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 .1چىدميه گسارش سبالوٍ است؟
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 .2تبريخ ارائٍ گسارش:

 .3مراحل اوجبم ضدٌ تبکىًن (مطبثق ثروبمٍ عمليبتی)( :ييژٌ مراکس در حبل استقرار ي راٌ اودازی)
ثبت بروبمٍ در يزارت خبوٍتکمیل شیت َبی ارزیببی بیمبرانتشکیل کبرگريٌ علمی ي اجراییتطکيل ي تکميل سبيتتطکيل ي تکميل ثبوک اطالعبتی

ضشٍست اجشا ٍ اّذاف كاستشدي :تیواسي هضهي اًسذادي سیَي Chronic obstructive
 pulmonary diseaseیا تِ اختػاس COPDالتْاب هضهي سیِ تِ خػَظ دس ساُ ّاي
َّایی ٍ پاساًطین سیِ است كِ دس دٍسُ¬ّاي ػَد تیواسي افضایص هی یاتذ .تیواسي  COPDیکی

اص ػلل اغلی هشگ ٍ هیش دس كطَسّاي دس حال تَسؼِ ٍ كطَسّاي تَسؼِ یافتِ است .تشآٍسد هیضَد
تا سال ،2020ایي تیواسي پٌجویي تیواسي ًاتَاى كٌٌذُ ٍ سَهیي ػلت اغلی هشگ ٍ هیش دس جْاى
تاضذ .ثثت تیواسي COPDتا ّذف جوغ آٍسي اطالػات ثاًَیِ هشتثط تا تیواساى ،تا تطخیع
قطؼی ، COPDاقذاهات اًجام ضذُ ٍ اطالػات كاهل اص ضشایط تیواس ساُ اًذاصي ضذّ .ذف اغلی
سجیستشي دس تیواسي  COPDتَغیف ضشایط تیواساى هثتال تِ  ٍ COPDتشسسی تاثیش ایي تیواسي
تش سٍي تیواساى است .سٍش اجـشا :ایي هطالؼِ یک هطالؼۀ تَسؼِ اي-كاستشدي تَد .هشاحل اجشایی
ایي هطالؼِ ػثاست تَد اص :تْیۀ پشٍپَصال ٍ طشاحی هطالؼِ ،تَجیِ افشاد ریٌفغ دس طشح ،تؼییي هشكضي
تِ ػٌَاى سفشًس جْت هذیشیت ٍ آهَصش ،تؼییي ضشكت یا فشدي جْت طشاحی ًشم افضاس،تؼییي
تخص ّاي هختلف ًشم افضاس ،طشاحی ٍ تَلیذ ًشم افضاس تحقیق،تْیِ فشم ّا ٍ اتضاسّایی جْت جوغ
آٍسي اطالػات اص تیواساى ،تؼییي هشاكضي كِ تست سیَي اًجام هیذٌّذ ،تؼییي داسٍخاًِ ّایی كِ
داسٍّاي تیواساى سیَي سا دس سشاسش كطَس تَصیغ هیکٌٌذ ٍ دس ًْایت اسائۀ ًشم افضاسي جْت جوغ
آٍسي اطالػات تیواسي  COPDكِ تِ غَست تشخط( ) ٍOn lineثثتی تَلیذ ضًَذ .اتتذا كویتِ
سجیستشي اص پضضکاى ٍ هتخػػیي اهش هذیشیت ٍ دسهاى ایي تیواساى تطکیل ضذ ٍ اطالػاتی كِ
هی تایست اص تیواساى اخز ضَد ٍ دس سجیستشي ًگْذاسي ضًَذ تِ غَست یک پشسطٌاهِ جاهغ ٍ
كاهل تْیِ ضذ .تْیِ اتضاس گشدآٍسي اطالػات دس ایي پژٍّص خَد تخطی اص هطالؼِ تَد كِ اص طشیق
پٌل هتخػػیي ٍ سپس تشسسی سٍایی آى اص طشیق هتخػػیي دیگش اًجام گشفت .سپس فشدي
جْت طشاحی ًشم افضاس هطخع ضذ ،تخص ّاي هختلف ًشم افضاس دس پٌل هتخػػیي هطخع ضذُ
ٍ تِ ّوشاُ پشسطٌاهِ طشاحی ضذُ جْت دسیافت اطالػات جْت طشاحی ٍ تَلیذ ًشم افضاس تحقیق تِ
فشد طشاحی كٌٌذُ ًشم افضاس دادُ ضذ .تِ طَسي كِ اطالػات هشتَط تِ تیواساى هثتال تِ  COPDاص
تذٍ ٍسٍد دس سیستن تِ طَس الکتشًٍیک ثثت ضَد ٍ پشًٍذُ ّایی هطاتِ پشًٍذُ الکتشًٍیک سالهت
تشاي تیواساى تطکیل ضَد.كِ تواهی اطالػات تِ ّوشاُ اطالػات هشتَط تِ آصهایطگاُ ٍ داسٍخاًِ ٍ

ًتیجِ پیگیشي دسهاى تیواس تِ طَس دقیق ثثت هی ضَد .تشاي توام افشاد هشتثط تا تیواس سطح
دستشسی ّاي هختلفی دس ًشم افضاس ایجاد ضذ .تواهی كاستشاى اػن اص كاسضٌاساى ٍ هذیشاى دسغَستی
كِ دستشسی تشایطاى تؼشیف ضذُ تاضذ هی تَاًٌذ اص ایي اطالػات استفادُ ًوایٌذ .دس ًْایت ًشم افضاس
جْت جوغ آٍسي اطالػات تیواسي  COPDتِ غَست تشخط( ) ٍOn lineثثتی ساُ اًذاصي ضذ.
یافتِ ّا :ایي سجیستشي دس سال  1395فؼالیت خَد سا دس تیواسستاى دكتش هسیح داًطَسي آغاص ًوَد.
ایي تیواسستاى تِ ػٌَاى ساًتش سیِ سفشاًس پزیشاي تیواساى هثتال تِ  COPDاص كل كطَس هی تاضذ
ٍ تِ ّویي دلیل هحل هٌاسثی تشاي ضشٍع ثثت تَدُ است .تاكٌَى اطالػات 1400تیواس هثتال تِ
 COPD (2/79%تیواساى هشد ٍ  %20/8صى) دس ایي سجیستشي ثثت ضذُ است .هتَسط سي
تیواساى  63/4±11/8سال تَد .هتَسط هیضاى  FEV1دس تست تٌفسی تیواساى ، 52/4±17/3
هتَسط هیضاى ٍ FVC 3/19±3/69هتَسط هیضاى  FEV1/FVC 8/10±1/61تَد.
 %53تیواساى دس حال حاضش سیگاس هیکطیذًذ ٍ %48اص تیواساى ساتقِ هػشف سیگاس سا داضتٌذ%45 .
تیواساى اكسیژى دسهاًی هیطذًذ .هیاًگیي هیضاى  PCO2ضشیاًی تیواساى  ٍ 55/3±11/8هیاًگیي
هیضاى  O2SATتیواساى  81/1±15/5تَد .تحث ٍ ًتیجِ گیشي :سجیستشي یک جضء جذائی ًاپزیش
ٍ ضشٍسي سیستن ّاي جاهغ هشاقثت تیواساى هی تاضذ .ایي سیستن هٌثغ دادُ جاهغ ،دقیق ٍ تِ
ٌّگاهی است كِ تاػث ًظاست هستوش تش سًٍذ هشاقثت اص تیواسیْا هی ضَد ٍ یک ػولکشد هَثش ٍ
ثوشتخص سا جْت تْثَد اجشاء تشًاهِ هشاقثت اص تیواساى فشاّن هی كٌذ .اٍلیي ًظام ثثت تیواسي
 COPDاطالػات هفیذ ٍ اسصضوٌذي سا دس ساتطِ تا چگًَگی دسهاى ،پیگیشي ٍ هشاقثت اص ایي
تیواساى دس اختیاس هتخػػیي ٍ غاحة ًظشاى قشاس هیذّذ .استاًذاسد ساصي جوغ آٍسي ٍ آًالیض دادُ¬
ّاي كلیٌیکی تیواسي¬  ، COPDفشاّن آٍسي آهاس دقیق ٍ تِ سٍص اص تؼذاد ٍ دسهاى تیواساى،
پیگیشي ٍضؼیت تیواساى ،ضشح حال ،سیش آصهایطات ،ػالین تالیٌی ،دسهاًْا ،سیش تالیٌی تیواس ٍ

هَفقیت دسهاى ،ساهاًذّی تجَیض داسٍّاي تیواسي  ، COPDجلَگیشي اص هػشف تی سٍیِ داسٍّاي
تیواساى هثتال تِ  COPDدس تیواسیْاي دیگش ،یکساى ساصي دسهاى تش اساس گایذ الیي اسائِ ضذُ
دس سایت ،تشقشاسي استثاط تیي سایت سجیستشي تیواساى ،پضضکاى هتخػع ٍ داسٍخاًِ ّاي اسائِ
كٌٌذُ داسٍّاي تیواسي ، COPDتشقشاسي استثاط تیي داسٍخاًِ ّاي اسائِ كٌٌذُ داسٍّاي تیواسي
 ٍ COPDتیوِ ّاي هشتثط اص جولِ اّذاف كاستشدي سجیستشي تیواساى هثتال تِ  COPDتَد.

 .5تًزيع جىسی مًارد ثجت ضدٌ

 .6تًزيع سىی مًارد ثجت ضدٌ

 .6ميسان

 .7مقبالت چبح ضدٌ
رديف

عىًان مقبلٍ
ثجت ثيمبری COPD

مجلٍ /کىگرٌ

سبل اوتطبر

اسبمی وًيسىدگبن
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 .8کتت مىتطر ضدٌ
رديف

عىًان کتبة

سبل اوتطبر

 .9کبرگبٌ َبی ثرگسار ضدٌ

اسبمی وًيسىدگبن

رديف

گريٌ

عىًان کبرگبٌ

ضرکت کىىدگبن

سبزمبن

زمبن

مکبن

ثرگسارکىىدٌ ثرگساری ثرگساری

 .10سميىبرَ /مبيص َبی ثرگسار ضدٌ

مىطقٍ ای

ثيه المللی

ضرکت

ملی

رديف عىًان سميىبرَ /مبيص وًع سميىبرَ /مبيص

گريٌ

سبزمبن

زمبن

مکبن

ثرگسارکىىدٌ ثرگساری ثرگساری

کىىدگبن
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گرٌ
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تعداد گسارضبت سبالوٍ ارسبلی ثٍ ياحد ثجت ثيمبری َبی داوطگبٌ :يک گسارش

وبم ي وبم خبوًادگی مسئًل ثجت :دکتر حميد رضب جمبعتی
تبريخ:

