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معرفی
 اين پايگاه به منظور راهنمايي پزشكان در تشخیص بیماری ها طراحي شده است و به شما کمک می کند به سرعت و به آسانی 

تشخیص خود را ثبت نمايید و  می توانید  قابلیت خود را درتشخیص بیماريها  افزايش دهید.

 Path Consult   با دارا بودن هزاران تصوير با کیفیت باال و نیز محتوايی از منابع  معتبر Mosby و Saunders به 
شما کمک می کند تا اطالعاتی را که در زمینه سؤاالت مربوط به تشخیص خود نیاز داريد کسب نمايید:

•  بیش از 6000 تصويربا کیفیت عالی
• 850 نوع تشخیص پايه و نیز زير گروههای هرکدام

•  ابزار قدرتمند تشخیص که امكان می دهد حداکثر 3 تشخیص را در کنارهم  با هم مقايسه کنید
•  اطالعات جاری، واضح و موجز

Fletcherو ، Rosai،McKee ارائه محتوايی از منابع معتبر پیشگام در هر حوزه، شامل  •
•  سازمان يافته و قابل دستیابی از طريق  اعضا و  قسمتهای مختلف سیستم بدن

جستجو در سايت:
1.قسمت            در تمامی صفحات سايت قابل دسترس می باشد. شما می توانید با وارد کردن يک يا چند کلید واژه و 

کلیک بر روی دکمه جستجو ، جستجوی خود را انجام دهید.

جستجو در سایت
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نمونه اي از نتیجه جستجو را در تصوير ذيل مشاهده مي کنید.

CONSULT
  YOUR EXPERT DIAGNOSIS SOURCE

2.قسمت اصلي جستجو را مي توان از طريق بخشي که در صفحه اصلي پايگاه قرار داده شده است انجام داد. در اين قسمت با 
انتخاب تشخیص مورد نظر از جدول سمت چپ و کلیک بر روي گزينه                                  مي توانید اطالعاتي را 

درباره هرکدام مشاهده نمايید که شامل:
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Differential Diagnosis (DDx)3

•  ایجاد یک DDx در صفحه اصلی:
در صفحه اصلي شما  می توانید حداکثر 3 تشخیص را ازجدول سمت راست انتخاب نمايید  و با انتخاب گزينه                              

تصاوير و اطالعات متمايز مربوط به هرکدام را در کنار هم مقايسه نمايید. همچنین اين امكان وجود دارد که شما فقط يک تشخیص 
را انتخاب نمايید و بر روي گزينه                              کلیک نمايید تا پايگاه خود تشخیص هاي مشابه را براي شما پیشنهاد نمايد 

وتمايزات را نیز براي  شما مشخص نمايد.

•   ایجاد یک DDx در صفحه تشخیص :
1. در منوی ستون سمت چپ بر روی "Differential Diagnosis" کلیک نمايید تا بخش تشخیص متمايز در صفحه جاری اعمال 

گردد. شما سیاهه ای از تشخیص هايی که متخصصین پايگاه برای تشخیص متمايز پیشنهاد می دهند را مشاهده خواهید کرد. 
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2.  1يا 2 تشخیصی را که می خواهید با تشخیص اخیر مقايسه نمايید انتخاب کنید.
3.  بر روی دکمه "Compare Differentials" کلیک نمايید.

CONSULT
  YOUR EXPERT DIAGNOSIS SOURCE
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 DDx ویرایش یک   •
همزمان با اينكه يک تشخیص افتراقی را مشاهده می کنید، شما می توانید تشخیص هايی را اضافه يا کم نمايید. می توانید با 
کلیک بر روی لینک "Remove from comparison" تشخیصی را  حذف نمايید. همچنین درصورتی که در DDx خود 
کمتراز 3 تشخیص داشته باشید لینک                    را مشاهده می کنید که سیاهه ای از کل تشخیص ها برای شما نمايش می 

دهد و به شما اين امكان را می دهد تا يک تشخیص به DDx خود اضافه نمايید.

توجه داشته باشید که فهرست  تشخیص ها شامل مترادفات نیز می¬باشد. درصورتی که يک مترادف را به  DDx خود اضافه 
نمايید، نام تشخیص افزوده شده همان نام اولیه برای تشخیص می¬باشد.

 
در صفحه تشخیص افتراقی، شما می توانید:

•   بر روی نام يک تشخیص کلیک نمايید تا صفحه کامل آن را مشاهده نمايید
•   بر روی يک تصوير کلیک نموده )يا کلیک روی لینک "View full-size image"( و تصوير را در به صورت بزرگتر 

مشاهده نمايید
•   بر روی لینک "remove from comparison" کلیک کنید وتشخیص را از DDx حذف نمايید

•   بر روی لینک "add a diagnosis" کلیک نمايید تا فهرست کامل تشخیص ها را مشاهده نموده و يكی از تشخیص ها 
را به DDx اضافه نمايید

•   بر روی Tab های زير کلیک نمايید تا اطالعات و تصاويرخاص را درکنار هم مقايسه نمايید:
Summary )خالصه(

 Low Power
 High Power

Cytology )ياخته شناسی(
 Gross
 Stains

 Genetics
 Clinical Tests

 
Radiology

توجه داشته باشید که همه اين گزينه ها  برای هر مقايسه ای قابل دسترسی نیستند . تنها زمانی قابل دسترس می باشند که درآن 
گروه و تشخیص خاص اطالعاتی وجود داشته باشد.

  DDx  راهیابی یک 

EM (Electron Microscopy)

 •
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4. مرور از طريق اعضای مختلف سیستم بدن: 
با کلیک بر روی گزينه                                          می توانید با استفاده از سیستم بدن، تشخیص ها را مرور نمايید. اين دکمه از 
هر صفحه پايگاه قابل دسترسی می باشد. شما می توانید سیاهه ای از لینكهای مربوط به سیستم بدن)مثل کلیه، کبد، پوست، تیروئیدو...( را 

مشاهده نمايید که شما را به تشخیص های مربوط به هرکدام از قسمتهای بدن هدايت می کنند.

•   قسمت جستجو در همه صفحات پايگاه قابل دسترسی است .شما می توانید با وارد نمودن پرسش جستجو و يا کلیک بر روی دکمه 
جستجو، جستجوی خود را انجام دهید.

•   سیستم جستجو به حروف بزرگ حساس نیست. و شما می توانید از حروف کوچک يا بزرگ در جستجوی خود استفاده نمايید

نکات مربوط به جستجو

نكات مربوط به جستجو
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•   جستجوی عبارتی: برای جستجوی عبارتی می توانید ازعالمت گیومه"  " استفاده نمايید
 :Wildcard کاراکترهای   •

استفاده از این کاراکترها دامنه جستجوی شما را گسترده تر می نماید.
* = نشاندهنده این است که به جای عالمت صفرکاراکتر یا بیشتر باشد

؟ = نشاندهنده این است که به جای عالمت فوق فقط یک کاراکتر باید باشد
برای مثال، he*  هر کلمه ای را که با he شروع می شود مثل he, her, help, hello, helicopter,  راجستجو خواهد کرد. همچنین برای 

. ,hem, hen شروع می شوند مثل he تنها کلماتی را جستجو می کند که 3 حرفی و با ?he
این امکان وجود دارد که در یک جستجو از چند تا از این عالیم استفاده نمود

)Stemm (جستجو از طریق ریشه کلمات
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