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 بسمی تعالی

 (data registery) هانظام ثبت بیماری یاندازفرم درخواست راه

 گناباددانشگاه علوم پزشكي آوری معاونت تحقیقات و فن

 واحد توسعه تحقیقات بالیني

 :سبر اسا شدهتهیه

 وزارت بهداشت هایبیمارینظام ثبت  اندازیراهدرخواست  لیتكم یراهنما فرم

 19کووید  مبتالبهو قطعی محتمل  ،مشکوکبیماران  :یماریب ثبت

 :ثبت به فارسي عنوان

 درمانی شهرستان گنابادکز امردر  19موارد مشکوک، محتمل و قطعی کووید ثبت  طراحی دیتا رجیستری

 :سيیعنوان ثبت به انگل

Design of registry data to record suspected, probable and confirmed cases of COVID-19 

in the medical centers of Gonabad city 

 آقای دکتر علی عالمی :اصلي ثبت مسئول

 واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی پژوهشی عالمه بهلول گنابادی :سازمان

 پزشکی گنابادعلوم  :/دانشكدهدانشگاه

 19بیماری کووید  خاتمهتا زمان  دارادامه :اجرا زمانمدت

 :ثبت یراهبرد تهیکم
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 ثبت: نوع 

 برای این بیماری گرفتهانجامو خدمات درمانی  عوارض، عالئم، 19کووید  بیماری موارد ثبت

 : مرکز آموزشي پژوهشي عالمه بهلول و بیمارستان مدني بجستانمارستانیب دو

 اصلي ثبت: اهداف

 در شهرستان گناباد 19-کووید مبتالبهبیماران  هایداده، آنالیز و تفسیر مستمر و سیستماتیک آوریجمع .1

 در شهرستان گناباد 19-با بیماری کووید در ارتباط مؤثر طراحی مداخالتمناسب جهت  بستر جادیا .2

 :ياهداف مراقبت

 در شهرستان گناباد 19-کووید یماریبروز ب نییتع .1

 در شهرستان گناباد در طول زمان 19-بیماری کووید راتییروند تغ یبررس  .2

 در شهرستان گناباد 19-کوویدبه بیماران  یارائه خدمات بهداشت یابیارز  .3

 :اهداف پژوهشي ثبت

 در شهرستان گناباد 19-تولید اطالعات توصیفی مربوط به بیماری کووید (1

 در شهرستان گناباد 19-اپیدمی کووید بینیپیش (2

 در شهرستان گناباد 19-بالینی در بیماران کووید هایمراقبتآنالیز بقا و ارزیابی پیامد  (3

 شاهدی و کوهورت-، موردبالینیهای کارآزماییایجاد منبع نمونه برای مطالعات پژوهشی مانند  (4

 :مورد ثبت یماریب فیتعر

 :مورد مشكوک

  قابل  یگرید کیولوژیبدون تب که با عامل ات اینفس با  یگلودرد همراه با تنگ ایلرز  ایسرفه خشک  حالشرحفرد با

 .نباشد هیتوج

 که باشد یبا هر شدت یتنفسعالیم  ایتب و  یدارا ماریب: 

o را  یماریبعالیم  روز قبل از شروع 1 4عرض  در ،19-دیکوو یماریب یمورد محتمل/قطع با کیسابقه تماس نزد

 داشته باشد

o (1)یدرمان- یکارکنان بهداشت 
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 :است که یمشکوک مورد: محتمل مورد

 ونیلتراسیانف رینظ باشدمی 91- دیکوو یماریمطرح کننده ب شدتبه ستیولوژیراد ازنظرکه  کیولوژیبا تظاهرات راد 

 glass و یقفسه صدر یوگرافیراد ای هیر scan CT پربفرال در ینواح ونیلتراسیانف خصوصاً دوطرفه ای کیلوبولر  یمولت

ground در scan CT هیر (confirmed Clinically) 

  رعتس و غیرمعمولنامناسب داشته و به شکل  ینیمناسب، پاسخ بال هایدرمان رغمیکه عل یپنومون مبتالبهفرد 

 (confirmed Clinically) دفوت شو ایشده  تروخیمحادتر و  ماریب ینیبال تیوضع انتظاریغیرقابل

 Inconclusive result :شیآزما جهینت PCR گزارش نشده یقطع یمنف ایمثبت  عنوانبه ستیفرد معلوم ن 

 (1).است

 ي:قطع مورد

  (1)کینزد و ارتباط ینیبال هاینشانهو عالیم از وجود  نظرصرف ،91-دیاز کوو یناش روسیو یشگاهیآزما تائیدفرد با. 

 

 هدف تیمعج

 جمعیت تحت پوشش دانشگاه: هردو شهرستان گناباد و بجستان 

 نمونه حجم

 که تا زمان ادامه بیماری ثبت ادامه خواهد داشت 19کووید  مبتالبهتعداد کل بیماران مشکوک محتمل و قطعی 

 :گرددمي آوریجمع هاآنثبت از  هایدادهکه  مطالعاتي منابع

  اطالعات بیماران محتمل و قطعیت ثب لیستچکفرم 

 در آن ثبت مارانیعات بالاست که اط یگزارشات خامثبت اطالعات بیماران مشکوک معاونت بهداشتی که  هایفرم 

 .گرددمی

 سامانه  یکیفرم الکترونmcmc  وHIS 

 بیماریابي روش

ثبت  یراب یفرم لیپزشک مسئول تکم مثالً اتکا دارد مارانیگزارش ب یافراد برا ری، ثبت بر سا(غیرفعال) یاجبار یالگو

بت ث یمشخص برا یزمان هایبازه را در هافرماو باشد و سپس  یماریب یقطع صیو تشخ تیزیخود پس از و ماریعات بالاط

 .نمایدمیارسال 
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 هاتانبیمارسمراجعه مرتب به  یبرارابط معاونت  عنوانبهاز معاونت بهداشتی  یپرسنل که فعال بیماریابیفعال  یالگوو 

 .ندینما آوریجمعرا استخراج و  موردبررسی یماریب مبتالبه مارانیعات باطالتا هستند 

 HIS یمارستانیب تیریمد هایسیستماز  مارانیب هیات اولالعاستخراج اط بر اساس بیماریابیو همچنین 

 

 :مارانیب یریگینحوه پ

 مرگ ای و یماری، عود بیاعم از بهبود یبعد یرخدادها یبررس یبرا مارانیب یریگیپ ازمندین یشنهادیبرنامه ثبت پدر 

 مطلوب ثبت در یدادهایروش رو نیا. در انجام خواهد شد (نگرآیندهروش ) مارانیب میمستق یریگیروش پ که بههستیم 

راکز ثبت به م ماری، مراجعه بماریبا ب یعمل با تماس تلفن نی. اگرددمیو ضبط  درج مستقیماًتوسط پرسنل ثبت  مارانیب

 .رفتگخواهد صورت  ماریب یبه پرونده پزشک مراجعه ایو 

 

 ثبت اجرامسئله و ضرورت  انیب

آن در نقاط  گیریهمه عیو سپس روند سر 2019در اواخر سال  نیدر چ 19 -دیکرونا موسوم به کوو دیجد روسیو وعیش

ا باعث شده کشوره روسیانتشار و باالیسرعتمختلف به وجود آورده است.  یرا در کشورها یادیز هاینگرانی ایمختلف دن

 روسیو نیبه ا اینفر در سراسر دن هزار 163، 2020مارس  15 خیتا تار کهطوریبهاز افراد مبتال روبرو شوند.  یعیبا حجم وس

ارد. د یشیابتال همچنان حالت افزا زانیم کنی. لاندبهبودیافته زیهزار نفر ن 76از  شیب خیتار نیاند. هرچند تا هممبتال شده

باعث شده تا با  زین یقطع یاختصاص رمانعدم وجود د نیماه اتفاق افتاده است. همچن 3کمتر از  یابتال در مدت زانیم نیا

 . (2)میرو شومدت روبه نیا یهزار مرگ در ط 6از  شیب

 شدهگزارشاعالم شد. در حال حاضر روند ابتال و مرگ  یطور رسمبه 139۸بهمن  29 خیدر تار روس،یو نیا وعیش رانیا در

ناشناخته بودن  ،المللیبین یهامیحاصل از تحر یهاتیو محروم هاتیاما محدود رسد،یبه نظر م کنندهنگران رانیدر ا

المت، س مسئلهبه  فرا بخشیو فقدان نگاه  یافکار عموم تیریاطالعات در مد یورفنا تیعدم استفاده کارآمد از ظرف ،یماریب

 . (3)است دهیدر جامعه گرد یجانیه یهاموجب ظهور ترس و بروز واکنش

شامل، تب، سرفه، خلط، سردرد، استفراغ،  مارستانیب به 19 دیکوو مبتالبه مارانیدر بدو ورود ب ینیعالئم بال ترینمهم

الئم ع نیا وعیش زانی. اطالع از مباشدمی سرفه آنها تب و ترینمهم ،باشدمی نهیو درد قفسه س نورهیر ،یخستگ اسهال،

است که با  هایسرفهخشک،  سرفه برخوردار است. منظور از ایویژه تیاز اهم مارانیب هیاول یغربالگر و ییجهت شناسا

 یمنیا هایسلولو  یباکتر یایو خلط از بقا باشدمی ییایباکتر هایعفونتمربوط به  خلط دیخلط همراه نباشد. اصواًل تول

از عالئم  رگید یکی. شودنمی دیخلط تول یروسیاست و در عفونت و شدهتشکیل هاباکتریمبارزه با  انیدر جر شدهکشته

درجه حرارت بدن،  رفتن هستند. با باال یپرترمیو ها ایرکسیتب شامل پ گرید اصطالحات. (2)تب است روس،یکرونا و
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در رابطه با عالیم بالینی مطالعات  نکند دایپ شیو افزا شدهثابتکه دما  یزمان شخص ممکن است احساس سرما کند تا

بود.  گرادسانتی درجه 3۸دما باالتر از  % 7۸تعداد  نی، از ااندداشتهمطالعه تب  در19-دیکوو مارانیاز ب % 9۸ نشان داد که 

دچار  مارانیب از % 55و  یو درد عضالن یدچار خستگ مارانیاز ب % 44 سرفه، دچار مارانیاز ب % 76آنها گزارش دادند که 

 . (4)و اسهال داشتند یزیخونر، سردرد ،خلط نیهمچن مارانیب از یتعداد کم بودند  نفس یتنگ

هستند. سطح  یتوپنیلنفوس مبتالبه %37 و یلکوپن مبتالبهآلوده  مارانیاز ب %63نشان داد که  یشگاهیآزما هایتست

داده شد، و سطح  صیتشخ مارانیاز ب %12 در باال رفته است. التهاب عضله قلب مارانیب %37 در نوترانسفرازیآسپارتات آم

در  نهیقفسه س CT ریدر تصاو هاناهنجاریبود.  یافتهافزایش توجهیقابل طوربه مارانیب نیدر ا حساس یلیخ I نیتروپون

 . (5)بوده است آلوده مارانیدو طرف ب هایریهاز  %9۸مشاهده شد. در  مارانیب 100%

 نمیا هایواکسن دیوجود ندارد. تول یننو روسیکروناو هایعفونت یبرا یواکسن ای ضدویروسیدرمان  چیدر حال حاضر ه

 یاروهاد دیتول و قاتیتحق یخواهند بود، از طرف ایگسترده فیآل ط دهیا طوربه هاواکسنچالش بزرگ است و  کی داریو پا

 دیتول ،ینتس اصول تیدانشمندان نتوانستند با رعا ،یناگهان گیرهمه یماریب نیاست. در چن یطوالن اریبس ندیفرا کی دیجد

 یمنظم و گسترده در مورد داروها یغربالگر کیرو است:  شیپ یگرید نهیگز ن،یرا انجام دهند. بنابرا دیجد یداروها

 .(6)نوین دارند روسیدر مقابل کروناو تأثیریآنها  ایآ نکهیدانستن ا یبرا موجود

 انمارستی)ب یعالمه بهلول گناباد مارستانیحاد به ب یتنفس مارانیاز ب ایپراکندهمراجعات  139۸ماه سال از اواخر بهمن

 یشگاهینمونه آزما 47۸( تعداد 1۸/02/99گزارش ) نیا هیته خیشده است. تا تارمنطقه تحت پوشش دانشگاه( ثبت فرالیر

 یشگاهیآزما یمورد قطع 99مشتمل بر  شگاهیبه آزما یارسال هاینمونهاست. از  دهیگرد هی( تهییو سرپا یبستر مارانی)ب

نظام مراقبت  فیرمورد مشکوک )بر اساس تع 47۸و  CT مورد 1564(، 1۸/02/1399تا  12/02/1399از  دیمورد جد ۸)

تعداد  اند. تاکنونثبت و تحت مراقبت قرارگرفته ،ییگناباد شناسا ی( در دانشگاه علوم پزشک19-دیکوو یریگهمه یکشور

 .است شدهشناسایی یماریانتقال ب یهامورد از خوشه 6

ر جامعه د یبهداشت دادیرو کی ایخاص و  یماریب کیگسترش  زانیگیری مو اندازه صینقش مؤثری در تشخ یماریثبت ب

شده نظارت بهتر و مؤثرتری داشته باشند. ثبت ارائه یخدمات بهداشت تیفیسازد بر کرا قادر می ینظام بهداشت و دارد

ورت مطالعات کوه لیاز قب یبعد یمنظور انجام مطالعات پژوهشبه مارانیب صیتشخ یبرا یمناسب منبع نیهمچن یماریب

 .(7)آوردمی فراهم ینیبال کار آزماییو 

 جهت اطالعاتی کارآمد در هایسیستمو درمان، استفاده از  بهداشت اطالعات در حوزه یفناور ریچشمگ تأثیربا توجه به 

 کارناپذیرضرورتی ان مار،یمراقبت از ب تیفیک شیآن برافزا تأثیرات افزایش کارایی، اثربخشی و نیز رضایتمندی مراجعان و

 تیریو مد ـرهیانتقـال، ذخ یبـرا مورداستفاده یندهـایو فرا افـراد ،یاز فناور یبـیعـات، ترکالاط هاینظام. رودمیبه شمار 

 ترینمهمبـه  توانمی هانظام ـنیا هایتوانمندی ـنیب از .بهبـود ارائه خدمات هسـتند منظوربه مار،یمربـوط بـه ب هایداده

 یمنـیمراقبت، ا تیفیک ـشیافزا ،یـیدارو یخطاهـا باألخص یپزشـک یدرمـان و خطاهـا هایهزینهکاهـش  ازجملهآنها 

 .(8)اشـاره نمود ـایدن در حوزه سالمت شدهمطرحموضوعات  نیاز بارزتر یکـی عنوانبه مندیرضایتو 
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عات الثبت اط کی جادیا . باباشیدمی هر کشوریدر  یبهداشت ستمیس یابیارز جهت مهم یاارهیاز مع یکی رانامینظام ثبت ب

نظام ثبت . ارائه داد مارانیب تیوضع را جهت بهبود مؤثری ب ومناس هایراه توانمی آن هایداده زیآنال نیهمچن مناسب و

 ارانمیب هایدادهدر مرور  عیتسر ازجملهد کاربرد داشت باش ییاه درزمینهد توانمی گردد مناسب طراحی طوربهاگر  مارانیب

 سدر دسترعلت ه ب گریمراکز د هب مارانیارجاع ب لیتسه و هر بیماردر  یماریب بهتر سیر یابیارز ،یدبع هایویزیتدر 

اشت د زین یتر مدتطوالنی د اهدافتوانمی نات همچنیالعثبت اط ینا و استفاده از اندازیراه .ماریب عاتالاط یداشتن تمام

ر د هاداده زیبا استفاده از آنال در کشوربیماری  رشدز و نی وعشی کردن دایموارد مانند: پ هب توانمیجمل  آن باشد ک از

 مارانیب OutCome &survival سرنوشت نییتع ،ییایجغراف مختلف در مناطق روزب زانینمودن م مشخص و کشور سطح

، Registry تشکیلاز  هدفع درواق خود قرار دهند تأثیررا تحت  امدیند پتوانمیه ک ییفاکتورها نییکشور و تع در سطح

 .(9)تاس خاص در آن کشور یمارانیت بامشخص و مطالعه آوریجمعتلف خم یدر کشورها

قدام ا ای طیشرا کی ایو  ژهیو صیتشخ کی یاست که دارا مارانیمربوط به ب یثانویه هایدادهاز  ایمجموعهثبت  هاینظام

 یپایههستند. هدف  تریگسترده هایدادهورود  ازمندیاغلب ن ماران،یثبت نسبت به پرونده ب هاینظامخاص هستند. 

 Lacour و Davis. کاربران است یسالمت و در دسترس قرار دادن آنها برا هایپروندهاز  هاداده آوریجمعثبت،  هاینظام

 هانظام نیدر ا شدهآوریجمع هایدادهآنها  دگاهی. از ددانندمی مارانیثبت را مطالعه و بهبود مراقبت ب هاینظام یهدف اصل

 Abdelhak (10)دخاص توانمند کن طیشرا ای یماریب کی هایگروه یمطالعهو  لیتحل سه،یمقا ید کاربران را براتوانمی

 ندیراف یابیارز ماران،یب یارجاع یالگوها یابیرد ل؛یاز قب هاییفعالیتثبت، انجام  هاینظاممعتقد هستند  زیو همکاران ن

 یهداشتمراقبت ب ستمیس باارزشمنابع  ییاجرا ریزیبرنامه یالزم برا هایایجاد داده ماران،یمراقبت از ب تیفیو ک یریگیپ

 .(11)سازندمی پذیرامکانرا  یمارستانیب هایبرنامه یابیو بازار یدرمان

 یعات و به عبارتآنها به شکل اطال عیو توز هادادهو پردازش  آوریجمعد در جهت توانمیثبت  هایسیستم یو اجرا یطراح

 هاییاستراتژیوجود  یماریب نیکاهش بار ا منظوربه. (12)مؤثر باشد یماریوقوع ب ایمربوط به روند  هایداده تیریمد

 .(13)است یرثبت ضرو هاینظام یو اجرا یطراح ازجمله

و نحوه بیماری و فرایند درمان  ایزمینههمچنین اطالعات  -SARS-CoV 2 به انیشواهد معتبر در مورد تعداد مبتال وجود

اما با کمبود است  هیاول هایمراقبتو  یبستر ارائه خدمات درمان ترینبزرگ. داده از آن از اهمیت باالیی برخوردار است

ضمن آشکار  ،کشوردر سراسر  یستریرج هایدادهبا فراهم کردن  .میوبرو هستر هیاول هایمراقبتاز  اعتمادقابلاطالعات 

بر این شدیم که در جهت  روازاین. آوریممیاطالعات سیستماتیک و جامعی به دست  مختلف ییایجغراف یکردن الگوها

 این پژوهش را با طراحی دیتا رجیستری انجام دهیم. 19کمک به گرداوری اطالعات جامع در خصوص بیماری کویید 
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 يآت یها سیاست گزاریو  هاگیریتصمیمانجام 

 هایداده هایآیتمکه  19بیماران محتمل و قطعی کویید افراد در  هیکل مطالعات مندنظاممستمر و  آوریجمع

 .انجام خواهد گرفت 19بروز کویید  یدر نظام ثبت در دوره زمان شدهآوریجمع

 

 ایدن کشورهای ریموفق در سا هایثبتمتون، سابقه ثبت و نمونه  بررسي

 Pub MED،Web of هایپایگاهجستجو در  یمبنا منتشرشده بر یانجام این پژوهش، مقاالت علم منظوربه

Science،Scopus عبارات بر اساسو  رانیا یپزشک تالیجید یکتابخانه مل و ازجمله یعلم داده 

 registry, COVID-19, SARS-CoV-2, data registry, Disease registry 

شده،  یابیباز هایراهنماییمقاالت و  هیو کل استخراج AND, OR and NOT نیآنها با استفاده از عبارات بول بیترک و 

 .دیگرد یبررس

طراحی مجموعه حداقل  "تحت عنوان  ایمقایسهبا روش  1392و همکاران در سال  زارعدر مطالعه توصیفی که  (1

 هایدادهانجام گرفت. مجموعه حداقل  "ایرانسرطان پستان: نقطه شروع برای سیستم ثبت سرطان پستان در  هاداده

 هایدادهبود که شامل:  ساختاریافته صورتبه هاییفرمپارامتر در  11از  محققینشده در بررسی این  تائیدترکیبی 

 هایمراقبتبیمارستانی، دموگرافیک، ارجاعی، معاینه و آزمایشات فیزیکی، اطالعات تشخیصی، پاتولوژی، درمانی، 

 .(14)های بالینی بوده است کار آزمایی اولیه، پیگیری و هایدرمان، انجام دهندهتسکین

مبتنی بر وب برای  رجیستری طراحی و ساخت "با عنوان  1399که کاظمی و همکاران در سال  ایمطالعهدر  (2

. 1انجام دادند به این صورت که  بندیطبقه، هاداده آوریجمعانجام دادند، برای  "(19-دبیماری کروناویروس )کووی

، أهلتاجتماعی و دموگرافیک از قبیل: نام بیمار، نام پدر، نام همسر، سن، جنس، تاریخ تولد، محل تولد، وضعیت  هایویژگی

 تلفن، کد پستی، شماره آدرسوضعیت استخدامی، شغل، سطح تحصیالت، ملیت، 

 ، شماره بیمهگیرنمونهاطالعات شناسایی: شماره ملی، شماره ویزیت، نام پزشک، نام  .2

وضعیت بیمار: تاریخ پذیرش، علت پذیرش، نوع پذیرش، پذیرش مجدد، مدت بستری، تاریخ ترخیص، وضعیت ترخیص،  .3

 پیگیری تاریخموقع ترخیص،  تجویزشدهتاریخ مرگ، علت مرگ، داروهای 

 بندیطبقهتاریخچه خانوادگی، وضعیت بیماری، وضعیت شدت بیماری، همراه،  هایبیماری. تشخیص: تاریخچه بیماری، 4

بین  مانزمدتشکایت اصلی بیمار، تاریخ تشخیص،  ، انواع عالئم، تاریخ شروع عالئم،هانشانهو عالیم حیاتی، عالیم مورد، 

 ع عالئمبین مواجهه و شرو زمانمدتتشخیص و درمان، 

 مواجهه تاریخچه. مواجهه: نوع مواجهه، تاریخ مواجهه، مواجهه داشتن با فرد بیمار، 5



 

8 
 

، شارخونف گیریاندازه. معاینه فیزیکی: میزان تنفس )تعداد تنفس در دقیقه(، دمای بدن، گروه خونی، نمایه توده بدنی، 6

 معاینه ریه، میزان تپش قلب )تعداد تپش در دقیقه(

درگیری سگمانت ریه، نام تست آزمایشگاهی، نتیجه ، اسکنتیسی هایویژگیدریافت اکسیژن، رادیولوژی، پروسژر ها: . 7

 .(15)تست، زمان تست

راحی منطق و ط "در بیمارستان سینا در تهران توسط طالب پور و همکاران با عنوان  1399که در سال  ایمطالعه. در 3

-Covid-19 Registry (SHCoدر مرکز پزشکی ارجاعی و آموزشی در تهران: بیمارستان سینا  19-بیماری کووید ثبت

19R)"  آزمایشگاهی: آزمایش کامل خون،  هایتستی از قبیل الف. هایدادهبرای همه بیماران انجام گرفت. در این مطالعه

CRP ،ه خونی ب: ، گروفری تینعملکرد کبد، تروپونین،  هایتست، کراتینین سرم، سدیم، پتاسیم، منیزیم، ویتامین دی

. اگر بیمار مشکوک به میوکاردیت باشد: الف: 2قفسه سینه  اسکنتیسیج:  و آریتمی ST-T: تغییرات الکتروکاردیوگرام

. در بیماران 3رافی: اختالل در عملکرد بطن، افیوژن پریکارد ب: اکوکاردیوگ LDH, CPK, Pro-BNP تست آزمایشگاهی:

نمره ب.  PT, PTT, INR, D-dimerآزمایشگاهی از قبیل:  هایتستالف. ویژه:  هایمراقبتدر بخش  شدهپذیرفته

APACHE نمره ،SOFA ،ک یدرمان ژنیانواع اکس(مخزن،  سهیCPAP ،NIV ،گذاریلوله) ،رسانیاکسیژن تیوضع (SPO2 ،

PAO2 / FiO2 ،PAO2 تهشرفیپ کینامیهمود یپارامترها، )انطباق، مقاومت( هیر کینامید، (گذاریلولهو بعد از  نیدر ح 

 نیتونیپروکلسی، انیخون شر گازآزمایشگاهی:  هایتست. اگر مشکوک به سپسیس باشد: 4پایمد ها و  عوارض، USCOMبا 

 .(16)و ثبت قرار گرفت موردبررسی خون کشتو 

در سال  "در اورژانس 2019ثبت مشخصات بالینی و مدیریت بیماران با بیماری کرونا ویروس "در مطالعه که با عنوان . 4

 انجام گرفت. این محققین گزارش کردند که اطالعاتی از قبیل: در آلمان و همکاران Victor Suárezتوسط  2020

 اطالعات اپیدمیولوژیک: نام کشور، منطقه مواجهه یافتگی الف.

 جنس، قومیت، وزن، قد، مصرف سیگاراطالعات دموگرافیک: سن،  ب:

پس از  ینیبال اتیخصوصهمراه،  هایبیماری: سال عفونت، نوع ویروس، SARS-CoV-2مربوط به عفونت  هایداده پ:

 صیتشخ

 درمان فعلِ تی، وضعصیتشخ زمانمدت، صیتشخ :زمانهم هایبیماریاطالعات مربوط به  س:

، ینیبال یابی، نمرات ارزیپزشک نهی، معایمولکولتشخیص و  یکی، سرولوژکشت ازلحاظ: یصیتشخ هاییافتهاقدامات و ش: 

 CT ،MRI ،x-ray، یو ادرار، سونوگراف خون یشگاهیآزما جینتا

سندرم زجر تنفسی پیشرفته،  (،ICU) ژهیدر بخش / بخش مراقبت و یبستر ،ییسرپا عنوانبه صی: ترخیماریدوره بد: 

 شدید یزی، بروز خونرهیکل یی، نارسایقلب یتمیآر
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، (ECMOغشاء خارج از قلب ) رسانیاکسیژن، یتهاجم هی، تهوغیرتهاجمی هی، تهودرمانی ژنی: اکسیدرمان رویکردهای م:

، )دارو یدرمان کیورتی، دهاآمین، درمان با کاتکول بخشآرام(، مقدار، زمانمدت)دارو،  بیوتیکیآنتیو  ضدویروسیدرمان 

 .ی(، عوارض جانبتعداد دفعات، زمانمدت، زیالی)حالت د زیالی(، دمقدار ،زمانمدت

 یکه در سوابق پزشک ینیدر مورد دوره بال شتری، اطالعات بیمزمن، مدت بستر هایبیماریپاسخ به درمان، بروز  ط:

 است شدهثبت

 .(17)نمایندمیرا برای کووید ثبت ، در صورت لزوم کالبدشکافیعلت مرگ، ت: 

 المللیبینثبت  کی(: VIRUS) یتنفس یماریو ب یروسیعفونت و یمطالعه جهان "با عنوان  ایمطالعهدر  (5

Coronavirus 2019" که توسط Allan J. Walkey  انجام گرفت، محققین اطالعات زیر را  2020و همکاران در سال

 ثبت نمودند: 19-برای بیماری کووید

 ، وزن، قد، نژاد، قومیتالف. مشخصات دموگرافیک: سن، جنس، وضعیت بارداری، سن بارداری

 بیماری: درد شکم، از دست دادن حس بویایی، چشایی و همچنین اشتها، سردرد، تب و ... هاینشانهو عالیم ب: 

ج: سابقه تماس و مسافرت: سابقه مسافرت به مناطق با شیوع باال، سابقه تماس نزدیک با بیمار مثبت قطعی یا محتمل، 

تنفسی دیگر، تماس با حیاط وحش در  یهابیماریو عالیم با افراد با  تماستماس با حیوانات، مصرف غذاهای دریایی، 

 روز گذشته )قبل از شروع بیماری(. 30تا  14مدت 

 ریتمی قلبی، آسم، دیابت، بیماری کلیوی، کبدی و...یماری عروق کرونر، پرفشاری خون، آهمراه: ب هایبیمارید: 

 وءمصرفستالل مصرف الکل، اختالل ، اخکردهمیسیگار مصرف  قبالًن: تاریخچه واکسیناسیون و اجتماعی: مصرف سیگار،  

 فصلی آنفلوانزایواکسیناسیون پنوموکوک،  مصرف دخانیات الکترونیکی، مواد،

 س: آزمایش کامل خون

 (18) ف: نتیجه ترخیص

          

 العاتاط تیفیک ابيیعاتي و ارزالاط لیتحل هیو تجز آوریجمعثبت،  اجرا روش

 شدهارائهطبق معیارهای : یماریب صیتشخ
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 به روش دلفی 1MDFاطالعاتی  هایآیتمو شناسایی  تائید: ماریب یعات ضرورالثبت اط

 عه بیمار به مراکز بهداشتیتماس تلفنی و مراج: ماریب یریگیپ وهیش

 هاسامانه فرم الکترونیکی و هالیستچکاز با استفاده : ثبت يات در مرکز اصلالعاط آوریجمعنحوه 

 ی مختلفهاسامانهدر  شدهثبتبا مقایسه اطالعات : هاداده شیالپا

 در فواصل هفتگی: هاداده یریتكرار گ

 تحلیلی مناسب و توصیفی ارائه آمارآماری و  هایافزارینرمورود اطالعات به : هاآن وتحلیلتجزیهروش 

 انجام خواهد گرفت تفسیر نتایجتوضیح و و  هانمودارول، اجداز طریق : جینتا يده گزارش وهیش

 ی مناسبهاسامانهو  هافرماستفاده از : هاداده تیفیک نیتضم

 توسط ریجسترای شدهثبت هایدادهنظارت یک فرد دیگر بر : ثبت فرآیندهای تیفیک نیتضم

 ITارزیابی توسط مهندس : ایرایانه هایسیستم تیفیک نیتضم

 :آن آوریجمعو نحوه  آوریجمعمشخصات ابزار 

 ماریپرسشنامه مصاحبه با ب

 شاتیآزما جهینت 

 یپزشک شدهبایگانیمدارک 

 توسط پزشک تجویزشده یینسخه دارو

 یکیالکترون هایفرم

 :ثبت تیریساختار مد نییتع

زاده، خانم دکتر نجمه آقای دکتر علی عالمی، آقای دکتر عبدالجواد خواجوی، خانم دکتر فاطمه محمد : یراهبرد تهیکم

 ، آقای مهندس احمدیداودیان، خانم میترا توکلی زاده، آقای مهندس نامی

                                                           
1 Materials Data Facility 
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 پزشک متخصص، رابط معاونت بهداشت، سوپروایزران: کنندگانآوریجمع و مسئول ثبت

 آقای مهندس نامیدیتا رجیستری:  يطراح یبرا نویسبرنامهو  عاتالاط هکد دهند

 آقای مهندس نامی، خانم توکلی زاده: افزارنرم روزرسانيبهورود داده و  متصدیان

 :ثبت تيیریساختار مد فلوچارت

  خانم توکلی زاده(پروپوزال )تدوین فرم اولیه 

  خانم دکتر محمد زاده(پروپوزال )بررسی و ارائه پیشنهادات اصالحی 

 خانم توکلی زاده( آقای مهندس احمدی،) انجام اصالحات پروپوزال 

  اطالعاتی )آقای دکتر عالمی، آقای دکتر خواجوی، خانم دکتر محمد زاده، خانم دکتر  هایآیتم تائیدارائه و

 نجمه داودیان، خانم توکلی زاده(

 آقای دکتر عالمی، خانم دکتر محمدزاده(پروپوزال )نهایی  تائید 

 ارائه پروپوزال به معاونت پژوهشی و داوری 

  دکتر عالمی، خانم دکتر محمدزاده، خانم توکلی زاده(آقای پروپوزال )انجام اصالحات نهایی 

  به کارشناس اطالعاتی  هایآیتمارائهIT  آقای مهندس نامی() یستریرجو طراحی دیتا 

  آقای مهندس احمدی، خانم میترا توکلی زاده() یستریرجثبت اطالعات توسط رجیسترای در دیتا 

 

 ثبت در حال اجرا هایبرنامه

تحت پوشش دانشگاه علوم  یدرمان یبه مراکز آموزش نیمشکوک به کرونا در مراجع مارانیب یستریرج تاید یطراح .1

 هیدریحتربت یپزشک

 آنان یریگیو پ یعتیشر مارستانیدر ب یبستر COVID-19 مارانیبانک اطالعات ب جادیا .2

 در استان هرمزگان یماریب نیا ٔ  درزمینه یآت قاتیجهت انجام تحق 19 دیکوو مبتالبه مارانیاز ب یبانک سرم هیته .3

 19 دیکوو مبتالبه مارانیب هاینمونه زیو آنال رهیذخ ،آوریجمع منظوربه وبانکیب اندازیراه .4

 در استان فارس یحاد تنفس هایبیماری مبتالبه مارانیب یریگینظام ثبت پ .5

استان چهارمحال و  هایبیمارستاندر  19 دیکوو مبتالبهمشکوک و  یبستر مارانینظام ثبت ب جادیو ا یطراح .6

 یاریبخت

 اراک یدر دانشگاه علوم پزشک COVID-19 افزارینرمنظام ثبت  یطراح .7
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 نفر 1600 حدود :تاکنوندر شهرستان گناباد  19کووید  مبتالبهمشكوک محتمل و قطعي  مارانیب تعداد

 یو فناور قاتیمعاونت تحق تیبه حما ازین دالیل

 ر باشد.کشو یآن به جامعه علم یو معرف پژوهشی معاونت تائیدگناباد و  یحوزه دانشگاه علوم پزشک یو فن یمال هایکمک

 هاداده تیو مالك محرمانگي

ه جهت استفاد ینیمانند پزشک بال یبه افراد لیتحو یبرا شوندمیرا شامل  مارانیب تیهو مطالعاتکه  ییهاداده .1

به  یدسترس درواقعگردند.  صیترخ شدهتعیینهدف  یبرا یضرور هایدادهاست فقط  الزمخاص  ماریب کیدر درمان 

 .دشخواهد داده  لیالزام تحو یدر موارد دیبا فقط مارانیب تیهو مطالعات

 هایداده ری، بلکه ساشودمیرا شامل  هاآن کنندگانفراهمو  مارانیب تیهو مطالعات تنهانه، هاداده یمحرمانگ .2

 .خواهد شدشامل  زیرا ن گرددمی آوریجمعسامانه ثبت  کیدر  غیرمستقیم ای میمستق صورتبه که تشخیصقابل

 از کار نیا د.ش خواهد محرمانه در نظر گرفته هایداده یبرا یکیو چه الکترون یکیزیف ازلحاظچه  یتیامن اقدامات .3

 .رفتگخواهد انجام  هاآن رمزنگاری ایو  یتیهو مطالعاتجدا نمودن  قیطر

 دیکه در ق یو افراد مارانیب ریسا هایدادههمانند  یافراد متوف یتیهو مطالعاتمرتبط با  دادهای یمحرمانگ طیشرا .4

 .خواهد بود اتیح

ه وجود نداشت یگرید نیگزیجا چیه کههنگامیدر صورت لزوم و  دیتنها با مارانیب تیهو صیتشخ مطالعات ثبت .5

 .خواهد گرفتباشد انجام 

و  ینیدارند اعم از بال یدسترس ماریب یشخص مطالعاتبه  که یکسان هیکل نکهیاز ا نانیحصول اطم یبرا یریتداب .6

 .گردیدخواهد دارند، اتخاذ  یآگاه مطالعاتو تعهدات خود به محرمانه بودن  هامسئولیت از ینیبال ریغ

مدون در  هایدستورالعملبر اساس  دیبا شدهآوریجمع مطالعاتو  قاتیانجام تحق یبرا هاداده لیو تحو انتشار .7

 خواهد گرفت.مختلف قرار  نیمحقق اریاخت

 زمال هایتوصیهو  دیثبت ارائه نما تهیرا به کم مارانیب یداده شخص هایدرخواست خواهد بودثبت موظف  مسئول .۸

 .دومنخواهد ثبت عنوان  تهیکند در کم دایانطباق پ هاداده یمحرمانگ هایدستورالعملبا  یشنهادیپ طرح نکهیا یرا برا

 نیا صیدر ثبت، ترخ هاآن یشخص مطالعاتدر خصوص استفاده از  مارانیاز ب یکتب تیصورت عدم وجود رضا در .9

 .خواهد بودن پذیرامکان یو ارائه گزارشات آمار قیتحق یبرا جز هاداده

 هایدستورالعمل تیآن و تعهد به رعا قیدق هیبا توج تحقیقاتاستفاده در  یبرا مارانیب یشخص مطالعات درخواست .10

 .خواهد بودهمراه  هاداده یمحرمانگ

 زمال، کنندهمشارکت سندهینو عنوانبهاز ثبت  منتشرشده مقاالتو  هاگزارشاز عوامل ثبت در  کیآنکه هر یبرا .11

 ریرا داشته باشند. در غ یسندگینو طیشرا سندگانیدر انتشارات وزارت بهداشت، تمام نو اخالق یراهنما است بر اساس



 

13 
 

و  شدهتصریحبرنامه ثبت  دستورالعملموضوع در  نیاست ا الزمخواهد بود.  یاز ثبت کاف تشکر و ریصرف تقد این صورت

 خواهد رسید. مطالعات انیمتقاض اطالعبه 

 :قيالاخ مالحظات

 طرح پژوهشی در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تائید

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد در پژوهش اخالق تهیمجوز از کماخذ 

 رعایت نکات محرمانگی اطالعات بیماران

 :مشكالتدر انجام ثبت و روش حل  يیاجرا مشكالت

 شدهثبتمشارکت کم تمامی متخصصان و محققین و ثبت دقیق اطالعات با تشویق و نظارت دقیق بر اطالعات 

 (Materials Data Facility MDF) یستریرج تاید یاطالعات هایآیتم

 

 Item in English نام آیتم ردیف

 Patient ID ماریکد ب  1

 Age سن  2

 Gender جنس  3

 marital status تأهل تیوضع  4

 Address محل سکونت  5

 Phone number تلفن تماس  6

 Literacy status سواد تیوضع  7

 Job شغل  ۸

 The amount of exposure مواجهه زانیم  9

 Height قد  10

 Weight وزن  11

 blood group گروه خونی  12

 Doctor's name نام پزشک  13

 Recipient فرد تست گیرنده  14

 Date of exposure to the disease یماریقرار گرفتن در معرض ب خیتار  15
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 Hospital history یبستر خیتار  16

 Release date صیترخ خیتار  17

 Date of death فوت خیتار  1۸

 Being quarantined or isolated قرنطینه یا ایزوله بودن  19

 Travel history (city) شهر(مسافرت )سابقه   20

 Passenger reception history از مسافر ییرایسابقه پذ  21

 History of attending rallies سابقه حضور در تجمعات  22

 Gathering place محل تجمع  23

 انمارستیعالمت تا مراجعه به ب نیاز اول یفاصله زمان  24

 روزبه

The time interval from the first sign 

to the day of hospitalization 

 Insurance status and type of و نوع بیمه ایبیمهوضعیت   25

insurance 

 Total cost of hospitalization هزینه کل بستری  26

 Out-of-pocket payment پرداخت از جیب  27

 Cost paid by insurance شودمیکه توسط بیمه پرداخت  ایهزینه  2۸

 History of receiving the flu vaccine سابقه دریافت واکسن آنفلوانزا  29

 Town / village شهر/ روستا  30

 How to go to the medical center ینحوه مراجعه به مرکز درمان  31

 Outpatient / inpatient ی/ بسترییسرپا  32

 / Patient status (under treatment تحت درمان/ بهبود /فوت() ماریب تیوضع  33

recovery / death) 

 / Patient diagnosis (suspicious (یمشکوک/ محتمل /قطع) ماریب صیتشخ  34

probable / definite) 

 Inpatient ward یبخش بستر  35

 Call history سابقه تماس  36

 The name of the patient who تماس داشتهنام بیماری که با او   37

contacted her/him 

  Is the PCR sample taken است شدهگرفته PCR نمونه  3۸

 Type of sample received یافتینوع نمونه در  39

 PCR PCR test answer جواب تست  40

 Date of onset of symptoms تاریخ شروع عالئم  41

 Early symptoms of fever تب هیاول میعال  42
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 Early symptoms - cough سرفه - هیاولعالیم   43

 Early symptoms - muscle pain یدرد عضالن - هیاولعالیم   44

 Early symptoms - respiratory یتنفس سترسید - هیاولعالیم   45

distress 

 Early symptoms - Decreased level یاریکاهش سطح هوش - هیاولعالیم   46

of consciousness 

 Early symptoms - loss or loss of ییایکاهش حس بو ایرفتن  از بین - هیاولعالیم   47

sense of smell 

 Early symptoms - loss or loss of ییکاهش حس چشا ایرفتن  از بین - هیاولعالیم   4۸

taste 

 Early symptoms - seizures تشنج - هیاولعالیم   49

 Early symptoms - headache سردرد - هیاولعالیم   50

 Early Signs - Dizziness جهیسرگ - هیاولعالیم   51

 Early symptoms - limb paresis هااندام یپارز - هیاولعالیم   52

 Early symptoms - limb plexus هااندام یپلژ - هیاولعالیم   53

 Early symptoms - chest pain نهیدرد قفسه س - هیاولعالیم   54

 / Early symptoms - inflammation یپوست عهیالتهاب / ضا - هیاولعالیم   55

skin lesions 

 Early symptoms - others ریسا - هیاولعالیم   56

 Digestive symptoms - heartburn درددل - یگوارشعالیم   57

 Gastrointestinal symptoms - nausea تهوع - یگوارشعالیم   5۸

 Digestive symptoms - vomiting استفراغ - یگوارشعالیم   59

 Digestive symptoms - diarrhea اسهال - یگوارشعالیم   60

 - Gastrointestinal symptoms اشتهاییبی - یگوارشعالیم   61

anorexia 

 Digestive symptoms - anorexia اشتهاییبی - یگوارشعالیم   62

 The child's symptoms of در آغوش مادر قراریبیکودک عالیم   63

restlessness in the mother's arms 

 Child irritability کودک پذیریتحریک  64

 Inactivity and play یعدم تحرک و باز  65

 Lack of drinking milk (baby تهوع کودک() دنینوش ریعدم ش  66

nausea) 

 Muscle aches and bruises کودک یو کوفتگ یدرد عضالن  67

 Anorexia nervosa کودک اشتهاییبی  6۸
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 Baby shivering لرز کودک  69

 Bruising of the skin پوست یکبود  70

 red eyes چشم یقرمز  71

 CT scan result اسکنتیسی جهینت  72

  اسکنتیسی هایویژگی  73

 History of smoking گاریسابقه مصرف س  74

 History of drug abuse (opium) (اکیترمخدر )مواد  سوءمصرفسابقه   75

 Intubation ونینتوباسیا  76

 Po The amount of Yes زانیم  77

 Cancer کانسر  7۸

 Chronic liver disease یمزمن کبد هایبیماری  79

 Diabetes ابتید  ۸0

 Chronic blood diseases یمزمن خون هایبیماری  ۸1

 Immune Deficiency (Acquired or (یمادرزاد ای یاکتساب) یمنینقص ا  ۸2

Congenital) 

۸3   HIV/AIDS  HIV / AIDS 

 Heart disease  یقلب هایبیماری   ۸4

 Pregnancy یباردار  ۸5

 Chronic kidney disease یویمزمن کل هایبیماری  ۸6

 Dialysis status زیالید تیوضع  ۸7

 Asthma آسم  ۸۸

 Other chronic lung diseases other آسم جزبه یویمزمن ر هایبیماری ریسا  ۸9

than asthma 

 Chronic neurological disorders یاختالالت مزمن عصب  90

 Other chronic diseases mentioned مزمن ذکر موارد هایبیماری ریسا  91

cases 

 History of hypertension فشارخون یماریسابقه ب  92

 Laboratory findings یشگاهیآزما هاییافته  93

هدف در هنگام  یبه اورگان ها بیآس عوارض و  94

 مراجعه و در طول درمان

Complications and damage to 

target organs during referral and 

during treatment 

 Medications prescribed during یدر طول بستر تجویزشده یداروها  95

hospitalization 
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 :کار ثبت شرفتیجدول زماني مراحل اجرا و پ 

 19تا زمان شیوع بیماری کویید  دارادامه 

 

 :ثبت هایهزینهمربوط به  مطالعات

 نوع فعالیت رديف
نام و نام خانوادگی همكاران 

 اجرايی

ی 
را

ر ب
كا

ت 
عا

سا
ل 

ك

رح
ط

 

در  الزحمهحق

 ساعت
 جمع

 پروپوزالتدوین  1

 2,355,600 235,560 10 فاطمه محمد زادهخانم دکتر 

 1,942,101 647,367 3 آقای دکتر علی عالمی

 2.400.000 120.000 20 خانم میترا توکلی زاده

2 
لیست  تائیدتدوین، تکمیل و 

 هاآیتم

 1,177,800 235,560 5 فاطمه محمد زاده خانم دکتر

 647,367 647,367 1 آقای دکتر علی عالمی

 647,367 647,367 1 عبدالجواد خواجویآقای دکتر 

 1.200.000 120.000 10 خانم میترا توکلی زاده

 24 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 طول مدت نوع فعالیت رديف

                  2 تدوين پروپوزال 1

                  1 نویسیبرنامه 2

                  4 و ورود اطالعات هادادهاستخراج  3

                  1 آماري وتحلیلتجزيه 4

                  1 نهايي تدوينو تهیه گزارش فصول  5

                  9 جمع مدت اجرا به ماه 7
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 2.400.000 120.000 20 آقای مهندس نامی افزارنرم نویسیبرنامه 3

 هادادهورود  4
 6.000.000 120.000 50 میترا توکلی زادهخانم 

 6.000.000 120.000 50 آقای مهندس احمدی

 آماری وتحلیلتجزیه 5

 11.778.000 235,560 50 فاطمه محمد زاده خانم دکتر

 6.473.670 647,367 10 آقای دکتر علی عالمی

 6.473.670 647,367 10 عبدالجواد خواجویآقای دکتر 

 تهیه گزارش نهایی 6

 2,355,600 235,560 10 فاطمه محمد زادهخانم دکتر 

 6.473.670 647,367 10 آقای دکتر علی عالمی

 6.473.670 647,367 10 عبدالجواد خواجویآقای دکتر 

 2,355,600 235,560 10 نجمه داودیانخانم دکتر 

 1.200.000 120.000 10 خانم میترا توکلی زاده

 1.200.000 120.000 10 آقای مهندس احمدی

 10,000,000       هاهزينهساير  7

 81,000,000       جمع  
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