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  کلینکل پلیٹ فارم  19-عالیم کووڈ

 

 ریپڈ ورژن -( 19-ناول کورونا وائرس )کووڈ

 

 ( کا ڈیزائنCRFاس کیس ریکارڈ فارم )

:  CRFاس  ن ماڈیولز ہیں   ےک تیں

 میں بھرتی ےک پہےل دن مکمل کیا جائے گا۔ 1ماڈیول 
  ہیلتھ سنٹر

کو اس ےک عالوہ روزانہ جس قدر زیادہ وسائل اجازت دیں   2ماڈیول  یا اعیل انحصاری یونٹ میں بھرتی ےک پہےل دن مکمل کیا جائے گا۔ ICUکو   2ماڈیول 
۔  مکمل کیا جانا چاہیں

۔ ان مریضوں کو فالو اپ کرنا جاری اتنن دنوں ےک لنے  ہیں
  رکھیں جو ایک وارڈ ےس دورسے وارڈ میں منتقل ہوتی

۔ 3ماڈیول    ہسپتال ےس چھٹر یا وفات پر مکمل کیا جانا چاہیے

 

 عمویم ہدایات

  یہCRF  ۔  اگر مریض کا اندراج بھرتی ویو اور ہسپتال ےک نوٹس ےک جائزے ےس حاصل کردہ ڈیٹا کو اکٹھا کرتن ےک لنں ڈیزائن کیا گيا ہے  جانچ، انٹر

۔   ےک تاری    خ ےک بعد ہوا ہے تو ڈیٹا سابقہ تاری    خ ےس اکٹھا کیا جا سکتا ہے

  کت کنندہ نمٹر وں میں سائٹ کوڈ اور رسر کت کنندہ ےک شناخٹی نمٹر ۔   رسر  ہوتا ہے

۔  ncov@isaric.orgآپ  ہو سکنی ہیں
کت  ےس رابطہ کرےک کوتے سائٹ کوڈ حاصل کر سکنی ہیں اور ڈیٹا مینیجمنٹ سسٹم میں رجسٹر رسر

۔ 0001کنندگان ےک نمٹر   چاہئیں
وع کرتی ہوتے ہر ایک سائٹ ےک لنں سلسلہ وار تفویض کنں جائن کت کنندگان  ےس رسر اگر کوتے واحد سائٹ رسر

وں کو تفویض کرنا مشکل ہو تو آپ بالک میں نمٹر  ، یا جہاں یہ بصورت دیگر تسلسل ےک ساتھ نمٹر کو مختلف وارڈز میں بھرتی کر ریہ ہے

۔  حروف شامل کرسکنی ہیں
 Y تفویض کرے گا اور ےک بعد ےک نمٹر  A001ےس یا  0001وارڈ  Xمثال ےک طور پر،  تفویض کرسکنی ہیں یا الفیاتے

کت کنندہ کا شناخٹی نمٹر درج کریں۔ ےک بعد ےک نمٹر تفویض کرے گا(۔ B001ےس یا  5001وارڈ   ہر صفحہ ےک اوپری حّصہ میں رسر

  ڈیٹا https://ncov.medsci.ox.ac.uk 
ی
ڈیٹا بیس میں یا آپ یک سائٹ / نیٹورک ےک علیحدہ ڈیٹا بیس میں  REDCapپر مرکزی برق

۔ ۔ CRFsپرنٹ شدہ کاغذی  درج ہوتا ہے  استعمال کنں جا سکنی ہیں اور بعد میں ڈیٹا کو برقی ڈیٹا بیس میں ٹائپ کیا جاسکتا ہے

 نہ ہوتا ہو تو خایل چھوڑ دیا جانا چاہیں )یعٹن جب  وہ سواالت جنہیں "اگر ہاں، ..." مارک کیا گيا ہے اگر ان کا اطالق ہر حّصہ مکمل کریں۔

 جواب ہاں نہ ہو(۔

  واےل انتخابات ایک  انتخاب واےل جوابات ہیں )رصف ایک جواب منتخب کریں(۔( ☐)مرب  ع باکسوں 

 ( دائروی باکسوں۔)( واےل انتخابات متعدد انتخاب واےل جوابات ہیں )تمام قابل اطالق کو منتخب کریں 

 کو نشان زد کریں۔کیس بیھ ایےس '    ڈیٹا ےک لنں جو دستیاب نہ ہو، یا نا معلوم ہو، 'معلوم نہیں

 مخصوص جگہوں ےس باہر ڈیٹا ریکارڈ کرتن ےس اجتناب کریں۔  

  اگر کاغذیCRFs ۔  ہیں
 استعمال کر رہے ہوں تو ہم روشناتے ےس بڑے حروف کا استعمال کرتی ہوتے صاف صاف لکھین یک سفارش کرتی

 رک کرتن ےک لنے باکسوں میں )جواب کو ماX۔ ، جس ڈیٹا کو آپ حذف کرنا چاہیی ہیں اس کو قلم زد ) ( کا نشان بنائیں ( -------تصحیح ےک لنں

۔ کر دیں اور اس ےک اوپر درست ڈیٹا تحریر کریں۔   براتے مہرباتن تمام تصحیحات ےک لنں مخترص دستخط کر ےک تاری    خ ڈالیں

 کت کنندہ یک تمام شیٹ ۔کیس ایک رسر کت کنندہ ےک انفرادی فولڈر میں ، مثال ےک طور پر نتیھ کر ےک یا رسر  س ایک ساتھ رکھیں

  براتے مہرباتن تمام کاغذیCRF تمام کاغذی  ڈیٹا برقی ڈیٹا بیس میں منتقل کر دیں۔CRFs  ہ کنں جا ان ےک لنں ذمہ دار ادارے ےک ذریعہ ذخٹں

۔ ۔تمام ڈیٹا محفوظ برقی ڈیٹا بیس میں  سکنی ہیں   منتقل کیا جانا چاہیں

  براتے مہرباتنhttps://ncov.medsci.ox.ac.uk ڈیٹا کیپچر سسٹم میں ڈیٹا درج کریں۔ 
ی
اگر آپ یک سائٹ ڈیٹا علیحدہ اکٹھا کرنا  پر برق

۔  چاہٹی ہے تو ہمیں مقایم طور پر ہوسٹ کنں گنے ڈیٹا بیس یک تنصیب کو   سپورٹ کرسکنی ہیں

 براتے مہرباتن ہم ےس اس پیی پر رابطہ کریںncov@isaric.org اگر آپ ےک پاس تبرصے  ۔ ، اگر ہم ڈیٹا بیس ےک تعلق ےس مدد کر سکنی ہیں

۔  ہوں اور ہمیں یہ بتائن ےک لنں کہ آپ فارمز استعمال کر رہے ہیں
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 خلہ/اندراج پر مکمل کریں: دا1ماڈیول 

 ____________________________  ملک___________________________                         سائٹ کا نام

 Y_][_Y  [_D _[]_ 2 _[]_ 0_][_D_]/[_M_][_M[__]/]_  اندراج یک تاری    خ

 طبی شمولیت کا معیار

 نہیں ☐   ہاں☐ مشتبہ انفیکشن عوایم صحت یک دلچسٹی واےل حامل مرض جرثوےم کا مصدقہ یا 

ی   38Co≤ از خود رپورٹ کردہ بخار یا پیمائش شدہ بخار  | اس بیماری ےک  نہیں ☐  ہاں ☐        یک ہسٹر

 نہیں ☐  ہاں ☐          کھانیس |  دوران ان میں 

ن سانس*                  | ےس ایک  نہیں ☐ہاں ☐سانس پھولنا )سانس یک کیم( یا غٹں معمویل تٹں

 نہیں ☐  ہاں☐  کا طٹر شبہ  ARIمذکورہ باال معیار پورا نہ کرتن ےک باوجود  |  زیادہیا 

ح * ؛  4-1 40≤سال ےک لنں ؛  1سانس / قن منٹ > 50≤تنفس یک رسر ؛  12-5 30≤سال ےک لنں  سال ےک لنں  13≤ 20≤سال ےک لنں

؟ 19-کیا کووڈ  ہسپتال میں داخےل یک وجہ ہے

 ہسپتال میں داخےل یک وجہ ہے  19-ہاں، کووڈ ☐                                                  

، مریض کو ہسپتال میں کووڈ☐                                                    ےک بجائے کیس اور وجہ ےس داخل کروایا گیا تھا 19-نہیں

 
 

 معلومات
ی
 آبادیات

 Y_][_Y_][_Y_][_Y_]/[_M_][_M_]/[_D_][_D[_]_   تاری    خ پیدائشغٹں رصاحت شدہ   ☐عورت   ☐مرد  ☐پیدائش ےک وقت جنس  

 :   ]___[]___[]___[سال  یا ]___[]___[مہیین  عمر اگرتاری    خ پیدائش معلوم نہیں ہے

  نہیں معلوم نہیں      ہاں لیبارٹری کارکن؟          نہیں معلوم ہاں   ہاں    صحت نگہداشت کارکن؟

 ]___[]___[ ہفنی  حمل واےل ہفتوں کا جائزہ اگر ہاں: ناقابل اطالق           ☐   نہیں معلوم ☐نہیں   ☐ہاں   ☐حاملہ؟   

 

 

 

Covid-19     یک گزشتہ انفیکشن 
؟  Covid-19کیا ِاس مریض کو پہےل  کا ہے

ُ
 ہو چ

                                  نہیں  ایک بار پہےل  –ہاں  دو بار پہےل  –ہاں  ن بار پہےل  –ہاں  تیں
(eCRF  جگہمزید  ےک لنے میں ِاےس دکھائن )  ہے
 

COVID-19  :پہیل یک انفیکشن 
COVID-19  )؟ )ماہ/سال

ی
 یک پہیل انفیکشن کب ہوت

ن یک پہیل 
ُ
 تیھ؟  COVID-19کیا ا

ی
 یک انفیکشن یک تصدیق بذریعہ ٹیسٹ ہوت

، ٹیسٹ ےس تصدیق نہیں ہوتے تیھ ☐ہاں، ٹیسٹ ےس تصدیق ہوتے تیھ      ☐                 نہیں
نہیں 

ُ
 یک پہیل انفیکشن یک وجہ ےس ہسپتال میں داخل کروایا گیا تھا؟   COVIDکیا ا

 نہیں  ☐ہاں       ☐          
COVID-19   :یک دورسی انفیکشن 
COVID-19  )؟ )ماہ/سال

ی
 یک دورسی انفیکشن کب ہوت

ن یک دورسی 
ُ
 تیھ؟  COVID-19کیا ا

ی
 یک انفیکشن یک تصدیق بذریعہ ٹیسٹ ہوت

، ٹیسٹ ےس تصدیق نہیں ہوتے تیھ ☐ہاں، ٹیسٹ ےس تصدیق ہوتے تیھ      ☐                 نہیں
نہیں 

ُ
 یک دورسی انفیکشن یک وجہ ےس ہسپتال میں داخل کروایا گیا تھا؟   COVIDکیا ا

 نہیں  ☐ہاں       ☐          
لیں جو کہ پہےل مندرجہ ذیل سیکشن میں استعمال یک گٹے ا( ڈPINتو پارٹیسیپنٹ آتے ڈینٹیفیکیشن ِپن )گیا ہے اگر ِاس مریض کا ڈیٹا ِاس تحقیق میں پہےل ریکارڈ کیا  

 تیھ
 

 

 پچھیل ِپندوبارہ داخلہ اور 
 مریض کو داخل کیا گیا تھا یا کیس دورسی جگہ ےس ِاس جگہ منتقل کیا گیا تھا؟میں کیا بیماری ےک ِاس دورانیں 

 معلوم نہیں  نہیں   دورسی جگہ ےس ٹرانسفر کیا گیا تھا  -ہاں ِاس جگہ پہےل داخل کیا گیا تھا       -ہاں 
 داخلوں یک تعداد:  ِاس انفیکشن ےک لیں پچھےل

 جمع کیا گیا تھا؟ کیا ِاس مریض کا ڈیٹا پہےل کیس دورسے پیشنٹ نمنی ےک تحت 
 ڈینٹیفیکیشن نمنی )ِپن(

ی
 اگر ہاں، تو پھر پارٹیسیپنٹ آت

 : داخلہ/اندراج پر مکمل کریں1ماڈیول 

 ےک وقت اہم عالمات 
ی
/بھرتی کرتی وقت عالمات ےک ظہور یک تاری    خ اور بھرت  ابتداتے دستیاب ڈیٹا()دکھائی
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وعاتی عالمات یک تاری    خ(عالمات کا ظہور   Y_][_Y[__[]_ D2 _[]_0_][_D_]/[_M_][_M[__]/]_  )پہیل /رسر

 یک تاری    خ
ی
 Y_][_Y[__[]_ D2 _[]_0_][_D_]/[_M_][_M[__]/]_  اس سہولت گاہ میں بھرت

ح     C°]___[. ]___[]___[درجۂ حرارت   ]___[]___[]___[دھڑکن/منٹ  قلب یک رسر

ح تنفس  ]___[]___[ سانس/منٹ رسر

( ]___[]___[]___[)انبسایط( فشار خون   نہیں معلوم نہیں   ہاں    شدید ڈی ہائڈریشنmmHg     ]___[]___[]___[)انقباضن

نل کیپلری ریفل ٹائم <    نہیں  معلومنہیں  ہاں  سیکنڈز  2اسنر

(   A   V   P   U                 معلوم نہیں  آکسیجن تھراتی پرکمرے یک ہوا ]__[]__[]__[%  آکسیجن سچوریشن:   )ایک ےک گرد دائرہ بنائیں

 معلوم نہیں  نہیں  ہاں   ناقص تغذیہ)GCS /15             [___][___] ( گالسگو کوما اسکور

 ]___[]___[]___[کلو گرام : وزن]___[]___[]___[سینٹر میٹر          قد:         ]___[]___[]___[میل میٹر درمیاتن اوپری بازو یک گوالتے 

 
 

(ایک ساتھ کبی بیماریاں   )بھرتی ےک پہےل ےس موجود( )= معلوم نہیں

  دل یک دیرینہ بیماری
ٹینشن ےک عالوہ(  )ہائٹی

    ہاں    نہیں معلوم
 نہیں 

معلوم نہیں    ہاں      ذیابیطس
 نہیں 

ٹینشن معلوم نہیں    ہاں     ہائٹی
 نہیں 

معلوم نہیں    ہاں     موجودہ سگریٹ نوشر 
 نہیں 

معلوم نہیں    ہاں     پھیپھڑے یک دیرینہ بیماری
 نہیں 

معلوم نہیں    ہاں     تپ دق
 نہیں 

معلوم نہیں    ہاں     دمہ
 نہیں 

معلوم نہیں    ہاں     اسپلینیا
 نہیں 

معلوم نہیں    ہاں     یک دیرینہ بیماریگردے  
 نہیں 

معلوم نہیں    ہاں     ملگنینٹ نیوپالزم
 نہیں 

معلوم نہیں    ہاں     جگریک دیرینہ بیماری
 نہیں 

معلوم نہیں    ہاں      دیگر
 نہیں 

معلوم نہیں    ہاں     دیرینہ اعصاتر اضطراب
 نہیں 

 اگر ہاں، تو رصاحت کریں:  ___________________________      

 پر نہیں       -ہاںاے آر تر پر      -ہاںایچ آتے وی                                                  
 معلوم نہیں نہیں      اے آر تر

 
 
 

 

 ےک وقت نشانیاں اور عالمات
ی
( Unk)  بھرت  = معلوم نہیں

ی نہیں    ہاں     بخار یک ہسٹر
 معلوم نہیں 

سیین ےک نچےل حّصہ یک دیوار کا اندر یک طرف 
 کھنچنا

    ہاں    نہیں معلوم

 نہیں 

نہیں    ہاں     کھانیس
 معلوم نہیں 

معلوم نہیں    ہاں     رس درد۔

 نہیں 

نہیں    ہاں     بلغم بنین ےک ساتھ          
 معلوم نہیں 

معلوم نہیں    ہاں      بدال ہوا شعور/ کنفیوژن

 نہیں 

خون ےک ساتھ )ہیموٹائسس ےک           
 ساتھ(

    ہاں    نہیں
 معلوم نہیں 

معلوم نہیں    ہاں     دورہ

 نہیں 

نہیں    ہاں     گےل یک سوزش
 معلوم نہیں 

معلوم نہیں    ہاں     شکم درد

 نہیں 

 ےس قبل اور دیرینہ دوائیاں       کیا درج ذیل میں ےس  
ی
 ےس بھرت

ی
 بھرت

ی
 دنوں ےک اندر یل گبی تیھ؟ 14کوت

ز ) ز(؟      ACEاینجیوٹنسن کنورٹنگ انزائم انہبٹر   معلوم نہیں نہیں ہاں انہبٹر

      معلوم نہیں نہیں ہاں                                   ؟ARBs(رسپٹر بالکرز ) IIاینجیوٹنسن 

ی ) ائڈل اینٹر انفلیمیٹر       معلوم نہیں نہیں ہاں                                  ؟(NSAIDنان اسٹٹں
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نہیں    ہاں     ناک بہنا )رینوریا(۔
 معلوم نہیں 

/متیل
ی
معلوم نہیں    ہاں     ق

 نہیں 

نہیں    ہاں     سانس یک گھرگھراہٹ
 معلوم نہیں 

معلوم نہیں    ہاں     اسہال

 نہیں 

نہیں    ہاں     سیین میں درد۔
 معلوم نہیں 

معلوم نہیں    ہاں      آشوب چشم

 نہیں 

 درد )عضالت میں درد(
نہیں    ہاں     عضالتی

 معلوم نہیں 

معلوم نہیں    ہاں     جلدی چکتہ

 نہیں 

نہیں    ہاں     جوڑوں میں درد )ارتھرالجیا(۔
 معلوم نہیں 

معلوم نہیں    ہاں      جلدی الرس

 نہیں 

نہیں    ہاں     تھکان/ ئر چیٹن 
 معلوم نہیں 

معلوم نہیں    ہاں     لمف نوڈ کا مرض

 نہیں 

نہیں    ہاں     سانس کا پھولنا۔
 معلوم نہیں 

معلوم نہیں    ہاں     خون نکلنا )جریان خون(۔

 نہیں 

 چلنن یک عدم صالحیت
    ہاں    نہیں
 معلوم نہیں  

: جگہ )جگہوں( یک رصاحت کریں:    اگر خون نکل رہا ہے
 _____________________ 

 ___________________________  معلوم نہیں  اگر ہاں، رصاحت کریں: نہیں   ہاں   دیگر 

 : داخلہ/اندراج پر مکمل کریں1ماڈیول 
 

 ٹیکہ کاریاں

Covid-19 ٹیکہ کاری 
    ہاں    نہیں معلوم

 نہیں 
 

ن یک تاری    خ:   انداز اصل تاری    خ:  _]Y_][_Y_]/[_2_][_0_][_M_][_M_]/[_D_][_D[_پہیل ویکسیں
 
 ا

ن یک قسم:  ا زینیکا/یونیورسٹر آف آکسفورڈ )انڈیا میں کووی شیلڈ( │فائزر/بائیوٹک پہیل ویکسیں  موڈرنا│ایسٹر

                            نووا ویکس│ )جینسن )جانسن اینڈ جانسن │ سائنوفارم │ سائنو ویک │سپوتنک وی 

                            کوویکسن │ ن سائنو بائیو  _____________________دیگر، براہ مہرباتن واضع کریں │ نامعلوم │ چیں

ن یک تاری    خ:   انداز اصل  تاری    خ:  _]Y_][_Y_]/[_2_][_0_][_M_][_M_]/[_D_][_D[_دورسی ویکسیں
 
 ا

ن یک قسم:  ا زینیکا/یونیورسٹر آف آکسفورڈ )انڈیا میں کووی شیلڈ( │فائزر/بائیوٹک دورسی ویکسیں  موڈرنا│ایسٹر

                            نووا ویکس│ )جینسن )جانسن اینڈ جانسن │ سائنوفارم │ سائنو ویک │سپوتنک وی 

                            کوویکسن │ ن سائنو بائیو  _____________________دیگر، براہ مہرباتن واضع کریں │ نامعلوم │ چیں

ن یک تاری    خ:  تیرسی  انداز اصل تاری    خ:  _]Y_][_Y_]/[_2_][_0_][_M_][_M_]/[_D_][_D[_ویکسیں
 
 ا

ن یک قسم:  تیرسی ا زینیکا/یونیورسٹر آف آکسفورڈ │فائزر/بائیوٹک ویکسیں  موڈرنا│)انڈیا میں کووی شیلڈ( ایسٹر

                            نووا ویکس│ )جینسن )جانسن اینڈ جانسن │ سائنوفارم │ سائنو ویک │سپوتنک وی 

                            کوویکسن │ ن سائنو بائیو  _____________________دیگر، براہ مہرباتن واضع کریں │ نامعلوم │ چیں
                                   

ا ےک ٹیےک:  6گزشتہ   ہاں   نہیں   معلوم نہیں   ماہ ےک اندر انفلوئن  

 

 
ی
؟       دوات  الحال درج ذیل میں ےس کوتی بیھ موصول ہوریہ ہے

 
 کیا مریض کو ف
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ک سیال مواد؟  معلوم نہیں    نہیں ہاں  درون ورید سیال مواد؟معلوم نہیں     نہیں ہاں  منہ ےک راسیی لیا جان  واال/ اوروگیسنر

 نیورا مینیڈیس انہبٹر  لوپیناویر/ ریٹوناویر    ریباویرن اگر ہاں: معلوم نہیں    نہیں ہاں اینبر وائرل؟   

  ون الفا فٹں
ون بیٹا انٹر فٹں

 ________________________________________   دیگر، رصاحت کریں: انٹر

ائیڈ؟      بذریعہ سانسدرون ورید منہ ےک راسنی  اگر ہاں، روٹ: معلوم نہیں    نہیں ہاں کورٹیکوسٹنں

 ____________________  تو براہ کرم عامل اور روزانہ یک زیادہ ےس زیادہ خوراک فراہم کریں: اگر ہاں،      

 معلوم نہیں نہیں ہاں پھپھوندی مخالف عامل؟   معلوم نہیں                                                    نہیں ہاں اینبر بایوٹک؟   

یا مخالف عامل؟     ____________________  اگر ہاں، رصاحت کریں: معلوم نہیں    نہیں ہاں ملنں

 عامل؟   
ی
 ____________________  یں: اگر ہاں، رصاحت کر معلوم نہیں    نہیں ہاں تجربات

ی ) ائڈل اینبر انفلیمینر  معلوم نہیں نہیں  ہاں  NSAID)   نان اسٹنں

ز ) ز(  ACEاینجیوٹنسن کنورٹنگ انزائم انہبنر  معلوم نہیں نہیں ہاں  انہبنر

  معلوم نہیں نہیں  ہاں  ( ARBsرسپنر بالکرز ) IIاینجیوٹنسن 

 
 

؟       معاون نگہداشت   الحال درج ذیل میں ےس کوتی بیھ موصول ہوریہ ہے
 

 کیا مریض کو ف

ICU ؟
ی
    نہیں معلوم نہیں   ہاں     یا اعیل انحصاری یونٹ میں بھرت

؟  درج ذیل سبیھ کو مکمل کریں اگر ہاں،معلوم نہیں     نہیں   ہاں     آکسیجن تھراتی

 O2 فلو : 5-1   منٹ/ /منٹ   10-6لیٹر /منٹ   15-11لیٹر /منٹ   >15لیٹر  نہیں معلوم لیٹر

یٹر سلنڈر  پائپڈ  :  آکسیجن کا ماخذ   نہیں معلوم کانسنٹر

فیس:    نہیں معلوم ماسک   CPAP/NIVریزروائر ےک ساتھ ماسک ماسک ناک یک کینوال   HFناک ےک پرونگس   اننر

  ناقابل اطالقنہیں ہاں  BIPAP/CPAP(  )مثال  نان انویزو وینٹیلیشن؟

 نہیں معلوم نہیں      ہاں اینوٹروپس / ویسو پریرسز؟ نہیں               معلوم  نہیں ہاں   ؟)کوتے بیھ(انویزو وینٹیلیشن 

ا کارپوریئل )  نہیں معلوم  نہیں   ہاں    پرون پوزیشن؟       معلوم نہیں  نہیں ہاں  ( سپورٹ؟ECMOاکسنر

 
 *یونٹس ریکارڈ کریں اگر وہ درج کردہ ےس مختلف ہوں()داخےل ےک وقت لیبارٹری ےک نتائج 

امینر   ویلیو* پنں
نہیں کیا 
 گیا

امینر   ویلیو* پنں
نہیں کیا 
 گیا

ن  (ہیموگلوبیں ن    )گرام/لیٹر ()کریاٹیین    مائکرو مول/لیٹر

WBC   یک گنٹی(x109 /) (/ mEq) سوڈیم   لیٹر    لیٹر

ہیماٹو کرٹ )خون میں رسخ 
ح(   )%(ذرات یک رسر

   پوٹاشیم(mEq /)    لیٹر

(/ x109)پلیٹلیٹس     لیٹر
)نینو گرام/میل  پروکیلسیٹونن

)  لیٹر

  

APTT/APTR   CRP )    )میل گرام/لیٹر

PT )سیکنڈز(   LDH )    )یونٹ/لیٹر

INR    ن کینیس (کریٹیں    )یونٹ/لیٹر

ALT/SGPT ) (   )یونٹ/لیٹر    ٹروپونن )نینو گرام/میل لیٹر

ن  وبیں (/ )مائکرو مولکل بلٹں /گھنٹہ(  ESR  لیٹر    )میل میٹر

AST/SGOT ) (  D-dimer  )یونٹ/لیٹر    )میل گرام/لیٹر

(( BUNیوریا ) (   )میل مول/لیٹر ن )نینو گرام/میل لیٹر ییر    فٹں

) (  IL-6  لیکٹیٹ )میل مول/لیٹر    )پیکو گرام/میل لیٹر

ت جو دستیاب ذرائع ےس ےط ہوتی ہوں(-: فالو2ماڈیول   اپ )تکمیل یک کنر

 Y_][_Y[__[]_ D2 _[]_0_][_D_]/[_M_][_M[__]/]_  اپ یک تاری    خ-فالو

 ےک درمیان سب ےس زیادہ خالف معمول قدر کو ریکارڈ کریں( 24:00تا  00:00) عالمات حیات 
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ح قلب     C°]___[. ]___[]___[درجۂ حرارت   منٹ دھڑکن    رسر
ن
ح تنفس ]___[]___[]___[ق  ]___[]___[سانس/منٹرسر

( ]___[]___[]___[)انبسایط( فشار خون   نہیں معلوم نہیں   ہاں    شدید ڈی ہائڈریشنmmHg     ]___[]___[]___[)انقباضن

نل کیپلری ریفل ٹائم <  GCS/15  [___][___]                       معلوم نہیں نہیں ہاں سیکنڈز  2اسنر

( A   V   P   U                   معلوم نہیں آکسیجن تھراتی  کمرے یک ہوا پر ]___[]___[]___[% آکسیجن سچوریشن   )ایک ےک گرد دائرہ بنائیں

( Unk)روزمرہ یک طبی خصوصیات    = معلوم نہیں

 کھانیس
 اور بلغم بننا     

 سوزش۔گےل یک 

 سیین میں درد
  سانس کا پھولنا

  کنفیوژن

    ہاں    نہیں معلوم
نہیں    ہاں    نہیں 
 معلوم نہیں    ہاں    نہیں
 معلوم نہیں    ہاں    نہیں
 معلوم نہیں 

    ہاں    نہیں معلوم

 نہیں 

    ہاں    نہیں معلوم

 نہیں 

 دورہ
/متیل

ی
 ق

 اسہال
 آشوب چشم
 دردعضالت میں 

 دیگر، رصاحت کریں:_______________ 

    ہاں    نہیں معلوم
معلوم نہیں    ہاں    نہیں 
 نہیں 

    ہاں    نہیں معلوم
معلوم نہیں    ہاں    نہیں 
 نہیں 

    ہاں    نہیں معلوم

 نہیں 

    ہاں    نہیں معلوم

 نہیں 

 : داخلہ/اندراج پر مکمل کریں1ماڈیول 
 

 *ریکارڈ یونٹس اگر وہ درج کردہ ےس مختلف ہوں()لیبارٹری ےک نتائج 

امینر   ویلیو* پنں
نہیں 
 کیا گیا

امینر   ویلیو* پنں
نہیں 
 کیا گیا

ن  (ہیموگلوبیں ن    )گرام/لیٹر ()کریاٹیین    مائکرو مول/لیٹر

WBC   یک گنٹی(x109 /) (/ mEq) سوڈیم   لیٹر    لیٹر

ہیماٹو کرٹ )خون میں رسخ 
ح(   )%(ذرات یک رسر

   پوٹاشیم(mEq /)    لیٹر

(/ x109)پلیٹلیٹس     لیٹر
)نینو گرام/میل  پروکیلسیٹونن

)  لیٹر

  

APTT/APTR   CRP )    )میل گرام/لیٹر

PT )سیکنڈز(   LDH )    )یونٹ/لیٹر

INR    ن کینیس (کریٹیں    )یونٹ/لیٹر

ALT/SGPT ) (   )یونٹ/لیٹر    ٹروپونن )نینو گرام/میل لیٹر

ن  وبیں (/ )مائکرو مولکل بلٹں /گھنٹہ(  ESR  لیٹر    )میل میٹر

AST/SGOT ) (  D-dimer  )یونٹ/لیٹر    )میل گرام/لیٹر

(( BUNیوریا ) (   )میل مول/لیٹر ن )نینو گرام/میل لیٹر ییر    فٹں

(لیکٹیٹ  (  IL-6  )میل مول/لیٹر    )پیکو گرام/میل لیٹر

 
ی
؟       دوات  الحال درج ذیل میں ےس کوتی بیھ موصول ہوریہ ہے

 
 کیا مریض کو ف

ک سیال مواد؟      نہیں معلوم نہیں   ہاں    درون ورید سیال مواد؟    نہیں معلوم  نہیں ہاں  منہ ےک راسیی لیا جان  واال/ اوروگیسنر

 نیورا مینیڈیس انہبٹر  لوپیناویر/ ریٹوناویر    ریباویرن گر ہاں: ا    نہیں معلوم نہیں ہاں اینبر وائرل؟   

  ون الفا فٹں
ون بیٹا انٹر فٹں

 ________________________________________   دیگر، رصاحت کریں: انٹر

ائیڈ؟      بذریعہ سانس ورید درونمنہ ےک راسنی  روٹ: اگر ہاں،      نہیں معلوم نہیں ہاں کورٹیکوسٹنں

 ____________________  تو براہ کرم عامل اور روزانہ یک زیادہ ےس زیادہ خوراک فراہم کریں: اگر ہاں،      

 نہیں معلوم نہیں   ہاں   پھپھوندی مخالف عامل؟                   نہیں معلوم نہیں ہاں اینبر بایوٹک؟   

یا مخالف عامل؟     ____________________  رصاحت کریں: اگر ہاں،     نہیں معلوم نہیں ہاں ملنں

 عامل؟   
ی
 ____________________  رصاحت کریں: اگر ہاں،     نہیں معلوم نہیں ہاں تجربات

ی ) ائڈل اینبر انفلیمینر  معلوم نہیں نہیں  ہاں  NSAID)   نان اسٹنں

ز ) ز(    ACEاینجیوٹنسن کنورٹنگ انزائم انہبنر  معلوم نہیں نہیں ہاں انہبنر

  نہیں معلوم نہیں ہاں ARBs  (رسپنر بالکرز ) IIاینجیوٹنسن 

؟       معاون نگہداشت   الحال درج ذیل میں ےس کوتی بیھ موصول ہوریہ ہے
 

 کیا مریض کو ف
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ICU ؟
ی
    نہیں معلوم نہیں   ہاں     یا اعیل انحصاری یونٹ میں بھرت

؟  ، درج ذیل سبیھ کو مکمل کریں: اگر ہاںنہیں        معلوم نہیں  ہاں    آکسیجن تھراتی

       O2 فلو والیوم : 5-1   منٹ/ /منٹ   10-6لیٹر /منٹ   15-11لیٹر /منٹ   >15لیٹر  نہیں معلوم لیٹر

یٹر سلنڈر  پائپڈ  :  آکسیجن کا ماخذ         نہیں معلوم کانسنٹر

فیس:          نہیں معلوم ماسک  CPAP/NIVریزروائر ےک ساتھ ماسک ماسک ناک کا کینوال  HFناک ےک پرونگس  انٹر

 نہیں معلوم نہیں   ہاں   BIPAP, CPAP(  )مثال  نان انویزو وینٹیلیشن؟

 نہیں معلوم نہیں      ہاں اینوٹروپس / ویسوپریرسز؟ نہیں معلوم نہیں ہاں ؟)کوتے بیھ(انویزو وینٹیلیشن 

ا    نہیں معلوم  نہیں   ہاں    پرون پوزیشن؟                       نہیں معلوم نہیں ہاں  ( سپورٹ؟ECMOکارپوریئل )اکسنر

 نہیں معلوم نہیں      ہاں  ( یا ڈائلیسس؟RRTگردے یک تبدییل کا عالج )

 

 ہسپتال ےس  : 3ماڈیول 
 
 یا وفات پر مکمل کریں ڈسچارج ہوت

 

 نتیجہ

  تیھ؟ یک وجہ ےس ہوتے (  VOCویرئنٹس آف کنرسن ) انفیکشن کیسکو مریض   کیا ِاس
 

  نامعلوم 

   :  ہے یک شناخت نہیں ہوتے   (VOC)معلوم ہے اور کیس وی او ش ویرئنٹ  نہیں

 میں پایا گیا 2020اکتوبر  B.1.617.2 ہاں: ڈیلٹا    ماڈیول  
  ہاں: اومیکرونB.1.617.2  میں شناخت ہوتے  2021نومٹر 

   :ایلفا ہاں- .B.1.1  میں پایا گیا 2020یوےک میں ستمٹر 

   :بیٹا ہاں- B.1.351  میں پایا گیا 2020جنوتر افریقہ میں مٹے 

    :گیما ہاں- P.1  میں پایا گیا 2020برازیل میں نومٹر 

   :ایپسیلن ہاں- B.1.427/B.1.429  میں پایا گیا 2020امریکہ میں مارچ 

   :زیٹا ہاں- P.2  میں پایا گیا 2020برازیل میں اپریل 

   :میں پایا گیا 2020متفرق ممالک میں دسمٹر  –ایٹا ہاں 

   :تھیٹیا ہاں- P.3  میں پایا گیا 2021فلپائن میں جنوری 

   :ائیوٹا ہاں- B.1.526  میں پایا گیا 2020امریکہ میں نومٹر 

    :کّپا ہاں- B.1.617.1  میں پایا گیا 2020انڈیا میں اکتوبر 

   :لمبڈا ہاں- C.37  و میں دسمٹر  میں پایا گیا 2020پٹں

  ہاں: مو - B.1.621 ،2021 میں کولمبیا میں پایا گیا 

   ہاں: ویرئنٹ اوپر فہرست میں نہیں دیا گیا ہے 

ن ویرئنٹس ےک ےل )  اوپر نہ بیان کردہ اقسام یعیں
نہیں ڈیٹا بیس میں شامل کر لیا جائے گا  (REDCAPبراہ مہرباتن

ُ
 تو ا

ے
 کا ڈیٹا بیس چیک کریں۔ جیےس یہ ننے ویرئنٹس ملیں ےک

 اگر اومیکران قسم یک شناخت ہوتے تیھ تو ِاس یک شناخت کرتن ےک لنں کون سا طریقہ استعمال ہوا تھا؟ 
          جینومک سیکونسنگ ن ٹارگٹ فیلئٹں )ایس جر تر ایف( ٹیسٹنگ -ایس  نامعلوم یا ٹیسٹ نہیں ہوا تی ش آر جینو ٹائپنگ  جیں

د ☐نتیجہ: 
ُ
 نامعلوم☐پایل ایٹیو ڈسچارج ☐موت ☐دورسے شفاخائن منتقل ☐ہسپتال میں داخل ☐زندہ خارج ش

  نامعلوم ☐_]Y_][_Y_]/[_2_][_0_][_M_][_M_]/[_D_][_D[_   نتیجہ یک تاری    خ: 

: بیمار پڑت  ےس پہےل ےک مقابےل میں اپب  کینی کرت  یک قابلیت:     نامعلومبہنی بدتر پہےل جییس   اگر زندہ ڈسچارج کیا گیا ہے
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