
۱ 
 

 / دانشگاه علوم پزشکی تهران   19-دستورالعمل اجرایی برنامه ثبت بالینی کووید

 ( ویژه کارشناسان ثبت)

 

 مقدمه

ري پاندمیک متوقف شدن بوده و به عنوان یک بیماغیر قابل  19براساس مطالعات منتشر شده به نظر می رسد انتشار بیماري کووید 

به رو شدن  سیستم هاي بهداشتی با چالش هاي این بیماري پاسخ جهانی الزم است. مطالعات مین علت براي رو هشناخته می شود. به

اپیدمیولوژیک با بررسی سیر طبیعی بیماري و مکانیزم هاي بیماري زایی این بیماري در کاهش بروز این بیماري  و کنترل آن کمک 

راي مقابله با این بیماري و یا همه گیري هاي بعدي آماده نمایند. هدف کنند.  از طرفی این مطالعات می توانند سیستم هاي بهداشتی را ب

می باشد. این پروتکل اجرایی نحوه جمع آوري   در نقاط مختلف 19از انجام این مطالعه بررسی داده هاي بالینی  بیماران مبتال به  کووید 

 داده هاي بیماران را نشان می دهد. 

 مراحل اجرایی

 
  باشد میمراحل اجرایی برنامه شامل موارد زیر: 

 انسانی نیروي تعیین -

 مسئول برنامه در هر بیمارستان •
 رابط برنامه در هر بیمارستان •

 کارگروه اعضا ،ثبت کارشناسان مانند بالینیثبت بالینی کرونا  در فعال مختلف داخلی هاي بخش هماهنگی 
 ...)و بیمارستان اطالعات فناوري ،پزشکی مدارك( اجرایی هاي بخش سایر و علمی/ تخصصی

 از آماري گزارش ارائه و پاسخ و پرسش جهت تخصصی کارگروه با هماهنگی و احتمالی سؤاالت به پاسخگویی 
 ثبت روند

 
 کارشناس ورود اطالعات در هر بیمارستان •

 شده داده آموزش هاي پروتکل طبق مناسب هاي داده شناسایی و آموزشی منابع مطالعه 

 آشنایی کامل با مراحل اجرایی و توانایی بررسی پرونده پزشکی بیماران 
 و بیمارستانی اطالعات ثبت هاي سامانه ،بیماران پزشکی پرونده( شده تعریف منابع از ها داده آوري جمع(... 
 ثبت افزار نرم به ها داده ورود 

 بیماران پیگیري هاي دوره یا و ها پرونده تکمیل دنبال به بیماران شده ثبت اطالعات روزرسانی به 

 
 مشاور ( متخصص عفونی یا داخلی) •

 یی به سواالت علمی کارشناسان ورود اطالعات در حین بررسی پرونده ها و پاسخگو ارائه مشاوره 
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 بیماران هاي پرونده اطالعات آوري جمع و بیماران شناسایی -

 ICU: پرونده هاي بخش هاي درگیر کرونا و منابع اطالعاتی شامل

 :از توان میاین منابع اطالعاتی را 
  آوري کرد. تریاژ  و ... جمع, ها آزمایشگاه, رادیولوژي, کامپیوترمرکز , بخش مدارك پزشکی بیمارستان 

 :جمع آوري اطالعات با توجه به شرایط هر بیمارستان می تواند به دو صورت انجام پذیرد 

 اسکن پرونده به داخل نرم افزارورود مستقیم اطالعات از پرونده کاغذي و یا  -1

 ورود اطالعات ابتدا در پرسشنامه کاغذي و سپس ورود به داخل نرم افزار -2

 

 تعیین بیماران جهت تکمیل  اطالعات  -

  لیست بیماران هر بیمارستان از سیستمHIS  آن بیمارستان دریافت و همراه اطالعات دموگرافیک بیمار به داخل
 سامانه ورود دیتا ایمپورت شده است

  بیمار کرونایی به هر کارشناس تحویل داده میشود 1000شاملدر ابتداي شروع کار یک لیست. 
  ,و درست براي ثبت در انتخاب بیماران مناسب در طی بررسی پرونده هاي بیماران لیست شده باید توجه داشت که

انجام گیرد.  ،شده از پیش تعیین معیارهاي ورود و خروجباید مطابق با لیست ، ورود داده برنامه ثبت بالینی کرونا و
 باشد: ثبت بالینی کرونابه شرح زیر می سیستم به خروج و ورود معیار

 معیار ورود
 بستري در بیمارستان 19بیمار مبتال به کووید  -
 19-و یا دریافت درمان کوویدهر دو  یااسکن مثبت  یا 19مثبت بودن تست کووید  -

 معیار خروج
و بدون درمان  و سیتی اسکن 19داشتن فقط عالئم بالینی بدون نتیجه تست کووید نبوده است ( 19-بیمار کووید -

 کووید/ بستري به دلیل بیماري دیگر)
 نشده است (بیماران کمتر از یک روز بستري در بیمارستان و زنده) بیمار به صورت اورژانس بوده است و وارد بخش -

 

 کرونا بالینی ثبت پرسشنامه برنامه -

 فهرستی از اقالم اطالعاتی باید ثبت سیستم یک براي ،شود می ثبت ها پرونده در بیماران از که اطالعاتی زیاد حجم به توجه با
 .آوري اطالعات را تهیه کرد ها پرسشنامه جمع مطابق با آن و نموده مشخص را شود می ثبت اهداف به دستیابی باعث که

 باشد: هاي زیر می طور خالصه شامل بخش آوري خواهد شد به لیست اقالم که در طی مراحل ثبت جمع
 اطالعات دموگرافیک  -1

  معیار ورود و خروج -2
 19تشخیص کووید PCRتست  -3

   19مواجهه با ریسک فاکتورهاي کووید -4

  عالئم بیمار -5
 نشانه ها  -6

 )آزمایش 31( آزمایشات بیمار موقع پذیرش -7
 بیماري هاي همراه -8



۳ 
 

  CT Scanیافته هاي  -9
 یافته هاي قلبی -10

 درمان هاي دارویی مرتبط با کرونا -11

 درمان هاي دارویی به دلیل بیماري هاي همراه در طول مدت بستري -12

 درمان هاي بخش مراقبت ویژه -13

 عوارض -14

 آزمایشات بیمار در زمان بستري -15

 نتیجه بستري در بیمارستانپیگیري و  -16

نکته : در شرایطی که بیمار داراي معیار ورود به ثبت نباشد و در وارد اخروج از مطالعه  قرار میگیرد تنها اطالعات دموگرافیک 
 کامل خواهد شد و نیازي به تکمیل باقی فرم نمی باشد.

 

 و تکمیل اطالعات بیماران پیگیري -

ثبت بالینی کرونا  سیستم در در هرسال شده ثبت بیماران شوند، مربوط به پیگیري آوري می جمع هایی که یک بخش از داده
 می باشد. روند پیگیري در دو مرحله بالینی

 زهرا. , منابع اطالعاتی ثبت مرگ مانند: بهشتHISاحوال،  هاي ثبت صورت غیرفعال با مراجعه به سیستم )به1 
 .گردد بیمار انجام می خانواده/  بیمار اصورت فعال و تماس تلفنی ب ) به2 
 شماره با روز طول در متفاوت زمانی فواصل در تکرار سه تا پاسخگویی عدم صورت در است موظف گیرنده تماس فرد 

 .بگیرد تماس ارتباط، براي دسترس در هاي تلفن

 

 ها براي ثبت داده اطالعات ورود افزار استفاده از نرم -

 .باشد می DHIS2کرونا بالینی ثبت سیستم در مورداستفاده افزار نرم
DHIS2 با متناسب که است بیمار بر مبتنی و جمعی آماري هاي داده ارائه و اعتبارسنجی آوري، جمع براي افزاري نرم 

 با است عمومی افزار نرم یک افزار نرم این. است شده ساخته آن به محدود نه و سالمت اطالعات یکپارچه مدیریت هاي فعالیت
 به نیاز بدون را خاص اطالعات سیستم یک محتویات دهد می اجازه کاربر به که پذیر انعطاف کاربري رابط یک و باز مدل یک

 .است جاوا بر مبتنی و وب پایه بر ماژوالر، افزار نرم دسته یک DHIS 2.کند طراحی نویسی برنامه
 
 
 

 اطالعات  کیفی کنترل -

 اخالقی و مالحظات رعایت اصول محرمانگی -

 ها داده گذاري استفاده از فرم اشتراك -

 ارایه گزارش و ها داده آنالیز -

 
 


