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Certificatele de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și
drepturilor conexe sunt obținute în baza proiectului „Evaluarea
stării de sănătate și aprecierea calității vieții a pacienților incluși în
Registrul electronic Covid-19”. Invențiile „Registrul de evidență al
pacienților cu COVID-19 spitalizați în Instituțiile medico-Sanitare
Publice din Republica Moldova” și „Evaluarea stării sănătății și
aprecierea calității vieții pacienților incluși în Registrul electronic al
pacienților cu COVID-19 spitalizați în Instituțiile Medico-Sanitare
Publice din Republica Moldova” sunt elaborate de un grup de autori
din USMF „Nicolae Testemițanu” în colaborare cu 10 Instituții
Medico-Sanitare Publice din mun. Chișinău.
Registrul este
fucțional din februarie 2021. Conține informație standardizată
conform unui formular tipizat, elaborat de autori. Invențiile se referă
la crearea unor instrumente eficiente de evaluare a impactului
infecției cu SARS CoV-2 asupra stării de sănătate și a calității vieții
pacienților
Importanța socio-economică sau tehnică a lucrărilor:
„Registrul electronic de evidență al pacienților COVID-19”
facilitează cercetările prin procesarea rapidă a datelor despre
pacienții spitalizați cu SARS CoV-2 cu analiza acestora, precum
poate servi ca temei pentru luarea deciziilor în sistemul de sănătate
publică. Cunoștințele cu privire la starea de sănătate a pacienților în
perioada acută a SARS CoV-2 în funcție de vârstă, sex, profesie,
forma bolii, etc, sunt esențiale pentru înțelegerea consecințelor bolii,
managementului terapeutic și aprecierii necesității și eficienței
măsurilor de recuperare, inclusiv a influenței lor asupra calității vieții
legate de sănătate.
Domeniile de aplicare: medicină clinică, medicină socială, sănătate
publică și management

Certificates of registration of objects of copyright and related
rights were obtained on the basis of the project „Assessment of health
status and assessment of quality of life of patients included in the
Covid-19 Electronic Register". The inventions „Register of patients
with COVID-19 hospitalized in Public Medical Institutions of the
Republic of Moldova” and
„Assessment of health status and
assessment of quality of life of patients included in the Electronic
Register of patients with COVID-19 hospitalized in Public Medical
Institutions of the Republic of Moldova" were developed by a group
of authors from Nicolae Testemitanu SUMPh in collaboration with 10
Public Medical-Sanitary Institutions from Chisinau. The register is
functional from February 2021. It contains standardized information
according to a standardized form, developed by the authors. The
inventions relate to the creation of effective tools for assessing the
impact of SARS CoV-2 infection on patients' health and quality of
life.
Socio-economic or technical importance of the works:
The „Electronic Patient Register COVID-19“ facilitates research by
rapidly processing data on hospitalized patients with SARS CoV-2 with
their analysis, as well as serving as a basis for making decisions in the
public health system. Knowledge of the health status of patients with
acute SARS CoV-2 by age, sex, occupation, form of the disease, etc.,
are essential for understanding the consequences of the disease,
therapeutically management and assessing the need for and
effectiveness of recovery measures, including of their influence on
health-related quality of life.
Areas of application: clinical medicine, social medicine, public health
and management.
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