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 BMJ Best Practiceپایگاٌ اطالعاتی 

Best Practice BMJ استفادُ هزاقبت بالیٌی حیي ارائِ در کِ است بالیٌی گیزی تصوین اس حوایت ابشار یک 

 بْتزیي دادى ًطاى بزای هذاٍم طَر پایگاُ بِ ایي .است بالیٌی ضزایط 0111 اس بیص بزای راٌّوایی حاٍی ٍ ضَد هی

 تلفي بزًاهِ یک طزیق اس آفالیي ٍ آًالیي صَرت بِ تَاًذ هی دستزسی بِ ایي پایگاُ. ضَد هی رٍس بِ هَجَد ضَاّذ

 هستوز داًص ّای کسب بزای آى اس تَاًٌذ هی بْذاضتی ّای هزاقبت هتخصصیي ٍ گیزد قزار استفادُ هَرد ّوزاُ

 پشضکاى بِ کطَر، 01 اس بیص در کاربز 011،111 اس بیص با BMJ Best Practice .کٌٌذ استفادُ ای حزفِ

 .باضٌذ داضتِ جْاًی سطح در را بیواراى ًتایج بْبَد ٍ تز پذیز اعتواد تصویوات تا کٌذ هی کوک

BMJ Best Practice  :ضاهل هَارد سیز است 

 ضزایط بالیٌی 0111 اس بیص هذیزیت ٍ تطخیص در گام بِ ّای گام راٌّوایی 

 ًِّا دستَرالعول ٍ ضَاّذ آخزیي با رٍساهذساسی اطالعات بِ صَرت رٍسا  

 عفًَی ّای بیواری اس ای گستزدُ پَضص 

 پشضکی هذاٍم آهَسش ثبت ٍ پیگیزی(CME) ٍ گَاّی تَلیذ 

 ای رٍیِ ّای فیلن ٍ بیوار بزٍضَرّای پشضکی، تعاهلی هحاسبِ گز 001 اس بیص بِ دستزسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 BMJ Best Practiceضیًٌ استفادٌ از باوک اطالعاتی 

 

 

 

 

 

  

 کسب جُت. 1

 بر مبتىی اطالعات

 خصًظ در ضًاَذ

 بالیىی، يضعیت یک

 آن...  ي بالیىی عالیم

 زیر کادر در را

 .کىیذ جستجً

يیذئًَای فرایىذَای بالیىی را از بخص .5

Procedural Videos   .دریافت کىیذ 

تًرق  جُت. 2

ضًاَذ بالیىی بر 

اساس تخصع َای 

مختلف مًضًعی از 
Specialities 

 استفادٌ کىیذ. 

استفادٌ از  جُت. 3

محاسبٍ گر َای 

تعاملی از 

Calculator  ٌاستفاد

  کىیذ.

دریافت  جُت. 4

بريضًرَای 

آمًزش بٍ بیمار از 
Patient leaflets 

 استفادٌ کىیذ. 



  

 ... ي بالیىی عالیم بالیىی، يضعیت یکجستجًی . 1

 سیز ارائِ هی ضَد:  عات هزبَط بِ آى در بخص ّایپس اس جستجَی یک ٍضعیت یا عالهت بالیٌی، تواهی اطال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َا وظریٍ مرير،

 علت اپیذمیًلًژی،)

 تاریخچٍ ضىاسی،

 (مًرد

وظریٍ َا) 

اپیذمیًلًژی، علت 

ضىاسی، تاریخچٍ 

 مًرد(

 َای الگًریتم ريیکردَا،) مذیریت

 پیطگیری، تظاَرات، درماوی،

 (بیمار مباحثات

 وظارت،) پیگیری

 عًارض

 پیص مذاخالت،

 (بیىی

 َا، گایذالیه) مىابع

 يیذئًَا، ي تصايیر

 َا، رفروس

 بیمار، بريضًرَای

 (بالیىی ضًاَذ

 
 

  
 

 

 تست ي تاریخچٍ ريیکردَا،) تطخیع

 افتراقی، َای تطخیع مطاَذات، َا،

 (معیارَا
 



 مًضًعی مختلف َای تخصع اساس بر بالیىی ضًاَذ تًرق. 2

 

 

 . استفادٌ از محاسبٍ گر َای تعاملی3

 

مرير محاسبٍ گر 

اساس تعاملی بر 

 الفبا حريف

مرير محاسبٍ گر 

تعاملی بر اساس 

 تخصع مًضًعی

  



 دریافت بريضًرَای آمًزش بٍ بیمار. 4

 

 

 

 دریافت يیذئًَای فرایىذَای بالیىی. 0

 


