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سیستم ثبت کووید-19

کمیته ساماندهى تحقیقات کووید- 19  در کشور و دانشگاه علوم پزشکى و 
خدمات بهداشتى درمانى جندى شاپور اهواز ��ی �ما�ی دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا

�ندی شا�ور ا�واز

برنامه سیستم ثبت کووید-١٩ از اردیبهشت ماه سال ١٣٩٩ با هدف 
به   مشکوک  یا  و  بی�ران  کووید-١٩  از  اطالعاتی  بانک  یک  ایجاد 

کووید-١٩ در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اجرا گردید. 
طب  ریه،  عفونی،  متخصصان  از  تیمی  مشارکت  با  برنامه  این 
آمار،  سالمت،  اطالعات  مدیریت  داخلی،  رادیولوژی،  اورژانس، 
ایجاد  برای  اصلی  رویکرد  گردید.  طراحی  کامپیوتر  و  اپیدمیولوژی 
بانک اطالعاتی بی�ران مبتال به کووید-١٩، جمع آوری داده ها از 
منابع اطالعاتی مختلف مثل "سامانه MCMC"، "سامانه مدیریت 
رفرانس  های  آزمایشگاه  افزارهای  "نرم  واگیر"،  های  بی�ری 
"پرونده های  بی�رستانی (HIS)" و  کووید-١٩"، "سیستم اطالعات 
استان  در  کووید-١٩  ثبت  برنامه سیستم  لذا  بود.  بی�ران"  پزشکی 
کووبد-١٩،  بی�ری  برای  اطالعاتی  بانک  یک  ایجاد  برای  خوزستان، 
( Web-based ) »وده است.  ایجاد یک سامانه تحت وب  به  اقدام 
 Rapid  Application تکنیک از  با  استفاده  سامانه  این 
از  استفاده  با  نرم افزار  گردید.  طراحی   Development (RAD)  
  Covid.ajums.ac.ir  آدرس در  و  شد  طراحي   Net نویسی  برنامه 
یک  پرونده  بی�ر  هر  برای  سامانه  این  است  در  دسرتس  قابل 
اطالعات  حاوی  الکرتونیک  پرونده  می شود.  تشکیل  الکرتونیک 
دموگرافیک، اقتصادی و اجت�عی، آدرس و تلفن، اطالعات مواجه با 
نشانه  و  عالئم  پذیرش،  اطالعات  کووید-١٩،  تست  جواب  بی�ری، 
های بی�ری، عالئم حیاتی در بدو پذیرش، یافته های تصویربرداری، 
آزمایشگاهی،  های  یافته  دارویی،  سوابق  و  ای  زمینه  های  بی�ری 
داروها و لوازم مرصفی، کدهای تشخیص ها و علت مرگ بر اساس 
ورود  تسهیل  منظور  به  است.  درمان  پیامد  و  بی�ری  سیر   ،ICD10
داده ها در اقدامی ابتکاری این سامانه به نرم افزار سیستم اطالعات 
بی�رستانی (HIS) دو بی�رستان معین پذیرش بی�ران کووید-١٩ در 
(وب رسویس)  خودکار  به صورت  و  است  شده  متصل  اهواز  شهر 
قابلیت واکشی اطالعات پذیرشی، ¼امی آزمایش ها، داروها و لوازم 

مرصفی و کدهای تشخیص ها وجود دارد. 
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 علوم پزشکى جندى شاپور اهواز

سیستم ثبت در دانشگاه
 علوم پزشکى جندى شاپور اهواز

دانشگاه  در  کووید-١٩  ثبت  برنامه سیستم  در حال حارض چندین 
های علوم پزشکی کشور در حال اجرا است. در جدول زیر مقاالت 
ثبت کووید-١٩ در  برنامه های  اندازی  راه  چاپ شده در خصوص 

ایران نشان داده شده است. 

سیستم ثبت کووید-19 در ایران 

شیوع بسیار رسیع، ناشناختگی  و ماهیت متغیر بی�ری 
کووید-١٩  پاندمی  ابتدای  از  که  شد  سبب  کووید-١٩ 
مدیریت  که  برسند  نتیجه  این  به  سالمت  سیستم  سیاستگذاران 
نیازمند دسرتسی به اطالعات درست، کامل،  مؤثر شیوع کووید-١٩ 
قابل اعت�د و به موقع دارد. لذا در رسارس جهان کشورها عالوه بر 
ایجاد زیرساخت های اطالعاتی برای ثبت، جمع آوری و گزارش دهی 
زمینه  در  تحقیقات  انجام  به  زیادی  توجه  کووید-١٩،  های  داده 
کووید-١٩ »ایند. در کشورهای توسعه یافته وجود زیرساخت های 
الکرتونیک  پرونده  مثل  ملی  سالمت  اطالعات  مدیریت  برای  قوی 
سالمت، امکان جمع آوری و یکپارچه سازی اطالعات مورد نیاز برای 
مدیریت بی�ری و تحقیقات در زمینه کووید-١٩ را فراهم می کند. 
اما در کشورهایی مثل ایران که هنوز پرونده الکرتونیک سالمت به 
برای  جامع  اطالعات  به  دسرتسی  نشده  سازی  پیاده  عملیاتی  طور 

تحقیقات در زمینه کووید-١٩ یک چالش بزرگ است.  

مقدمه1

یکی از ساده ترین روش ها برای غلبه بر این چالش، راه 
 Disease Registry System یا ها  بی�ری  ثبت  اندازی سیستم 
امکان مناسبی  اندازی سیستم ثبت جمعیتی کووید- ١٩ ،  است. راه 
برای تعیین میزان شیوع و بروز بی�ری، عالئم، نشانه ها و یافته های 
و  بی�ری  سیر  بی�ری،  تصویربرداری  و  آزمایشگاهی  طبیعی  غیر 
پیامد آن، بررسی تأثیر زمان رشوع درمان و اقدامات درمانی مختلف 
بر پیامد بی�ری، بررسی تأثیر بی�ری های زمینه ای بر پیامد بی�ری 

و غیره را فراهم می کند. 
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یکپارچه سازى داده ها

HIS
اطالعات آزمایشگاهی

کدهای تشخیص
کدهای علت مرگ

دارو و لوازم مرصفی

فرم هاى کاغذى
سیر بی�ری

 یافته های تصویر برداری

MCMC، خروجى سامانه 
مدیریت بیمارى هاى واگیر، 

آزمایشگاه رفرانس
اطالعات دموگرافیک بی�ران

عالئم و نشانه های اولیه
بی�ری های زمینه ای
نتیجه تست غربالگری

پیامد بی�ری

نرم افزار نظام ثبت
Covid-19

جدول١- مقاالت چاپ شده در خصوص راه اندازی 
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Implementation of regional COVID-19 registry in 
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Designing and Launching Coronavirus Disease 19 Electron-
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فیلم معرفى کامل سامانه ثبت در آدرس زیر در دسترس است:
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