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 19-پرسشنامه برنامه ثبت بالینی کووید

 )دانشگاه علوم پزشکی تهران(

 

 

 

  

 اطالعات دموگرافیک    

 نام بیمارستان: 

 شماره پرونده بیمار شماره پذیرش بیمار: 

 ......................................................نام و نام خانوادگی:  کد ملی: ..........................................................

 □زن □جنسیت: مرد نام پدر:...........................................

 سن: ........................................ تاریخ تولد: ..................................../

 تلفن همراه بیمار: ...................................................... ......................................................تلفن تماس: 

  محل سکونت: استان:..................... شهر........................              

 اطالعات پذیرش و ترخیص  
 تاریخ بستری: ............../ ........................ /........................ تاریخ شروع عالئم: ................./..................../........................... 

 ..............اگر بلی نام مرکز انتقالی:...... □خیر□انتقال از سایر مراکز: بلی  .    □وضعیت بستری: بستری:

 □اورژانس  □مطب خصوصی □پایگاه سالمت   □نحوه ارجاع: خود فرد 

 □: فوت    □رضایت شخصی  □ترک بدون اطالع   □انصراف از پذیرش   □نوع ترخیص: اعزام به سایر مراکز

 در صورت فوت ساعت فوت: 

 .....................................بخش ترخیص:  تاریخ ترخیص: ............/............/.............

  مدت بستری: .....................روز

 19-ریسک فاکتور کووید

بستری در بیمارستان  طی دو هفته گذشته  ؟  علت  □

 بستری............
 مراجعه به درمانگاه/مطب  طی دو هفته گذشته ؟        علت مراجعه:.........

 □سایر   □دانش آموز   □کارمند بخش دولتی یا خصوصی   □سالمتشغل: کارکنان بخش 

  □خیر □آیا سیگار می کشید یا قبال می کشیدید؟ بلی

 اگر بلی در روز چند نخ سیگار می کشید؟.....................  

 □در حال استفاده        □وضعیت استعمال سیگار: ترک کرده 

  □خیر □کشیدید؟ بلیآیا قلیان می کشید یا قبال می 

 اگر بلی در هفته چند سر قلیان می کشید؟.....................   

 □در حال استفاده        □وضعیت استفاده از قلیان: ترک کرده 

 □خیر  □آیا  الکل استفاده می کنید بلی □خیر  □آیا مواد مخدر استفاده می کنید بلی

 گروه خونی
AB-  □  AB+□    B-□    B+ □   A-□    A+ □  O-□   O+□ 

در پرونده □)ویژه(      5(         سطح زیاد) 4)متوسط(           سطح 3) کم(       سطح 2)خود مراقبتی(       سطح 1سطح□سطح مراقبتی براساس برگه پرستاری:   

 ثبت نشده است.

 ....................قد)سانتی متر(:  وزن)کیلوگرم(: .........................

  )قدبه متر(/ وزن                2 :(BMIشاخص توده بدنی)
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 بیماری های همراه
سکته قلبی شامل تغییرات )تاریخچه قطعی یا احتمالی  MIسایقه  ایست قلبی/انفارکتوس/ سکته قلبی □ بیماری های قلبی        □

 (   نوار قلب و یا انزیمها

)تنگی نفس شیانه یا به دنبال تحرک که به داروهای دیورتیک و  CHFنارسایی احتقانی قلب   □

 دیجیتال و کاهش دهنده حجم پاسخ می دهد(

 نامشخص □ 

 شدت بیماری نا مشخص   □خیر □بلی    □      اگر بلی آیا درگیری به سایر ارگان ها دارد     دیابت                     □

  پرفشاری خون    □

 نوع بدخیمی: .................   )  سرطان ها )شامل لوسمی ولنفوم نیز می شود(       □

 سال تشخیص:   

 متاستار به سایر اعضا،         متاستاز نامشخص (      □بدون متاستاز              □وضعیت متاستاز: 

 سایر: .....................................     □ آسم    COPD   □نوع بیماری:  بیماریهای مزمن ریوی □

  شدت بیماری:   بیماری های مزمن  کبدی:   □

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

     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  شدید  □ 

 شدت نامشخص   □

 میلی گرم در دسی لیتر 3متوسط: کراتینین  بیش از □                 بیماری مزمن کلیوی□

  بیمار دیالیز می شود، پیوند کلیه انجام شده ، اورمی وجود دارد.  شدید )□ 

      شدت نامشخص   □

 بیماری های نورولوژیک □
 

 ا نوع بیماری نورولوژیک: ...............

 بیماری های روماتولوژیک□

 

 نوع بیماری  روماتولوژیک: ...............

 TIA  CVA/CVD/مشکالت عروقی مغز: □

)سابقه سکته مغزی  بدون عوارض یا همراه با عوارض 

 خفیف/ حمالت گذاری عروقی مغز( 

 (               35بیش از  BMIخیلی چاق )بیمار □

  بیماری با نقص ایمنی          □

 سایر:......  □پارکینسون□نوع  اختالل شناختی مغز  را مشخص کنید: شامل الزایمر  دمانس □

 پانکراس□کلیه □روده □کبد□قلب □ریه، پیوند اعضاء:  □

 سایر: نام عضو:................... □

 زخم معده )هر گونه تاریخچه زخم معده یا دوازدهه / خونریزی معده( بیماری  □

 بیماری شریان محیطی □ فلج یکطرفه یا دوطرفه/کامل □

لنگی پا بصورت دوره ای به دلیل تنگی عروق پا، جراحی عروق محیطی به دلیل نارسایی، تاریخچه 

 ی متر درعروق شکم یا قفسه سینه( سانت 6گانگران پا، نارسایی حاد عرقی، انوریسم عروقی بیش از 

 ( HIVبیماری نه فقط مثبت بودن  )وجود  AIDS□  درمان با کورتیکواستروئید         □

 □نمی دانم   □سه ماهه سوم  □سه ماهه دوم  □سن بارداری  سه ماهه اول   باردار    □ هیپر لیپیدمی/ چربی خون باال □

 کبد چرب□ هیپوتیروئیدی□

 سایر بیماریهای همراه: ............□ اسکیزوفرنی□ 

  نمره شاخص چارلسون: 

 سابقه مصرف دارو های سایر بیماری های همراه

 :  دارو های فشار خون □دارو های خوراکی       □:  انسولیندارو های پایین آورنده قند خون  

 نام ببرید: .................. □سایر دارو ها □اناالپریل □کاپتوپریل □متورال □لوزارتان

 □خیر □:  بلیASAمصرف 

 

 نام ببرید: ........... □سایر دارو ها  □:  آتور واستاتینداروهای چربی خون
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 □خیر □:  بلیدارو های کورتیکو استروئید

 اگر بلی چه دارویی:.........................

هیدروکسی  □هپارین□آتازاناویر : 19سابقه مصرف دارو های کوید 

  □آزیترومایسین□انوکساپارین/ کلکسان □دگزامتازون□ریواروکسابان□کلروکین

 □سایر□سووداک  □فاوی پیراویر□پردنیزولون□ناپروکسن

 : .......................................................)شامل انتی بیوتیک ها (سایر داروها

 عالئم بیمار

لرز   □درد مفاصل)آرترالژی(□درد عضالنی)میالژی(  □درد قفسه صدری □آب ریزش از بینی □خلط خونی)هموپتزی(□خلط  □سرفه خلط دار  □سرفه خشک □تب 

 □ازدست دادن حس چشایی □ازدست دادن حس بویایی □سردرد□بدن درد □خستگی □اسهال □استفراغ □تهوع  □کاهش سطح هوشیاری □تنگی نفس □گلودرد□

کاهش  □بی اشتهایی □ضعف و بیحالی □تعریق □راش□برجستگی لنف نود  □درد شکم)اپیگاستر( □)محل خونریزی را نام ببرید:........................( سرگیجه □خونریزی

 نام ببرید:.......... □سایر   □وزن

 نشانه ها

 □سایر نشانه ها □، اگزودای فارنکس□قرمزی ملتحمه چشم)کونژنکتیویت(  □آریتمی قلبی □لنفادنوپاتی □راش پوستی □ادم اندام ها□سمع ریه)ویز، کراکل، رال، ...(

 نام ببرید:..................

 

 فشار خون سیستولیک:         فشار خون دیاستولیک       :    RR تعداد تنفس      : PR تعداد ضربان قلب      :  Tدرجه حرارت 

 ذکر نشده است   (   □اکسیژن     با □بدون اکسیژن   □   )شرایط اندازه گیری:     .………: SO2 درصد اشباع اکسیژن

 سایر یافته ها: 

 آزمایشات بیمار موقع پذیرش )یا اولین ازمایش بیمار بعد از بستری(

WBC:                    Hb:                  Plt                   Lymph%:                            utrophyl%:           Urea:                Cr:                      

Ferritin :            FBS:                     BS                              ESR :              Total Bil.                         Direct Bil:                    

AST:                   ALT:                     ALP                     d-Dimer:             CPK:              LDH           :   CRP:                 

Procalcitonin :              Troponin1:              PRO BNP:               VBG:                 PH:                 PCO2:           PO2:                    

SO2 :            Hco3 :                  K:            Na:              Mg:              P :                 Albumin:                Ca           
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 PCRآزمایش 

 خیر     □بلی □ RT_PCRتست□

 مثبت                 منفی                  نامشخص    :   RT_PCRنتیجه  تست

تاریخ گزارش: 

......../......./...... 

 نام آزمایشگاه: 

 CT Scanیافته های 

     □برای بیمار سی تی اسکن  انجام نشده است   □خیر  □بلی  وجود دارد؟ یافته غیر طبیعی در سیتی اسکن

اسکن: تاریخ گزارش سی تی 

............../...................../.................. 

 فاصله زمانی انجام سی تی اسکن از زمان بروز عالئم:  .....................روز

 مورفولوژی  اصلی ضایعات: 
□ 1) Pure  GGO     □2)  Pure Consolidation       □3) Predominant GGO   
    □ 4)Predominant Consolidation                      □ 5) Mixed (GGO & Consolidation) 

 (: 19سایر ضایعات همراه)مرتبط با کوید  
□ Crazy Paving                          □ Reversed Halo  sign                      □  Intrestitial Brochial   Distortion 
□Linear Opacity                         □   Nodular Pattern                          

 ضایعات ریوی همراه با سایر بیماری ها: 
□Bronchiectasis                                  □   Emphysema                                                                            □   Fibrosis  
□Mass                                                   □ Pleural effusion(RT    LT )                           □    LAP 
□Pulmonary.A. Dilatation                 □   Pericardial Effusion                                                                 □    Other: ………………..   

 )امکان بیش از یک انتخاب(الگوی انتشار:   

 : ..............................□سایر       □   Pleural Sparing□                    Pleural Based             □محیطی                       □مرکزی 

  :رتبه درگیری در سی تی اسکن

 لوب درگیر 

 

درگیری  -1

وجود ندارد 

 صفر درصد

 

کمتر از  -2

5% 

 

3- 5%-

24% 

 

4- 25%- 

49% 

 

5- 50 %- 

74% 

 

بیش از  -6

75% 

 

درگیری وجود دارد درصد مشخص  -9

 نیست

 

 □RUL 0□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 9راست فوقانی

 RMLراست میانی

 

0□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 9□ 

 RLLراست تحتانی

 

0□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 9□ 

 LULچپ فوقانی

 

0□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 9□ 

 LLLچپ تحتانی

 

0□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 9□ 

 :درصد درگیری در سی تی اسکن

 خیر □      19بلی مشکوک به کوید  □بلی با قطعیت باال   □بر اساس گزارش سی تی اسکن:    19نتیجه گیری نهایی تشخیص  کوید 

 یافته های ارزیابی قلب و عروق

 اگر بلی یافته غیر طبیعی در گزارش چه بوده است؟ ................................................    □خیر □بیمار مشاوره قلبی شده است؟  بلی 

 : ............................ EFمیزان    □خیر □اکو کاردیو گرافی انجام شده است: بلی 

     □خیر □(:  بلی  Pericardial Effusionوجود مایع در پریکارد ) 

   ECG  خیر □یر طبیعی:  بلی غ□   

 سایر یافته های غیر طبیعی در قلب: .....................................................................................
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 درمان های بخش مراقبت وِیژه

 ........اگر بلی طول مدت اقامت: ......   □نامشخص  □خیر□بلی        ؟ ICUپذیرش به 

 ......./......../.........: ICU: ......./......../.........                     تاریخ ترخیص از  ICUتاریخ پذیرش به 

 منتقل شده است؟   ICUبیمار با کدام عالمت به

    □RR≥24□ BP≤90/60□Multilobular infiltration(CXR/CT Scan) □ Hypoxemia   □هوشیاری کاهش سطح

 وضعیت اشباع اگسیژن )میزان اکسیژن اشباع(: .......................

 تاریخ شروع:                    مدت )روز(: ............... اگر بلی:      □خیر□؟   بلی  (NIV)تهویه مکانیکی غیرتهاجمی 

   CPAB                    □BiPAB□(      Reservoir) ماسک اکسیژن رزووار □ماسک  اکسیژن                □نوع تهویه مکانیکی: 

 تاریخ شروع:                 مدت )روز(: ............... اگر بلی:     □خیر□بلی  Intubation تهویه مکانیکی تهاجمی 

      □پالسمافرز □    همودیالیز             □تراپی  پالس کورتون      □CRRT          □ن هموپرفیوژ       □ECMOسایر درمانها: 

 :  ICUوضعیت بیمار هنگام ترخیص از 

 بدون و ابستگی به اکسیژن(  □  -2با اکسیژن   □-1انتقال به بخش )□  

 ترخیص به منزل     □   

 فوت     □   

 درمان های دارویی

  هیدروکسی کلروکین □خیر       □بلی  آزیترومایسین □خیر       □بلی 

 ریتوناویر/لوپیناویر )کلترا(  □خیر       □بلی  IVIG □خیر       □بلی 

 آتازاناویر  □خیر       □بلی  دیورتیک □خیر       □بلی 

 اوسلتامیویر □خیر       □بلی  (1a/1bاینتر فرون ) □خیر       □بلی 

 ناپروکسن □خیر       □بلی  پنتوپرازول □خیر       □بلی 

 متیل پردنیزولون        □خیر       □بلی  هپارین □خیر       □بلی 

 اکسیژن تراپی:  □خیر       □بلی         سایر درمان های مهم:

 دارو های سایر بیماری های همراه

 :  دارو های فشار خون

 نام ببرید: .................. □سایر دارو ها □اناالپریل □کاپتوپریل □متورال □لوزارتان

 □دارو های خوراکی       □:  انسولیندارو های پایین آورنده قند خون 

 

 □خیر □:  بلیASAمصرف  نام ببرید: ........... □سایر دارو ها  □:  آتور واستاتینداروهای چربی خون

 

 : .......................................................)شامل انتی بیوتیک ها (سایر داروها

 
 □خیر □:  بلیدارو های کورتیکو استروئید

 اگر بلی چه دارویی:.........................

 در بخش ICUشرایط ایجاد 

 □خیر □در بخش ایجاد شده است؟ بلی ICUآیا برای بیمار مجبور شرایط  : ...../.............../..............ICUتاریخ ایجاد شرایط 

 □خیر □مکانیکی در بخش )انتوباسیون( استفاده شده است؟ بلیآیا برای بیمار  تهویه 

 درمان های دارویی بعد از ترخیص
  هیدروکسی کلروکین □خیر       □بلی  متیل پردنیزولون        □خیر       □بلی 

 ریتوناویر/لوپیناویر )کلترا(  □خیر       □بلی  آزیترومایسین □خیر       □بلی 

 آتازاناویر  □خیر       □بلی  IVIG □خیر       □بلی 

 اوسلتامیویر □خیر       □بلی  دیورتیک □خیر       □بلی 
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 پیگیری بعد از ترخیص

 تاریخ پیگیری:                   

 عالئمی که بعد از ترخیص تداوم داشته است 

 سردرد□ تب□

 بدن درد□ سرفه □

 تهوع□ تنگی نفس□

 استفراغ□ ضعف و بیحالی□

 :..........................................سایر عالئم □

 سی تی اسکن پیگیری:

     □ششم بعداز درمان   دارد سی تی اسکن بعداز پیگیری پس از هفته

 □ندارد 

 □غیر طبیعی    □نتیجه سی تی اسکن : طبیعی   

 ؟ شرایط منزل از نظر قرنطینه چگونه بوده است

 □خیر       □مراجعه مجدد پس از ترخیص داشته است : بلی 

 محل مراجعه مجدد:

o   بستری مجدد در همین مرکز 

o  بستری در سایر بیمارستان ها 

o به درمانگاه و مطب مراجعه 

 عوارض و بیماری های که بعد از ترخیص ایجاد شده است: نام ببرید.......................................

 اگر فوت شده، تاریخ فوت: ................/.................../......................     □فوت شده   □وضعت حیاتی بیمار؟  در قید حیات است

 علت فوت : ......................

 ناریخ انجام تست: .............../.................../........................ □خیر       □انجام شده است؟ بلی  PCRآیا تست مجدد 

  □نامشخص □منفی□نتیجه تست چه بوده است؟ مثبت 

 پیگیری بیمار قابل تکرار است و می تواند به فواصل مختلف انجام بشود. در هر پیگیری این فرم مجدد و با تاریخ جدید تکمیل می شود.  توضیح:

 

 تاریخ تکمیل پرسشنامه: ..................................                         تکمیل کننده پرسشنامه:                 

 ناپروکسن □خیر       □بلی  (1a/1bاینتر فرون ) □خیر       □بلی 

        سایر درمان های مهم:

 عوارض : در مدت بستری

 آنمی□ پنومونی باکتریال□

 ( ARDSسندروم دیسترس تنفسی حاد)□ باکتریمی□

 پنوموتوراکس□ لنفوسیتوز□

 آسیب حاد کلیوی/ نارسایی حاد کلیوی□ لنفوپنی□

 اختالل عملکرد کبدی□ شوک سپتیک□

 DICبیماری های انعقادی/ □ ایسکمی قلبی□

 خونریزی گوارشی□ ایست قلبی□

 رابدومیلیز/ میوزیت□ آریتمی قلبی□

 هپاتیت □ نارسایی احتقانی قلب□

 هیپرگلیسمی□ آندوکاردیت/ میوکاردیت/ پریکاردیت□

 هیپوگلیسمی□ CVA/CVDسکته معزی  □

 پانکراتیت□ تشنج□

 سایر عوارض: .................................................□ مننژیت/آنسفالیت□


