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 Essential Evidence Plus (EE+)ی پایگاه درباره

شوبد   در دنیای پزشکی امروز از ابزارهایی محسوب  موی   EEپایگاه +

که اجرای پزشکی مبتنی بر شوباه  را در ملوب بورای پزشوکاس میسور      

 کن . شاه محبر میواقع  بهسازد و امر تشخیص و یا درماس را  می

آوری مطالعررا   فررهم  ، بوور مبنووای +EEرویکوورد پایگوواه 

مز مهمقبر   در زمان برای پزشوکاس،   گیهی پشتیبان تصمی 

است و اطالمات را پیرامبس قرار گرفته  (point-of-care) بیمار

خریما   و در قالو    شریه  بنریی  طبقر  این محبر به شوکیی  

 گذارد. در اختیار کاربر می مکانیزه آنالین

از بیلوار  مراقبوت  در زماس ی این پایگاه آنالین، پزشکاس  به واسطه

ی  چکیو ه ، راهنلاهای بالینیهزار مبحث،  ۱۳به بیش از تبانن   می

ی سوااالت   به شکیی سریع و بر پایههای شباه   مقاالت و خالصه

 یابن . دسترسی میبالینی 

 

«+EE   بوا  تصولیلات بوالینی   تو قی   تالشی است مبشکافانه بورای

که به احتلال بسیار زیاد فارغ از  -آکادمیک  تحقیقاتاستفاده از 

هوای درموانی اسوتفاده     از م اخیهطری  ب ین تا  -هستن  سبگیری 

 «شبد که بهببدی بیلار کیفیتی بهتر یاب  و طبل ملر او بیشتر شبد.

 دانشگاه جبرجیاپروفسبر مارک ایبب، 

 

 +EEی آنالین خیما  مکانیزه

 شبد: بن ی می ، به شرح زیر تقسیمبانک مطالعاتی مصلی ۱۰به  +EEت مکانیزه آنالین پایگاه خ ما

۱) Essential Evidence Topics 

 شباه محبربنیادین بانک اطالماتی مباحث 

 مبحث پزشکی ۸۰۰ی نزدیک به  دربرگیرن ه 

 مبضبمات پزشکیش ه بر اساس  بن ی طبقه 

 نوب  سواال رنریوک     ۵۷ی  ش ه بر پایه طراحی

 ی درماس در حبزه
 

ایون  آیو .   ی مراقبت از بیلار بوه حسوا  موی    از منظر نقطه +EEترین منبع مبجبد روی پایگاه  ترین و مهم اصیی EETبانک اطالماتی 

اطالمات طراحی ش ه است. بر این اساس، ها دارن   نیاز به پاسخ آسپزشکاس حین مراقبت از بیلار که  یرنریک ی سااالتِ پایگاه برای پایه
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مختیو  پزشوکی کوه در حوین مراقبوت از بیلوار       هوای مبضوبمی    حبزهبه  - EETو مشخصاً بانک اطالماتی  -مبجبد روی این پایگاه 

 به صبرت سیستلاتیک میسر شبد.مات پشتیباس در زماس مراقبت از بیلار ان  تا دسترسی پزشک به اطال بن ی ش ه یابن  طبقه اهلیت می

بوه سوااالت    ی موتقن آوری پاسوخ  است که تلامی با ه ف فراهممبجبد مبحث روی این بانک اطالماتی  ۸۰۰در حال حاضر نزدیک به 

ها،  گیرن  و مبنای بازبینی آس د بازبینی قرار میمبحث مستلراً مبر ۸۰۰این ان .  تهیه و گردآوری ش ه ،پزشک حین مراقبت از بیلار بالینیِ

 هووووووووای پزشووووووووکی سوووووووورپایی   اطالموووووووواتی اسووووووووت کووووووووه از نظرسوووووووون ی میووووووووی آمریکووووووووا در مراقبووووووووت   

(US National Ambulatory Medical Care Survey) ها از مراجع اسوتان ارد پزشوکی نیوز     آی . البته در این بازبینی دست می به

 مبحث تحت بررسی و بازنگری هستن .( ۱۰۵شبد. )در حال حاضر،  استفاده می

 :)کادر قرمز رنگ در تصبیر زیر( بن ی شبد زیر ملکن است تقسیم های بخشبه  EETهر مبحث روی بانک اطالماتی محتبای 

 سابقه (Background) 

 پیشگیری (Prevention) 

 تشخیص (Diagnosis) 

 درماس (Treatment) 

 آگاهی پیش (Prognosis) 

 ها جلعیت (Populations) 

 مراجع (References) 

 ی بالینیراهنلاها (Guidelines) 

 منابع (Resources) 

 

موبرد بحوث   )کادر نارن ی رنگ در تصبیر باال( از محتوبای   Overall Bottom Lineبن ی کیی یا  هلچنین به ازای هر مبحث، جلع

دسوت آورد. هور یوک از     اطالماتی کیی و کارآم  بورای زمواس مراقبوت از بیلوار بوه      ،گیرد تا با نگاهی اجلالی اختیار پزشک قرار میدر 

سوازن . سوطش شوباه  یوا      مشخص موی امتبار خبد را میزاس مرببطه  سطح شوم ینشاس دادس آم ه در این بخش با  های فراهم بن ی جلع
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Level of Evidence (LoE) ایون  های سبزرنگ در تصوبیر قبیوی(.    بن ی ذکر ش ه است )مستطیب به صبرت لینک در آخر هر جلع

 شبن :  رج میمنبر اساس چهار استان ارد جهانی زیر تعیین و  +EEح روی پایگاه بسط

1) Centre for Evidence-Based Medicine, Oxford (1a-5) 

2) SORT: Strength-of-Recommendation Taxonomy (A, B, C) 

3) GRADE: Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation 

(A, B, C, D) 

4) Practice Guidelines Rating Scales (Various) 

بورای پزشوکاس در زمواس مراقبوت از بیلوار، امکواس دسترسوی بوه ابزارهوای محاسوباتی پزشوکی             EETاز دیگر مزایای بانوک اطالمواتی   

(Medical Calculators) رنگ در تصبیر قبیی( )کادر بنفش های فراین  تشخیص/درماس است و الگبریتم. 

رو ابزار محاسباتی بورای تعیوین    برای مثال شکب روبه

درص  ریسک ابوتال بوه درد شوکلی حواد در مورداس      

(Acute abdominal pain - men)  .اسووت

فورد   یِی بیلوار  سوابقه ی  تبانو  بوا مطالعوه    پزشک می

های تکلییی )بر اسواس   کنن ه و طرح پرسش مراجعه

مووبارد منوو رج در ابووزار محاسووباتی(، ایوون درصوو     

 ریسک را محاسبه کن .

 
 گرِ فراین  تشخیص بیلاری و یا درماس در ارتباط با بیلاری م  نظر پزشک هستن . ترسیمها  الگبریتم

هوای مبجوبد روی    رو از جلیوه الگوبریتم   شکب روبه

اسوت کوه فراینو  تشوخیص      EETبانک اطالمواتی  

حاد را در زمانی که درد بیش از  یبیلاری درد شکل

 کش . سامت ادامه داشته است به تصبیر می ۴۸
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  مبحوث  ۸۰۰بنو ی   بر اسواس طبقوه   +EEآم ه روی پایگاه  و اساساً تلامی اطالمات فراهم EETاطالماتی  محتبای مبجبد روی بانک

ها بر اسواس   بن ی این مبحث طبقه گیرد. ی درماس( در اختیار کاربراس قرار می نب  ساال رنریک حبزه ۵۷ی  ش ه )بر پایه پزشکی شناسایی

 زیر ان ام ش ه است:مبضبمی گروه  ۲۵

 (Cardiovascular) های قیبی، مروقی بیلاری -۱

 (Congenital problems) مشکالت مادرزادی -۲

 (Dermatologic) های پبستی بیلاری -۳

 (Endocrine and nutrition) تغذیه و غ د -۴

 (Eye and ear) چشم و گبشهای  بیلاری -۵

 (Gastrointestinal) های گبارشی بیلاری -6

 (Gynecologic) زناس های بیلاری -۷

 (Hematologic) های خبنی بیلاری -۸

 (Infectious diseases) های واگیردار بیلاری -9

 (Male genitourinary) های تناسیی ادراری بیلاری -۱۰

 (Musculoskeletal) اسکیتی مضالنیهای  بیلاری -۱۱

 (Neurologic)های امصا   بیلاری -۱۲

 (Oncology) تبمبرشناسی -۱۳

 (Prenatal and infant) نبزادو جنین  -۱۴

 (Pharmacotherapeutics) شناسی دارودرماس -۱۵

 (Pregnancy and childbirth) بارداری و زایلاس -۱6

   پزشکی و سبءمصرف مباد رواس -۱۷

(Psychiatric and substance abuse) 

 (Renal) های کییبی بیلاری -۱۸

 (Respiratory) های تنفسی بیلاری -۱9

 (Signs and symptoms) ها و مالئم بیلاری نشانه -۲۰

 (Trauma and injuries) ها تروما و زخم -۲۱

 (special categories) مبارد خاص -۲۲

 (Diagnostic tests) های تشخیصی آزمایش -۲۳

 (Fluids/electrolytes) ها/مایعات الکترولیت -۲۴

   ومیر غربالگری و مرگ -۲۵

(Overall mortality and screening) 

 

 

2) Cochrane Systematic Reviews 

 من  کاکرس بانک اطالماتی مرورهای نظام

 ی مرورهای کاکرس دسترسی به چکی ه 

 ای از مرورِ مرببطه به زبانی ساده آوری خالصه فراهم 

 ی مرور مشتلب بر نزدیک به هفت هزار چکی ه و خالصه 

  ی درمانی م اخیه ۳۵۰۰بررسی بیش از 
 

ومرسری مرهبششری   این مرورها غالبواً بوه    . نشب ی مطالعاتی پزشکی مبتنی بر شباه  محسب  می دار حبزه من  کاکرس، طالیه نظاممرورهای 

پزشوکی خواص، بوه    ش ه در دنیای پزشوکی در ارتبواط بوا درمواس یوک بیلواری یوا مشوکب به اشتی/         مبجبد یا معرفی  ای درمانی میمخل 

 پردازن . های بالینی تصادفی هستن ( می گرفته )که مل تاً کارآزمایی ی مطالعات بالینی صبرت واسطه
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شو ه در   ی درموانی شوناخته   م اخیوه  ,5003ی اثربخشوی   کاکرس، اطالماتِ متقنی درباره های بررس ش ه تبسط گروه به حکم مرورهای ان ام

 دسترس است.

ی  چکیرریهبووا بووازخبانی ایوون مرورهووا،     +EEپایگوواه 

کوه   - در قالب ساختاری میونرا  مهور ای کاکهن

مرورهوا بورای    به حکوم آس خوبانش اجلوالی اموا جوامع ایون      

فوراهم   CSRدر بانوک اطالمواتی    -شوبد   پزشکاس میسر موی 

نلایوانگر   رو آورده است )کادر قرمز رنوگ در تصوبیر روبوه   

 ها مبارتن  از: (. این بخشاین ساختار است

 سابقه 

 اه اف 

 های جست ب روش 

  معیارهای انتخا 

 آوری داده و تحییب جلع 

 بن ی نبیسن گاس جلع 

 

در  - آوری اطالمات پشتیباس برای پزشک در زمواس مراقبوت از بیلوار    با رویکرد فراهم - فهم ای آساس هلچنین در این بانک اطالماتی خالصه

 یک یا دو پاراگراف فراهم آم ه است )کادر سبزرنگ در تصبیر باال(.

تبان   یان رکار بالینی م پزشک یا دست رنگ در تصبیر باال(، )کادر نارن یصفحات این بانک اطالماتی روی ش ه  تعبیه کییک روی لینکبا 

 بیاب . (The Cochrane Library)مبرد نظر را روی پایگاه کاکرس الیبرری  ی مرببط به مرورِ صفحه

 

3) EBMG Guidelines 

 EBMGبالینیِ راهنلاهای بانک اطالماتی 

  بالینیراهنلای مشتلب بر نزدیک به هزار 

 بالغ بر هزار مکس و تصبیر 

  ًشبد روزآوری می بهمستلرا 

 

 

هسوتن  کوه در امور      را و عالمر  آن   کلی در خصوص بیماری یمطالعاتمراجعی مطلئن برای دسترسی به  ،رم نما ای بالینی

، اطالمواتِ  EBMG Guidelinesشوبن . بانوک اطالمواتی     طبر روزافزوس مبرد استفاده واقوع موی   به پزشکیی   ای مولی  مهمقب 
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اغی  مبارد زیر را در  ،ده . این ساختار ان رکاراس بالینی قرار می نزدیک به هزار راهنلای بالینی را به شکیی ساختاریافته در اختیار دست

 تک راهنلاها نیست: در ارتباط با تکمبارد این ی تلامی  یا لزوماً دربرگیرن هذکبر و مگیرد، اما مشخصاً مح ود به مبارد  برمی

  اطالمات بنیادین/تعاری 

 یا قرائن تشخیصی ها و مالئم، نشانه 

 های بالینی/تشخیص آزمایش 

 ِدرماس/درماس وارسیِ نیاز 

مرببط در راهنلاهای بالینی، هر جا که دستبرالعلیی 

شبد، آورده آس  تشخیص بیلاری و یا درماسِ به بحثِ

. هلچنین گردد میحتلاً سطش شباه  مرببطه نیز قی  

در بخوش اطالموات بنیوادین و یوا تعواری ، معلوبالً       

قوورار بیلاری/مشووکب پزشووکی مرببطووه تصوواویری از 

رو که مرببط بوه موبارد    )مانن  تصبیر روبهداده ش ه 

 - افیِ محووب زخووم بووالینی موورتبط بووا گبشووت اضوو   

Keloid - بوووه طریووو  نیوووز شوووبد( توووا بووو ین  موووی

کننو ه   ان رکار بالینی در مباجهه با فرد مراجعه دست

 یاری رسان ه شبد.

 

مبضووبمات بنوو ی محتووبای مبجووبد روی ایوون بانووک اطالموواتی بوور اسوواس   ، طبقووه+EEپایگوواه  هووای اطالموواتیِ هلاننوو  سووایر بانووک

 پزشکی/درمانی صبرت گرفته است.

 

4) EBMG Evidence Summaries 

 EBMG های شباه ِ بانک اطالماتی خالصه

     ی شوباه    مشتلب بر بویش از چهوار هوزار خالصوه

 ش ه از راهنلاهای بالینی برگرفته

 بالغ بر هزار مکس و تصبیر 

 شبد روزآوری می مستلراً به 
 

را  EBMGش ه در راهنلاهای بوالینی   بن ی ش ه و طبقه ان ام شیه مز مطالعا  بالینی بهگهفت شوم ی این بانک اطالماتی مشخصاً 

 کن . فهرست می سؤمال  بالینی محتمل و مهبوط با تبجه به 
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پاسشی کوتاه، موجز و  ،هر م خب بر این اساس

در مرتباط با یک سؤمل بالینی را  شا یمحور

جووا کووه پاسووخ    . از آسدهوو  ارائووه مووی  مفررهو 

آمو ه شواه محبر اسوت، سوطش شواه  موبرد        فراهم

شووبد )کووادر   اشوواره نیووز دروس موو خب ذکوور مووی    

 رو(. قرمزرنگ در تصبیر روبه

مو خب  هور  ی  نیز در صفحهمرببطه ی بالینی  لینک مطالعه

  رو(. ش ه است )کادر سبزرنگ در تصبیر روبهتعبیه 

 

5) POEMs Research Summaries 

 هاPOEMهای پژوهشیِ  بانک اطالماتی خالصه

    ۱۰۰برگرفتووه از مطالعووات پژوهشووی منوو رج در بوویش از 

 برتر دنیا ی آکادمیک نشریه

  مشتلب بر بیش از چهار هزارPOEM 

 شبد روز می به ماهانه 
 

POEM ها یاPatient Oriented Evidence that Matters   از  ، برگرفتوه شوم ی قابرل مسرتفاده برهمی طبابر     به مفهوبم

ب  طرور  را هوا   پژوهشی کیی این  نتی ه PRSبانک اطالماتی  .هستن ش ه در نشریات آکادمیک  گرفته و گزارش های صبرت پژوهش

ده  تا ایشاس بتبانن  این اطالموات را سوریع و آسواس در     در اختیار پزشکاس قرار می POEMمیون ب  نام  یو در ساختارخالص  

نشریه  ۱۰۰ان رکاراس این بانک اطالماتی، هر ماه مطالعات پژوهشی ان ام و گزارش ش ه روی  دست قرار دهن .طبابت مبرد استفاده امر 

هوا   از آسرص  کرده و شوباه  قابوب اسوتفاده در امور طبابوت را       -رس   که به بیش از سه هزار مطالعه در ماه می -از منابع برتر پزشکی را 

قرار  +EEی سه هفته روی این بانک اطالماتی از پایگاه  ، تنها به فاصیهپس از انتشار چنینی این ی هر پژوهشِ خالصه کنن . استخراج می

 گیرد. می

های این بانک اطالماتی،  سطش شباه ِ تلامی م خب

ی موو خب قابووب رهیووت هسووتن      پوویش از مشوواه ه 

 رو(. رنگ تصبیر روبهسبز)کادرهای 
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تباس مرور کرد )دو  بر اساس سال و ماه انتشار می -سبای دسترسی از طری  ابزار جست ب  -را  PSRاطالمات من رج در بانک اطالماتی 

 :)کادر قرمزرنگ در تصبیر زیر( ساختاری مشتلب بر مبارد زیر دارن  ،های این بانک اطالماتی تلامی م خب تصبیر قبب(.

 ساال بالینی 

 بن ی جلع 

 مراجع 

 طراحی مطالعه 

  بستر مطالعه یاsetting 

  خالصه یاsynopsis 

هوا، اقوالم اطالمواتی چوبس نهواد       در برخی از م خب

ی تخصوویص سوورمایه را نیووز   گووذار و نحووبه سوورمایه

 تباس مشاه ه کرد. می

، لینوووک PubMedاز طریووو  ارتبووواط بوووا سوووایت 

ی مرببطوه نیوز بورای     مطالعهشناختی  اطالمات کتا 

)کادر سبزرنگ در تصوبیر   کاربر فراهم آم ه است

 .رو( روبه
 

 

6) Decision Support Tools 

 گیری تصلیمبانک اطالماتی ابزارهای پشتیباس 

       مشتلب بر ابزارهوای محاسوباتی پزشوکی و قبامو

 پزشکی

  ی پزشکی ابزار محاسباتی و قام ه ۴۰۰بیش از 

 

انو . ایون    ای واد شو ه  ی به اشت و درمواس   ی احتلال و یا ریسک در حبزه منظبر تسهیب فراین  محاسبه به، گیری ابزارهای پشتیباس تصلیم

در  ریسک مبتال ب  یک بیماریو یا  درصی محتمال درستی تششیص بیماریکنن  تا  ان رکاراس بالینی کلک می ابزارها به دست

 خصبص فرد تحت مراقبت را محاسبه کنن .

کنو  کوه پزشوک بایو       موی  هایی را برای محاسبه درص  احتلال یا ریسک مشخص این ابزار، بسته به مبحث مبرد نظر و بررسی، شاخص

 ها را با تبجه به سباب  بیلار و تشخیص خبد وارد کن . مق ار آس
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رو،  شوکب روبوه  ش ه در  داده ابزار محاسباتی نشاسبرای مثال 

نیاز به دیوالیز در یوک بیلواری کوه نارسوایی       تلالِدرص  اح

با آنوژین   داشته و یا (Congestive heart failure)قیبی 

 کن . برررسی میرا رو ببده  طبالنی م ت روبه

اطالمات تکلییی نیز  More Infoی  با کییک روی دکله

ی امتبارسون ی و   شو ه، نحوبه   هوای بررسوی   مانن  جلعیت -

شوناختی   نبیسن گاس، هلچنین اطالموات کتوا   پیشنهادات 

  گیرد. در دسترس قرار می -گرفته  مطالعات صبرت

 

7) History and Physical Calculators 

 محاسباتی معاینا  فیزیکی و سومبق بیماربانک مطالعاتی مبزمر ای 

  ابزار محاسباتی پزشکی ,5001بیش از 

  مالئووم ی  گووروه اطالموواتی متناهرشوو ه ۲۰۰قابییووت جسووت ب روی

 بیلاری و امراض

  بنوو ی شوو ه  طبقووه موو خبِ ۲۰۰ی + واسووطه بووهبووه ابزارهووا دسترسووی 

 پزشکیمبضبمات بر اساس 
 

 

محتمال مبرتال بر  یرک    ده   ان رکاراس بالینی اجازه می شامب ابزارهای محاسباتی است که به پزشکاس و دست HPCبانک اطالماتی 

تخلین زننو . بورای   ، شیه مز سومبق بیمار به مساس معاینا  بالینی و مطالعا  بهگهفت و  حین مهمقب را  بیماری مفهو 

و ابزارهای محاسباتی بور اسواس   ان   گروه تناهر داده ش ه ۲۵۰این منظبر، روی این بانک، اطالمات مالئم بیلاری و هلچنین امراض در 

منوباس بیلوار    کننو ه بوه   ان رکار بالینی از سباب  فورد مراجعوه   حس  اطالماتی که پزشک یا دستان .  ش هسازی  این تناهر طراحی و پیاده

آیو . بو ین    با استفاده از ابزارهای محاسباتی این بانک فراهم میمبرد شک  ی احتلال ابتال به بیلاریِ ، قابییت محاسبهکن  آوری می جلع

 شبد. متناسباً بهنگام می -تر است  این که ان ام چه آزمایشی مناس  -بع ی  گیری پزشک در خصبص آزمایشات تصلیمترتی  

باتی بورای تخلوین احتلوال    سارو ابزار مح شکب روبه

 (Middle ear effusion)خبنریزی گبش میوانی  

 ی التهووووا  دروس گووووبش   بووووه دلیووووب مشوووواه ه 

(Otitis media) منوبی کشوبیی    دهو .  را نشاس می

هوای   آزمایشرو،  روبهکادر قرمزرنگ قرارگرفته در 

 ده . قابب ان ام در ارتباط با این بیلاری را نشاس می
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طوبر حساسویت و ویژگوی     ، هلوین (-LRو  +LR) نلوایی منفوی   نلایی مثبت و نسبت درسوت  به ازای هر آزمایش انتخابی، نسبت درست

. با انتخا  هر آزمایش و تغییر درص  احتلوال ابوتال بوه بیلواری     شبد داده مینشاس ( Specificityو  Sensitivity)ش ه  انتخا آزمایش 

مین مثبوت  در  ی آزمایش )ابتال به بیلاری تبان  احتلال مثبت ببدس نتی ه ، پزشک می(Pre-test probability)پیش از ان ام آزمایش 

ی آزمایش یوا   در مین منفی ببدس نتی ه ی آزمایش )ابتال به بیلاری ( و هلچنین احتلال منفی ببدس نتی ه+PVی آزمایش یا  ببدس نتی ه

PV- ) کن مشاه ه را آس از ان ام پیش. 

بوه  کواربر را  تبسوط لینکوی کوه    اسوت،  مطالعات بالینی که اطالموات ایون ابوزار محاسوباتی از آس برگرفتوه شو ه        شناختیِ اطالمات کتا 

 رنگ در تصبیر باال(. ده  قابب دسترسی است )کادر نارن ی ارجا  می PubMedسایت  و 

ی پژوهشووی  مطالعووهاطالمووات بیشووتر در خصووبص  

رو  هر ابزار محاسوباتی )ماننو  تصوبیر روبوه    مرتبط با 

 Moreبرای مثال باال( از طری  کییک روی دکلوه  

Info  ه است )کادر سبزرنگ در تصبیر قابب مشاه

  (.قبیی

بیلواری مفوروض( بور اسواس     یوک  های قابب ان وام )بورای    سازی آزمایش آم ه روی این بانک اطالماتی، مرت  از دیگر امکانات فراهم

تبان  آزمایش موبرد   ترتی ، پزشک می ویژگی آزمایش است. ب ین حساسیت ونلایی )چه مثبت، چه منفی(،  های نسبت درست شاخص

دو  هوای موذکبر انتخوا  نلایو  )کوادر زردرنوگ در       ، با اولبیت دادس به یکی از شاخصارینظر خبد را پس از لحاظ کردس سباب  بیل

 (.تصبیر قبیتر

 ”Show test summary“با کییک روی لینوک  

پزشووک رنووگ در دو تصووبیر قبووب(،    )کووادر آبووی 

هوا را   های صوحت آزموایش   تبان  مقادیر شاخص می

طبر خالصه مشاه ه کن  )تصوبیر   در یک ج ول به

 رو را در خصبص مثال باال ببینی (. روبه
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8) Diagnostic Test Calculators 

 های تشخیصی بانک اطالماتی ابزارهای محاسباتی آزمایش

  ابزار محاسباتی پزشکی ,0002بیش از 

  ی مالئوم   گوروه اطالمواتی متناهرشو ه    ۴۵۰قابییت جست ب روی

 بیلاری و امراض

 بنو ی شو ه    طبقوه  مو خبِ  ۴۰۰ی +  واسوطه  بوه  به ابزارهوا  دسترسی 

 های پزشکی بر اساس مبحث

 
 

شیه مز عالمر    ی مطالعا  بهگهفت  ب  ومسط مرتبط با یک بیلاری مفروض،  منتشاب آزمایش تششیصیِتبانن  در  پزشکاس می

اطالمات مالئم بیلاری و اموراض  ، DTC، از ابزارهای محاسباتی مبجبد روی این بانک اطالماتی بهره ببرن . بانک اطالماتی بیماری

ش ه  بن ی کرده است و ابزارهای محاسباتی تعبیه گروه اطالماتی تقسیم ۴۵۰های تشخیصی مبجبد به  ها را بر اساس آزمایش مرتبط با آس

 آورد. روی این بانک اطالماتی، امکاس انتخا  بهترین آزمایش تشخیصی را برای پزشک فراهم می

بورای پزشوک ملکون     تفسیه نتایج آزمایش تششیصیِ منتشابی پیشابزارهای محاسباتی این بانک اطالماتی،  هلچنین، با استفاده از

ممکان تشمین محتمال درصی مبتال شبد. این افزار، هلانن  بانک اطالماتی ابزارهای محاسباتی معاینات فیزیکی و سباب  بیلاری،  می

 سازد. مبرد شک را نیز میسر می ب  بیماری

هوای   بورای آزموایش  رو، ابزار محاسوباتی   شکب روبه

تشخیصی قابب ان ام برای فردی که مشکبک به فت  

 (Lumbar disk herniation) دیسووک کلوور 

ی تشوخیص   واسطه ده . پزشک، به است را نشاس می

این بانک اطالماتی با ی  واسطه بهدرد کلر سیاتیکی، 

رو شو ه   بیلاری فت  دیسک کلر روبهاحتلال وجبد 

  رو(. است )کادر قرمزرنگ در تصبیر روبه

، +LRسون ی آزموایش )   های صوحت  تبان  برای ت بیز آزمایش تشخیصی مرببطه، از شاخص هلانن  بانک اطالماتی قبیی، پزشک می

LR- ،Sensitivity  وSpecificityه کن  و بسته به شاخص انتخابی، آزمایش تشخیصی با اولبیت باالتر را ت بیز کنو  )کوادر   ( استفاد

 سبزرنگ در تصبیر باال(.

باقی امکانات مبجبد روی این بانک اطالماتی کامالً مشابه با مبارد ذکرش ه در خصبص بانک اطالماتی قبیی )ابزار محاسباتی معاینات 

 .است پزشکی و سباب  بیلاری(
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9) Derm Expert Image Viewer 

 ی بصری برای تشخیص امراض پبستی سیستم خبره

 ِمشکالت پبستی ی دهن ه نشاس بیش از هزار تصبیر 

 ی  بن ی تصاویر و اطالموات بور اسواس سویزده حوبزه      طبقه

 شناسی اصیی ریخت

 های ثانبیه دسترسی به تصاویر بر اساس مشخصه 
 

ی    بوا مشواه ه  نو بتبانایشواس  آوری تصاویری از امراض و مشکالت پبستی برای پزشکاس ای واد شو ه توا     منظبر فراهم این افزار آنالین به

 ی موبرد نظور بگیورد.   کننو ه بوه بیلوار    تری در خصوبص ابوتالی فورد مراجعوه     تحت مراقبت، تصلیمِ آگانه ی آس با مبردِ تصبیر و مقایسه

ش ه روی منوبی کشوبیی ایون افوزار )تصوبیر بواال(،        فهرست (morphology)شناسی  ی ریخت پزشک، با انتخا  یکی از سیزده حبزه

های ثالث نیوز بورای    مشاه ه کن  )در برخی مبارد، مشخصهتبان   میان  را  بن ی ش ه طبقهها  بر اساس آسهای ثانبی که تصاویر  مشخصه

 (.ان  تی مرببطه فهرست ش همشکب پبس

هوا، تصواویر قابوب رهیوت      با انتخا  یکی از مشخصه

 رو(. هستن  )تصبیر روبه

انتخوا  قابوب تغییور هسوتن       هوا پوس از   این مشخصوه 

رو(. در صبرتی که  قرمزرنگ در تصبیر روبه )کادر

شناسووی  ی ریخووت پزشووک بخباهوو  از ابتوو ا حووبزه 

 Startی  ج ی ی را انتخا  کن ، بای  روی دکلوه 

Over    کییووک کنوو  )کووادر سووبزرنگ در تصووبیر

  رو(. روبه

 

۱۰) E/M Coding 

و ارزیوابی  افزار تعیین ک  بورای خو مات مو یریتی    

 Medicare’s)ی درمووانی آمریکووا   نظووام بیلووه 

Evaluation and Management Services) 

ی درموانی آمریکوا    این افزار برای پزشکانی که در نظام بیله

کن  تا ک   کنن  کاربرد دارد و به ایشاس کلک می طبابت می

ی مبیوغ بیلوه )بور     حاسوبه بورای م  Medicareقابب اموالم بوه   

  .نش ه( را استخراج کن اساس خ مات پزشکی ارائه
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ی مستفاده ومسط و ممکان تحصیل ممتیاز بازآموزی در نظام پزشکی آمهیکا ب  +EEپایگاه 

  ای مطالعاتی مین پایگاهمز بانک

ی مفهوبم   ی ایون پایگواه نیوز بور پایوه      آوری اطالمات پشتیباس در زماس مراقبت از بیلار است، تبسوعه  بر فراهم +EEجا که تأکی  پایگاه  از آس

 ی پزشوووکی آمریکوووا  شووو ه توووا ماسسوووه قووورار گرفتوووه اسوووت و هلوووین مبضوووب  باموووث point-of-careمراقبوووت از بیلوووار یوووا ی  نقطوووه

(American Medical Association - AMA)  ی امتیوواز آمووبزش مسووتلر پزشووکی    منووباس بخشووی از برنامووه  ایوون پایگوواه را بووه 

(Continuing Medical Education Credits - CME Credits)  قرار ده. 

 ۲۰ی استفاده از ایون پایگواه، توا سوق       واسطه به -اینترنتی  pocی  بر پایه - CMEتبانن  خباستار امتیاز  بر این اساس، پزشکاس آمریکایی می

دهنو ،   تبانن  با ای اد پروفایب روی این پایگاه، به ازای هر جست بیی که روی این پایگاه ان وام موی   امتیاز به ازای هر سال شبن . )پزشکاس می

 شبن . به ازای هر نببوتِ آس ثبت کنن  و خباستار امتیاز  ،مرببطه مایت ضبابط، با رسیستممرببط به جست ب را روی  (case) تبضیحات مبرد

 .(خباه  ش کس   -رمایت ضبابط ثبت اطالمات مرببطه  به شرط -نیم امتیاز جست ب، 
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