .153

تهویه مکانیکی  .154

 تهاجمی 

1 yes شده است؟ آیا برای تشخیص متاستاز اولیه سی تی شکم و لگن انجام بله 

2 No خیر 

 تاریخ به صورت سال شمسی می باشد  اگر بلی تاریخ شروع .155

 تعداد روزهایی که از تهویه مکانیکی غیر تهاجمی استفاده کرده است   مدت زمان شروع .156

  وضعیت اشباع اکسیژن درزمان ترخیص/ فوت.157

وضعیت بیمار  .158

هنگام ترخیص از 
ICU 

1 Transmission 
to other 

wards 

  انتقال به سایر بخش ها

2 Discharge to 
home 

 ترخیص به منزل

3 Death فوت 
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  اکمو ECMO سایر درمان ها  .159

Hemoperfusion نهموپرفیوژ 

CRRT درمان جایگزین کلیوی مداوم 

Pulse cortone therapy تراپی پالس کورتون 

Hemodialysis همودیالیز 

Plasmaphoresis پالسمافرز 
 

 عوارض 
Variable 

(data element) 

Option ترجمه پاسخ  

منظور عوارض در حین بستری  و بعد از ترخیص می باشد. در صورتی که سایر عوارض باشد نام سایر عوارض آورده  پنومونی باکتریال Bacterial Pneumonia  عوارض .161

 باکتریمی bacteremia مشخص می شوند. 1شود. الزم بذکر است این عوارض در زمان گرفتن فایل اکسل خروجی با  کد 

lymphocytosis لنفوسیتوز 

Lymphopenia لنفوپنی 

Septic Shock شوک سپتیک 

Cardiac Ischemia ایسکمی قلبی 

Cardiac arrest ایست قلبی 

cardiac arrhythmia آریتمی قلبی 

Congestive Heart failure نارسایی احتقانی قلب 

Endocardititis/ 

Myocarditits/ Pericarditis 
پریکاردیت آندوکاردیت/ میوکاردیت/  

cerebrovascular accident سکته مغزی 

Seizure تشنج 

Meningitis/ Encephalitits مننژیت/آنسفالیت 

Anemia آنمی 

Acute Respiratory 

distress Syndrome 
 سندروم دیسترس تنفسی حاد 

Pneumothorax پنوموتوراکس 

Acute renal damage/ 

Acute renal failure 
 آسیب حاد کلیوی/ نارسایی حاد کلیوی
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Liver dysfunction  اختالل عملکرد کبدی 

Coagulation disorder بیماری های انعقادی خون 

GI Bleeding خونریزی گوارشی 

rhabdomyolysis رابدومیلیز/ میوزیت 

Hepatitis  هپاتیت 

Hyperglycemia هیپرگلیسمی 

Hypoglycemia هیپوگلیسمی 

Pancreatitis پانکراتیت 

Skin disorder اختالالت پوستی 

Anosmia/ Disosmia اختالالت بویایی 

Myopathy  میوپاتی 

Libido کاهش میل جنسی 

Vertigo سرگیجه 

Other complications )سایر عوارض)نام ببرید 

 

 پیگیری بیماری

Variable 

(data element) 
Code Option راهنمای ثبت اطالعات برای کارشناس ثبت ترجمه پاسخ 

 عالئم بیماری که پس از ترخیص تداوم دارد.  تب Fever  عالئم .161

Cough  سرفه 

Dispnea تنگی نفس 

Weakness ضعف و بیحالی 

Headache  سردرد 

Myalgia بدن درد 

Nausea تهوع 

Vomiting  استفراغ 

Others  سایر عالئم 

سی تی اسکن  .162

 بعداز پیگیری

1 Yes  آیا بیمار شش هفته بعد از درمان به منظور پیگیری سی ی اسکن انجام داده است یا خیر؟ بلی 

2 
No  خیر 
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نتیجه سی تی  .163

 اسکن  

1 Normal طبیعی  

2 Abnormal غیر طبیعی 

 به صورت پرسش از بیمار نوشته شود چگونه بوده است شرایط منزل از نظر قرنطینه .164

مراجعه مجدد پس  .165

 از ترخیص

1 yes بله  

2 No خیر 

 Covid symptoms 1 علت مراجعه  .166
and complications 

 شرح مشکل نوشته شود  عالئم و عوارض کوید

2 Other diseases  سایر بیماری ها 

 محل مراجعه مجدد  .167

 

 Re-hospitalization 
in the same center 

  بستری مجدد در همین مرکز 

 Hospitalized in 
other hospitals 

 بستری در سایر بیمارستان ها

 Refferd to clinics مراجعه سرپایی به درمانگاه و مطب 

  بلی  Yes 1 فوت  .168

2 No  خیر 

 تاریخ به صورت سال شمسی می باشد  تاریخ فوت  .169

دلیل فوت بیمار باید مشخص گردد. ایا بیماری عود داشته است و یا به سایر علل فوت کرده است. سایر علل نیز حتما  علت فوت  .171

 پرسیده شود. 

آیا تست مجدد  .171

PCR  انجام شده

 است؟ 

1 Yes  بلی  

2 

No  خیر 

ناریخ انجام  .172

 تست

  

نتیجه تست چه  .173

 بوده است

1 Yes  بلی  

2 No  خیر 

3 Unknown نامشخص 

 

 


