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   First Consult   ايگاه اطالعاتیپمعرفی 
  

First Consult  اليني امانه دانش ب ه   MD Consultبخشی از س ك ماست آ وان ي ه عن كي توسط  ب اي پزش ي همت ه ب جموع

رين ناشر   ا    بزرگت ده است     " Elsevier " اطالعات علمي دني ه گردي ع    در اغلب اطالعات عرضه شده در آن     . ارائ هيچ منب

ود الكترونيكي ديگري د و  First Consult.  يافت نمی ش اتی روزآم اه اطالع مند پايگ تم هوش الينيپزشکی ص تشخيسيس ا ب  ب

اربری بسيار انک د می آس ر آن .باش ار  عالوه ب الين بيم ر ب تفاده ب ان اس ه آخرين سريع دسترسی وامک  اطالعات رينتو معتبر ب

ديريت    ،ارزيابی ،پيشگيریر جهت درا   (Evidence Based Medicine)دمبتني بر شواه پزشکی ان و م ار  تشخيص، درم بيم

اوين  دارا ه مطالب و تمرکز ر     ،ست و به دليل ساختار خاص عن ا    نحوه ارائ ای پزشکی و بيماريه داولترين موقعيته بيشتر   ،وی مت

  .می باشد و فراهم آورندگان مراقبتهای اوليهو دانشجويان پزشکی  دستياران ،پزشكان مورد استفاده 

ر شواهد      است آه براساس  افتراقیار تشخيصي ابز First Consultدر يك توضيح مختصر   ی ب ه شده  پزشکی مبتن ورد   و تهي م

تم هوشمند پزشكي      .مي باشد   بيمارآردن يعنی بر بالين بيمار و در حال ويزيت   Point of Careدر  يزن استفاده آن ن سيس در اي

املي را  ،نا متناقض ،مبتني بر شاهد ،پاسخهاي دقيقبه سواالت باليني شما هر زمان و مكاني  ان     و تع د آارت ا رون ه   ،مطابق ب ارائ

  .دنمايمي 

ار گروهی از تم حاصل ک ن سيس يش از   اي الينی، پزشکان متبحر و متخصصين ب دگان ب د نظر کنن ندگان و تجدي ته  ٢٠نويس رش

  .گرددمشترک می باشد که اطالعات آن به صورت هفتگی روزآمد می هدف جامع و با تخصصی 

ود، ام        MD Consultاز مجزا  به صورت يک پايگاه اطالعاتی   First Consult قبال  ه می نم ون اطالعات خود را ارائ  ا اکن

ر      را اين دو پايگاه  MD Consult نودر در First Consultبا قرار دادن  Elsevier آمپاني م جهت ت م و ه ه ه وده  نزديک ب نم

راهم می آورد        است  رای سواالت کلينيکی ف املترين جواب را ب رفتن     .و ک رار گ ا ق  MD Consult  سايت در First Consultب

ه   ند به اطالعات بيشتری می باشيدقادر خواهيد بود در مواردی که نيازم ه و اطالعات   MD Consultبه سرعت ب د رمو  مراجع

  .استخراج نمائيد را از اين منبعنياز 
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  :اين مجموعه با مشارکت مولفان و ويراستارانی از تخصصهای زير مطالب خود را ارائه می دهد

  
  )١شکل (

  

  First Consultدر اطالعات  دهندگانه ئارا
  :اين مجموعه اطالعات خود را از مراکز زير دريافت می کند

   John Wiley)ناشر  از( Cochraneبانک اطالعاتی  -١

٢- National Guideline Clearinghouse  )توليد و طراحي آنندهاز مراکز EBM مي باشد(   

٣- Clinical Evidence ) ناشر از(BMJ   

۴- MD Consult   

  ...و 

  

  MD Consult و   First Consultتفاوت بين 
MD Consult  رای پژوهش يا ب امنبع معتبر برای آن دسته از کارکنان مشاغل بهداشتی می باشد که نياز سريع به اطالعات کار

رای آغاز جستجو          . مراقبت بيمار دارند ی ب ده آل اه محل اي ن پايگ اطالعات   جهت زمانی که پژوهشی گسترده مورد نياز نباشد، اي

وده و گزارشهای        . است) کلينيکی(بط بالينی مرت الينی ب ی ب ار و راهنماهای عمل همچنين منبع وسيعی از دفترچه های آموزش بيم

راهم می آورد     رتبط ف تنادی م زار    First Consult.موردی مربوط را با پشتيبانی مواد اس د   اب تفاده   جهت  منظوره پزشکی چن اس

اهترين زم   .است باليني د           اين سيستم در آوت رار مي ده ار پزشك ق ر شاهد را در اختي ي ب رين اطالعات مبتن در  .ان آخرين و بهت

  .به منظور مطالعه و افزايش اطالعات استفاده می گردد   MD Consultحالی که 
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EBM    (Evidence Based Medicine)      
ک در استفاده و ادغام بهترين شواهد روز  عبارت است از توانايی و مهارت پزش EBMپزشکی مبتنی بر شواهد يا در اصطالح 

ر تشخيص داده می شود           ر و مناسب ت رای وی بهت ار و آنچه ب ا         . با شرايط بيم ه پزشک ب ن است ک رين شواهد اي منظور از بهت

ه به عبارت ديگر شواهدی ک    ،استفاده از تحقيقات و علم روز بهترين داليل را برای استنباط و تشخيص خود به دست آورده باشد 

  .تکرارپذير و نه حاصل مطالعات علوم پايه پزشکی حاصل شده باشد ،از پژوهش های بالينی بدون سوگرايی

اليني  آمك مي     چاهد با استفاده از شواهد خارجي به يكپاروپزشكي مبتني بر ش اي ب ع هدف   . دنماي ه آردن و تكميل مهارته در واق

ه       راهم نمودن شرايطي است آ دترين شواهد         پزشكي مبتني بر شواهد ف رين و روزآم تفاده از بهت ا اس د ب اليني بتوانن متخصصين ب

د        . موجود موثرترين روش رسيدگي به بيمار را انتخاب آنند ه پزشك مي دان ين آنچه آ ادي ب ام  واقعيت اين است آه فاصله زي انج

ود وق        وجود دارد می دهد ع موجود آمب رين موان ه بزرگت د آ راي    بررسي هاي بعمل آمده نشان مي ده اي الزم ب ت و عدم مهارته

د     .دستيابي به اطالعات درست از بين انبوهي از تحقيقات است  ه تولي ري  ب ه     EBMدر اين ميان پايگاههاي  معتب د آ مي پردازن

First Consult   ه   به طور خالصه اگر  .آوری نموده استبهترين پاسخها را با استفاده از آنها در يك سيستم هوشمند گرد ل  ب ماي

ه سوالتان   دريافت آخرين  يد   جوابها با بهترين محتوا و کيفيت ب ابع    می باش ا من د، شروع   EBMب ابع     نمائي ن من  Firstيکی از اي

Consult است.  

  
  بازنگری منابع و شواهد موجود 

  :بيشتر در سه منبع زير خالصه شده اند First Consultشواهد موجود در 

االت مروری سيستماتيک    ) ١ ه    بانک اطالعاتی است     )Cochrane Cochrane Systematic Reviews (مق ه ب ک

رل شده تصادفی        ايی های کنت افتن کارآزم از ) Randomized Controlled Trials = RCT s(دليل جستجوی قدرتمند برای ي

  . به عنوان يک  منبع ارجاعی شناخته شده است ،ميان ژورنالهای پزشکی در سراسر دنيا

 

الينی  ) ٢ د    :)British Medical Associations( BMJاز ناشر   )(Clinical Evidence شواهد ب ن شواهد پيون اي

الينی     ای ب ياری از وضعيت ه گيری از بس ان و پيش ه درم ود در زمين واهد موج دترين ش ايی از روزآم تجوها و   ،ه ه جس ر پاي ب

    .ارزيابی ها در متون موجود فراهم می آورد

  

٣( The National Guideline Clearinghouse  :از راهنماهای طبابت بالينیاست  پايگاه جامعی   

(clinical practice guidelines)      ه توسط رتبط ديگری ک  Agency for Healthcare Research and Qualityو اسناد م

  .ارانه شده است Association of health Plans Americanو  American Medical Associationبا مشارکت 

ه     منبععالوه بر اين شواهدی نيز وجود دارند که هنوز مورد ارزيابی منتقدانه در يکی از سه     رار نگرفت اال ق ذکر شده در ب

ه طور کامل     اطالعات از آن اخذ شده است ی که عمنب .دسته بندی شده اند  واند که در اين صورت شواهد به طور خالصه بيان  ب

ه ممکن است       ) (Guidelinesين راهنماها همچنمعرفه گرديده ، به صورت ارجاع  ز آورده شده ک از اشخاص خاص يا دولتی ني

  . به صورت دستنوشته يا مقاالت چاپ شده در مجالت مختلف باشند
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ابعی چون      peer-reviewed articlesکتب مرجع و    ،MD Consult، Consensus statementsاطالعات بيشتر از من

  .آورده شده است) مينان را دارندمقاالتی که باالترين ضريب اط(

ره ويراستاری مشاور و     بررسی خالصه وضعيت های پزشکی از اين شواهد توسط پزشکان  ای خب شده سپس توسط گروهه

  .بازنگری و تجديد نظر می شود ،توسط منتقدان بالينی

  

  سودمندی
ر از نسخه      به دليل داشتن دسترسی به تعداد بيشتری از بخش First Consultنسخه آنالين  يار سودمند ت ها و روزآمدی هفتگی بس

PDA   نسخه  . می باشدPDA             ط دو بخش از بخشهای موجود در د می شود و فق ار روزآم اه يکب را  First Consultهر سه م

  .به عالوه در اين نسخه بخشهای موجود طوری خالصه شده اند که در بعضی مواقع اطالعات گمراه کننده می نماياند. داراست

دادی و ضروری    ،شاغلين در بخشهای مراقبتهای اوليه First Consultتفاده کنندگان اس کلينيک ها و موقعيت های مراقبتی برون

اه . است د پايگ ادی مانن اوين زي اه عن ن پايگ ه  UpToDateاي ار ک ين اطالعات بيم تفاده از آن سريعتر است همچن ی اس دارد ول ن

  .لعه آسانتر می باشدتهيه شده برای مطا  First Consultتوسط

First Consult  ل ه دلي انب ان  امک ان درم ريع در زم تجوی س تجس ه جه ای اولي دگان مراقبته راهم آورن انگی ،ف ان خ  ،کارکن

  .باشد می متخصصان پرستاری بالينی تا پزشکان باتجربه و متخصص سودمند ،مشاغل پرستاری ،دستياران ،پزشکان کم تجربه

First Consult است نمودهم ژنريک داروها در محتوای خود استفاده تنها از نا .  

  .بر روی متداولترين موقعيتهای پزشکی و بيماريهاست First Consultتمرکز اصلی 

  

  به سايتورودنحوه 
ايت   ج ه س ت ورود ب ق  First Consultه ه از طري ي  ورود ب ايت اينترنت كي     س ال پزش ي ديجيت ه مل ران آتابخان ه اي  آدرسب

www.inlm.org      ه و سپس ه  روي مراجع و  گزين ه  مرب د   First Consultط ب ی      ( آليك نمايي ودن آدرس اينترنت ل يکی ب ه دلي ب

First Consult   وMD Consult   ه آدرس ه       www.MDConsult.com با اتصال ب ود ب د ب ادر خواهي ز ق  First Consultني

  .دسترسی يابيد

  .می نمائيدمشاهده   MD Consultمجموعهرا به عنوان بخشي از  First Consultصفحه اصلي  ٣در شکل 
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   First Consultنماي آلي 

  
  )٣شکل (

ام     ا ن ارت را در      Iran Ministry of Health and Medical Education Consortium سيستم شما را ب ن عب مي شناسد اي

  .ه مي نماييدسمت راست و باالي صفحه مشاهد

  .د آرده و در سايت ثبت نام نماييداآنون مي توانيد براي خود شناسه آاربري و رمز عبور ايجا

  

  First Consultثبت نام در 
د در هر     از طريق ثبت نام و ايجاد ر از   مکان شناسه کاربری و رمز ورود می تواني ز دانشگاه   اينترنت ديگر غي ن سايت     ني ه اي ب

ود بخشي از   . آن بهره مند شويدامکانات دسترسی داشته و از  ر روي   First Consultبا دانل شخصي خود از جدولهاي     PDAب

تفاده            دترين شواهد اس رين و روزآم ار از بهت الين بيم ر ب ه سرعت و ب تشخيصي افتراقي و بخش اعظمي از موضوعات پزشكي ب

  .شخصي نگهداري آنيدمورد نياز خود را در پوشه مي توانيد اطالعات  نماييد همچنين شما

  

  :را به ترتيب انجام دهيد زيرمراحل ثبت نام  جهت

فحه  . ١ االی ص ت ب مت راس مت س ر از قس ک Create Account روی ب رم  و کلي ات ف ل  مشخص ده را تكمي ته ش خواس

  )۵شکل.(نماييد

   

  
  )۴شکل(
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  )۵شکل(

  .کليک نماييد راI Accept/Finish  دآمهسپس . ٢

  

  طريق حساب کاربری رود به سايت ازو
ه صفحه شخصی خود          رای وارد شدن ب يد  ب ود می باش االي صفحه      اکنون دارای شناسه کاربری و رمز عب از سمت راست و ب

ل   ظاهر شده کادر درکليک را   Log inگزينه ه قب د ددريافت نمو شناسه کاربری و رمز عبور خود را که در مرحل سپس   ووارد  ي

  .دآليك نمائي را   Log inآيکون

  
  )۶ شکل(
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  )٧ شکل(

  

ه های       . را مشاهده خواهيد کرد First Consultاکنون صفحه خانگی  راه گزين ه هم نام کاربری شما سمت چپ و باالی صفحه ب

  ).٨شکل (اضافه شده است  My Account و  My Folder ، My PDA، Log Off: ديگری که عبارتند از

  
  )٨شکل (

  

   First Consultمعرفي بخشهاي 
First Consult ارائه مي دهد  تشخيصهاي افتراقي و تكنيكها ،سه بخش موضوعات پزشكي اطالعات خود را در.  

-  Medical Topics وضوعات مختلف پزشکی و بيماريهاست،شامل توضيحات کاملی درباره م.  

-  Differential Diagnoses  ايش داده    ، شامل تشخيصهای مختلف پزشکی است که به صورت جدولها ی تشخيصی افتراقی نم

  .می شود

- Procedures  شامل تکنيکها ی جراحی و راهنمای روش درمان در بيماريهای مختلف است،.  

  

   First Consultو قابليتهای امکانات

ال بخشی از         ان انتق ل امک ين دلي ه هم ده ب تي طراحی ش راقبين بهداش کان و م ريع پزش ت دسترسی س تم جه ن سيس اي

ه قابليت حمل دارد    Pocket PCبه روی )  Differential Diagnosesو  Medical Topics( اطالعات  .را دارا می باشد   ،ک

ه      . الزامی است First Consultجهت استفاده از اين امکان ثبت نام در  ام گزين ام ثبت ن االی    My PDA پس از انج در قسمت ب

د   شده و Pocket Consultسايت  روی آن واردبر از طريق کليک . می گرددصفحه مشاهده   Firsاز طريق اين سايت می تواني

Consult   را بر رویPDA دانلود نماييد. 

 PDA  )(Personal Digital Assistance        ل حمل امپيوتر شخصي  قاب وعي آ راي     ) Pocket PC(ن ه در اصل ب است آ

 PDAامروزه . بليتهاي زيادي به آنها اضافه شده استمديريت امور شخصي و آاري طراحي شده اند اما در طي ساليان اخير قا

د ا آاربردهاي وسيعي در پزشكي دارن د . ه اري خود را مانن از آ ورد ني زار اطالعات م ن اب تفاده از اي ا اس  فهرستپزشكان ب

 .تشخيصهاي افتراقي و ديگر مراجع را به همراه دارند ،تجويز و تداخالت آنها  ،داروها
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جستجوی مجدد پيشنهاد می  جهتصحيح را  واژه  غلط تايپ شده باشدی شما از نظر اماليی اگر واژه مورد جستجو 

.  ستجوی واژه با اختصارات را نيز داراستجارائه مترادفات و  امکان. نمايد

  
  )٩شکل (

  First Consult دارای يک Evidence Glossary  ه  است ا      آ وان يک راهنم ه عن افتن شما   ب ا   اطالعات  را در ي ب

 .خواهد کردياری  EBMائه تعريف واژه ها و عبارات ار

 

  :مراحل زير را انجام دهيد Evidence Glossaryبرای مشاهده اين  

  

  .را آليك آنيد Helpاز سمت راست و باالي صفحه گزينه  -١

  .آليك نماييد First Consultاز قسمت راست صفحه بر روي  -٢

ه    -٣ ون گزين ه صورت ل    Evidence Glossaryاآن ه ب د       را آ ي رنگ مشخص شده را آليك آني ايين آوردن     .(ينك آب ا پ ه ب البت

   )توانيد اين گزينه را مشاهده و انتخاب نماييدمرورگر صفحه نيز مي 

  
  )١٠شكل (

ه     First consultدر صفحه خانگی   ام          Helpباالی صفحه گزين تفاده از تم ا و نحوه اس ع راهنم ه در واق وجود دارد ک

 . را به طور خالصه بيان می کند First Consultو  MD Consultبخشهای 
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  :محدود کننده ها  
     )٨ شكل(.نمودتشخيصهای افتراقی يا تکنيکها محدود  ،به يکی از بخشهای موضوعات پزشکی  می توان جستجو را  -١

 )١۴شكل (.در جستجوی هر بخش می توان با استفاده از مشخصه های ويژه همان بخش محدوديت ايجاد کرد  -٢

در صورتی که جستجوی شما تعداد نتايج زيادی را شامل شده باشد در سمت   صفحه نتايج در جستجوی کلی بعد از مشاهده  -٣

وارد  شما . را رويت خواهيد نمود Refine your searchراست صفحه کادری با عنوان   می توانيد با انتخاب هر يک از م

 .)١١ شکل(جستجو را محدود تر نماييدنتايج و غربال کرده نتايج جستجوی خود را  ، مندرج در کادر سمت راست

 
  )١١ شکل(

 

  جستجو
   :انجام دهيددر هر بخش از دو طريق می توانيد عمل جستجو  را 

   جستجو آادرطريق جستجو از  -

  الفبايی هر بخش فهرستاز طريق  ی مستقيم جستجو -

  

  از طريق آادر جستجوجستجو  -١

اری  ارجحت صفحه در کادر جستجوی باالی  ط يک عارضه   ( رين تظاهرات بيم د      )فق ه جستجو را بزني وده سپس دکم   .را وارد نم

ام   بخشها ديگر جستجو در در مورد  .افتراقي انجام دهيدتشخيص حتما بايد براي  دسترسي به جدولهاي اين آار را  د از ن مي تواني

ا   اري ي د   بيم تفاده نمايي ز اس كي ني عيت پزش و   .وض ت چ ن حال ه   در اي ه گزين ر س  Medical Topics, Differentialن ه

Diagnoses  وProcedures  رد     ،اند به صورت پيش فرض انتخاب شده ن   .جستجو در تمامی اين بخشها صورت می گي در اي

ی جستجود در صورتي آه بخواهي .مورد جستجو در هر جايی از متن که باشد با کادر نارنجی  مشخص می شودکليد واژه روش 

ا  جستجو را دهيد می توانيد فقط همان بخشها را انتخاب و سپس دکمه انجام در يک يا دو تا از بخشها فقط را خود  کليک نموده و ي

  .استفاده کنيد  Enterاز کليد 
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ی است بيماری فرد  تشخيص شما هدف به عنوان مثال . پی می گيريمرا با طرح مثالی تشخيصی روش استفاده از اين سيستم 

  .ر سردرد شده استکه دچا

در کادر را  Headacheکليد واژه  .تا صفحه خانگی را مشاهده نماييد نمودهاز نوار منو کليک  First Consultبر روی گزينه 

 ،Medical Topics شهر سه بخ اينکهسيستم به دليل . جستجو کليک نماييددکمه جستجو وارد نموده و بر روی 

Differential Diagnoses  وProcedures   به صورت پيش فرض انتخاب شده است کليد واژه وارد شده را در هر سه

مشخص شده  نيزبخش آن  مورد يافت شده،به صورت يک فهرست که جلوی نام هر بخش جستجو کرده و نتيجه جستجو را 

  .می دهد ننشا

 Differential Diagnosesگزينه  در صورتی که می خواهيد جستجوی خود را فقط در بخش تشخيصهای افتراقی بيابيد فقط( 

  ).يدئرا انتخاب نموده و دو بخش ديگر را با يک کليک بر روی آنها از حالت انتخاب خارج نما

  

   .نشان داده شده است ١٢در شکل  چند مورد از نتايج جستجو با عارضه سردرد در تمامی بخشها

  
  )١٢شکل (

   .انتخاب نماييد اآنون مي توانيد هر يك از نتايج به دست آمده را

  

آنها نتايج جستجو به طور  که با کليک بر روی ديده می شودنوار نارنجی رنگ يک  صفحه وسطدر در جستجوی انجام شده 

 MD   و هم  در First Consultيعنی هم در (قسمتهای سايت  در تمامو نيز نتايج پيشنهادی گسترده و طبقه بندی شده 

Consult ١۴و  ١٣شکل ) گرددارائه می.  

  
  )١٣شکل (
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  )١۴شکل (

ا آليك آردن     (Refine your search)در صورت نياز مي توانيد محدوده جستجو  را به يكي از موارد سمت راست صفحه     ب

                   .)١١شكل( روي آن محدود تر نماييد

ولی   امکان جستجوی عبارتی وجود ندارد و در صورتی که جستجو با يک عبارت انجام پذي ∗ ا   Andرد سيستم توسط عمگر ب آنه

د از        (را با هم ترکيب کرده و سپس جستجو را انجام می دهد  ده را بع ز و محدود کنن د واژه اصلی را داخل پرانت ن    Andکلي ه اي ب

  ).نشان می دهد) (and drug therapy  Headache: شکل

  

  جستجو از طريق فهرست الفبايی هر بخش. ٢

  .قسمت توضيحات مربوط به همان بخش شرح داده خواهد شدروش جستجو در هر بخش در

  

  .مي پردازيمو مثالهايی در هر يک  اآنون به معرفي هر بخش 
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  Medical Topics)( موضوعات پزشكي
  

د ن پزشکی را به طور جامع تحت پوشش قرار می ده موضوع ١۴٠٠بيش از و  محسوب شده First Consultاين اطالعات قلب 

ابیاي . امل ارزي ديريت ،شخيص ت ،ن پوشش ش ان و م واهد و  درم ه توسط ش د یمفصل تکميلمراجع است ک ده ان تيبانی ش . پش

Medical Topics  وع از    وااطالعات مبتنی بر ش هد را با سرعت و دقت از ميان شرايط و موقعيت های پزشکی و جراحی متن

راهم    ٢٣ ت پوشش ف ه تخصصی تح ی آوردناحي ين .م ن بخش  درهمچن ر و    اي ين صاحب نظ رات متخصص ه ای از نظ خالص

ه ای  ز  راهنماهايی از سازمانهای حرف ره شده است    ني م در وقت            .ذخي ه ه ه اي است آ ه گون وع طراحي موضوعات پزشكي ب ن

   .نمائيدطبقه بندی  ترو موثر بيشتر سرعت احين درمان مشکالت بيماران را ب و هم مي توانيد شودصرفه جويی می 

در هر جا که . می باشد... سابقه و تشخيص و  ،عيت پزشکی يک الگوی سازمان يافته را دنبال می کند که شامل خالصه هر وض

با ذکر منبع لينک داده شده است همچنين سطوح  Consensus statementsو يا به  MD Consultامکان داشته باشد به مقاالت 

  .است شواهد در جاهايی که قابل اطالق بوده ذکر شده

د از انتخاب موضوع د بع د ش ر روی صفحه  نشان داده خواه اتی ب امل خال ، اطالع اری ،ه صش ابقه بيم ان ،تشخيص ،س  ،درم

اری    ،پيامدها و عوارض ی سير بيم ابی   ،پيش بين ديريت و ارزي ابع  پ ،م رای هر موضوع پزشکی     . يشگيری و من زان ب وع   مي و ن

  .اطالعات موجود متفاوت است

  

 .مراحل زير را انجام دهيد Abnormal Laborبرای مشاهده وضعيت پزشکی  به عنوان مثال
  .يدئکليک نما First Consultواقع در صفحه اصلی    Medical Topicsبر روی گزينه  

  

  
  )١۵شکل (

  .نماييد بر روی آن کليک ،پيدا کرده الفبايی   فهرستموضوع مورد نظر خود را از 
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  )١۶ شکل(

  

  .صفحه زير را مشاده می نمائيد Abnormal laborبا انتخاب 

 
  )١٧ شکل(    

  

                           .تاريخ آخرين به روز رسانی                         

     

  ).لينکهای آبی رنگ(امکان اتصال به موضوعات مشابه                           

  

  .ان مقالهمعرفی نويسندگ                          

  

١  

٢

٣

٣  

٢  

١  

۴  
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                     مستطيل سمت  می توانيد موضوع مورد نظرخاص از  بخشیبه اطالعات سريعتربرای دستيابی                              

   بر روی قسمت مورد نظر کليک کرده و محتوای آن را در کادر سمت راست  را مالحظه و چپ صفحه                            

  .مشاهده نمائيد                              

  

ر روی آيکن     First Consult بعد از انجام جستجو برای بازگشت به صفحه اصلی        و يا جستجوی مجدد ب

  .کليک نماييد ی باالی صفحه نوار منو از

  

  
  (Differential Diagnoses) تشخيصهای افتراقی

 
ار افتراقی، ارزيابی سريعی را های تشخيص  اری      در رابطه با شکايتهای بيم ارات بيم تفاده از تظاه ا اس ه پزشک   و ب ه ب می   ارائ

اری  به ترتيب و  بر اساس سن ی تشخيص داده شده توسط سيستم بيماريها  .دهد م    شيوع بيم ه ک اد ب ه صورت يک جدول      از زي ب

وه بر دسترسی به تشخيصهای مختلف، امکان می دهد که بتواند عالنيز و به پزشک اين امکان را  تشخيصی نمايش داده می شود 

  .مقايسه دو يا چند بيماری را نيز داشته باشد

انه  ۵۶٠ بيش از موجود بر اساس بالقوه تشخيص پزشکی  ١٨٠٠اين مجموعه بيش از  را  ) Symptomو   (Sign عالمت و نش

  .می باشد )chief complaint(عارضه بيماری  ارجحتريندر بر دارد بدين معنی که تشخيصها براساس 

د از انتخاب يک عارضه ده را  ،بع ای تشخيص داده ش تم بيماريه ای سنی مختلف سيس يوع عارضه در گروهه ر اساس ش ه  ب ب

  .طبقه بندی شده نشان می دهد صورت

ه   تقسيم بندی سنين  وزاد  . ١: د ازرتن عبادر جدولهای تشخيصی افتراقی  در پنج گروه سنی انجام شده ک ا  ٠(ن کودک  . ٢ )سال  ١ت

  ).سال به باال ۶۵(سالمند . ۵و ) سال ۶۵تا ۴۵(ميانسال . ۴) سال ۴۵تا  ١٨(جوان . ٣) سال ١٢تا ١(

  

  .از صفحه اصلی اين قسمت را کليک نماييد Differential Diagnosesبرای استفاده از 

  
  )١٨ لشک(

م شده اند شما می توانيد برای انتخاب يک عارضه يا در اين بخش عالئم و نشانه های بيماريهای مختلف به صورت الفبايی نتظي

  .عالمت بيمار، بر روی  حرف مرتبط کليک نمائيد و سپس به جستجوی عارضه مورد نظر بپردازيد

 از فهرست الفبايی يافتهاين عارضه را  ابتدا Wheezing عارضه  به مبتالبه عنوان مثال برای يافتن بيماری کودک يکساله ای 

  :ييدکليک نماو 

۴   
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  )١٩شکل (

يوع          ا ش وط ب ای مرب دی بيماريه يم بن ه تقس وط ب فحه مرب هص د     Wheezingعارض د ش ان داده خواه  نش

  :)١٩ شکل(

  
  )٢٠ شكل(

ب از باال به پايين بيشترين تا يبه ترتو بر اساس عامل ارجح انتخاب شده  ه می کنيدظمالحبيماريها همان طور که  ٢٠در شکل 

  .نشان می دهند در بيماريها راضه اين عارشيوع کمترين 

ايی  شده  نشان داده  )*(با نشان ستاره قرمز رنک که  مواردی ا را اورژانسی تشخيص داده و       بيماريه تم آنه ه سيس تند ک در  هس
   .انتقال دهيدبيمار را به اورژانس  هر چه سريعتربايد  ايدسيستم هم عقيده   صورتی که شما اين بيماری را تشخيص داديد و با
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در اين صورت با کليک در مواردی ممکن است بيماری وجود داشته باشد که اطالعات شما در مورد آن بيماری کافی نباشد 

از تقسيم  Cystic fibrosisبا کليک بر روی برای مثال  .کردن بر روی آن بيماری می توانيد اطالعات بيشتر را مشاهده نماييد

 لينک بر رویاگر اطالعات باز هم کافی نبود می توان  . ار شما قرار خواهد گرفتاطالعات زير در اختي Babyبندی سنی 

  .به دست آوريد Medical Topicاز قسمت  را اطالعات بيشتر کليک کنيد و  پايان اطالعات موضوع پزشکی موجود در

  

  
  )٢١شکل (

قسمت است که  ١٢ دولهای تشخيصی شاملهمانطور که در تصوير مشاهده می کنيد اطالعات موجود برای هر بيماری در ج

  :عبارتند از

Onset 

Male: female ratio 

Ethnicity 

Character 

Location 

Pattern 

Precipitating factors 

Relieving factors 

Clinical course 

Co-morbidities 

Procedure result 

Test finding 
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  مقايسه بيماريها
د    يماری شک داريد می توانيد آنها را با هم مقايسه نماييددر مواردی که بين دو يا چند ب ری کني رای  . و در نهايت بهتر تصميم گي ب

  .کليک نماييد Compare گزينهروی  سپس بر نماييد تا نشاندار شوندبر روی گزينه های مورد نظر کليک  اين کار

عيت بيماری، راههای درمان، تستهای پيشنهادی انتخابی را در موارد مختلفی از جمله جنس، نژاد، موق بيماريهایسيستم 

  .با هم مقايسه می کند... تشخيصی و 

   کليک کرده تا نشاندار شوند Gastroesophageal reflux diseaseو  Cystic fibrosisدو مورد  بر روی در مثال فوق

  

  
  )٢٢شکل (

   :ده خواهد شدکليك نماييد، نتيجه به صورت زير نشان دا Compareبر روی کليد  سپس
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  )٢٣ شكل(
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  )(Procedures تکنيکها  

  
رويه های تشخيصی و هر تکنيک در مورد . ه شده استئدر زمينه های تخصصی مختلف اراتکنيک  ١۴٠بيش از   اين قسمتدر

ام می شود        است جراحی های سرپايی  داول در مطب پزشک انج ه طور مت ن قسمت    که ب ه صورت  و در اي العمل های  دستور  ب

ام  گام به گام  تشخيصی و راهنماهای ا     چگونگی انج ه صورت    تشخيص آن تکنيک جراحی ي ه   را ب امال واضح  و نظام يافت ه   ک ب

يلم   .  ارائه می دهدو تصوير فيلم و انيميشن  ، نوشتار صورت ا ف ا تصوير  انيميشن   ،البته تمامی اين تکنيک ها الزام ندارند بلکه  ي

ند    ممکن است همه اين موار تار باش ه صورت نوش ه          .د را داشته باشند و يا فقط ب د دو بخش پيشين ب ن بخش مانن ا در اي تکنيک ه

  .صورت الفبايی فهرست شده اند

  : در موضوعات پزشکی زير قرار داده شده است  inlineتصاوير

Allergic conjunctivitis  

Dermatologic manifestations of HIV        

Down syndrome 

Infective conjunctivitis 

Leprosy 

Lichen planus  

Pleural effusion 

Psoriasis 

Spontaneous pneumothorax  

Uveitis  

تر   اوير بيش ه زودی تص های  یب و  Infectious diseases, Pulmonology, Dermatology, Pediatricsدر تخصص

Ophthalmology ارايه خواهد شد.  

  .نماييد کليک و بر روی آن  يافته )تکنيکها( Proceduresليست الفبايی از را   Abdominal paracentesis برای مثال 

  
  )٢۴  شكل(
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ادر سمت        . تکنيک انتخابی به صورت زير نمايش داده می شود وان از ک ورد نظر می ت برای دسترسی سريعتر به موضوعات م

  .استفاده کرد که شامل عناوين سر فصلهاست چپ صفحه

  

  :داده می شود نمايش ،لينک آنبا کليک بر روی  کهمشاهده کرديد اين تکنيک دارای انيميشن می باشد همانطور که 

  

 
  )٢۵ شكل(

  

  
  )٢۶شکل (

  
  .هستند ...و  تصاوير ويدئويی و انيميشن ،گامهای کليدی ،الزم تجهيزات ،به طور کلی تکنيکها شامل مسائل بيمار 

  

  :عبارتند از  Paracentesis   Abdominalقسمتهای مختلف تکنيک

  

Summary کدها که از  ،شامل تعريفی از راه تشخيص و درمان: خالصهICD 9  استفاده شده است وCautions    ه اط ک يا احتي

  .شامل کارهايی است که بايد انجام دهيد و کارهايی که نبايد انجام دهيد

  

Indications مواردی به کار می رود و همچنين امتيازات آن برای پزشک  نشان می دهد که اين تکنيک در چه: موارد استفاده

  .و بيمار چيست



 

                                       
      

                                                                                                                                                                                                 

٢٣  
  

Contraindications موارد عدم استفاده   

  

:Technique      ام است ه گ ام ب دی        ،شامل نحوه انجام اين تکنيک به صورت گ ای کلي زات الزم ذکر شده و در قسمت گامه تجهي

  .بل دسترسی استچنانچه فيلم ويدئويی و يا انيميشن موجود باشد قا

  

Outcomes [EBM]  عوارض و بررسی مشاوره است ،نقاط ضعف ،شواهد ،شامل تاثير تکنيک : پيامدها.  

  

Recourses  شامل  :منابعFAQs  يا پرسش و پاسخها)Frequently Ased Questions (،  ا ه     ،راهنماه ارت ک روزآمدی مه

ده      رار داده ش ن قسمت ق ده در اي د کنن م       ،لينک سايت روزآم ای مختلف است و در آخر ه ه شامل شواهدی از ژورناله مراجع ک

  .نويسندگان اين تکنيک آورده شده است

  

  

  

  پايان                                                                                                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


