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مفهوم تشخیص 

فصل 1

رگنامردکیهکتساهدرکهدهاشمرایسبدوختبابطولیصحتیاهلاسلوطردیکشزپرهدیدرتیب
هدشنامردرداکوشرامیب،وادوخریگنابیرگیبقاوعهچوهدرکنامردهبمادقا،تسردصیخشتنودب
سکچیهرب،درادیریذپانراکناهاگیاجملعردیاهیناثیاهتفرشیپابزورره،صیخشتهلاسمهکنیا.تسا

.مینکرورمهصلاخروطهبارنآتاصتخماتمینآربلصفنیاردوتسینهدیشوپ
رامیبتاراهظاو)baselinedata(هدشیروآعمجیاههدادیورزالکشمهبندیسرینعمهبصیخشت
.تسا)یهگآشیپ(زونگورپنیرتهبابیلوصانامردکیماجنا،صیخشتزافدهوتساهنیاعمیاهرازباو
ردبلطمرتهبمهفیاربهکتسادوجومفلتخمعبانمردیتاحلاطصاوفیراعت،صیخشتابطابترارد

.تساهدشهدروآاجنیا
هنیاعموهچخیراتنتفرگیورزایعطقصیخشتهئارالماش :)Clinical diagnosis( ینیلاب صیخشت	 

.دوشیم
.دوشیمیژولوتاپجیاتنیورزاصیخشتهئارالماش :)Pathological diagnosis( یژولوتاپ صیخشت	 
یاهیگژیوهدهاشمساساربافرصصیخشتهئارالماش :)Direct diagnosis( میقتسم صیخشت	 

یاهنادندیهدهاشمیورزااتکفرپمیاسیزنژونیتندصیخشت،لاثمیارب؛دوشیمیرامیبصخاش
.تنسولسنرتهمینیاهوهق

ردهدوبصیخشتکیهئارالماشلاومعم :)Provisional or working diagnosis( تقوم صیخشت
.دنکیمیرورضیعطقیصیخشتهئارایارباریدعبیاهیسرربهکیلاح
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جیاتنلیلحتوهیزجتزادعبتیعضوصیخشتیتقو :)Deductive diagnosis( یا هسیاقم صیخشت	 
.دیآتسدبهنیاعموهچخیرات

یاهصیخشتزایتسیلادتباهشیمه :)Differential diagnosis( یلامتحا و یقارتفا یاه صیخشت	 
دهاوشساسارباهسدحنیایتقو.دنتسهرضاحتیعضوزاامینیلابیاهسدحهکمیرادیلامتحا
بترمرد...وعویش،یریگردلحم،سنج،نس.دنریگیممانیقارتفایاهصیخشت،دنوشبترمرضاح

.دنراذگریثاتیقارتفاصیخشتهبندیسریاربیلامتحاصیخشتتسیلندرک
نکممدراومریاسفذحابیرامیبکیییاسانش :)Diagnosis by exclusion( فذح اب صیخشت	 

.رگید
ریغدناوتیملانیمژیرتیژلاروندرد،لاثمیارب :)ex-juvantibus( نامرد هجیتن هب هتسباو صیخشت	 

.تسانکممنیپزامابراکیورادهبتبثمخساپاباهنتتاقوایهاگ،صیخشتودشابلومعم
هب.صیخشتکیهئاراروظنمهبتیعضوکییاقلا :)Provocative diagnosis( یکیرحت صیخشت	 

تیامحابیناکمردهشیمهدیابدرومنیا.کیژرلآایییورادیاهشنکاوردرگمتسازایندرومتردن
.دوشماجنا)CPR(ایحاوبسانمیکشزپ

.تسایمازلاهچخیراتنتفرگ،نآزاشیپهکدوبمیهاوخهنیاعمدنمزاین،صیخشتیاتساررد
ناوتیمتاعلاطانیاساسارب.تسارامیبنیلابربتادهاشمیروآعمجوبسک،ینیلابهنیاعمرهزافده
رامیبدامتعابلجهب،تیقفوملوصحتروصردودومنلرتنکاینامرد،دادصیخشتاررامیبلکشم

.تفایتسد
عونود،لکرد.ددرگیمیهتنمتسردصیخشتهبدوشیطهلپهلپرگاهکدرادیلوصاودنور،رامیبهنیاعم

:میرادینیلابهنیاعم
)ComprehensiveExamination(عماجهنیاعم-۱
)AbbreviatedExamination(رصتخمهنیاعم-٢

وتساهدشهتخادرپنآحرشهبریزردهکتسادرادناتساهنیاعمکییازجامامتلماشعماجهنیاعم
تسدهبیرتعماجنامردحرطودنکیمنشورشیاربزیناررامیبرگیدتلاکشم،یلصاتیاکشرانکرد

.دزادرپیمنآلوحنامردحرطویلصاتیاکشعفرهبرصتخمهنیاعمیلودهدیم
.تساهدننککمک،هنیاعمعونودنیازامادکرهباختناردواتساوخوهنیاعمزورردرامیبتیعضو

دیابنودنرادننویساکیدناسناژرواریغتامادقاردرصتخمتانیاعمهکتشادهجوترمانیاهبدیابهراومه
.دنوشباب،ینامردزکارمرد

:تساریزدراوملماش،عماجیهنیاعمکی
 	)PatientHistory(رامیبهچخیراتنتفرگ
 	)Reviewofsystems(اهمتسیسربیرورم
 	)Evaluationofhabits(یناهدتاداعیسررب
 	)ClinicalExamination(ینیلابهنیاعم
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 	)ParaclinicExam(کینیلکاراپیبایزرا
 	)TreatmentPlan(نامردحرطهیارا

ینیلابتاعلاطایریگلکشهبرجنم،دیآیمتسدهب)ینیلابهنیاعم(مراهچاتلوالحارمزاهچنآ
.دوشیمتبحصنآزارتشیبهماداردهکدشدهاوخ)clinicalinformation(

1. تاریخچه بیمار

وبوخهطبارکییرارقربهبوصخشماررامیب)ChiefComplaint(یلصاتیاکش،هچخیراتنتفرگ
.دیامنیمکمکرامیباببسانم

:تساریزءازجالماشدوخ،هچخیرات

 	)chiefcomplaint(یلصاتیاکش

 	)historyofpresentillness(یلصاتیاکشهچخیرات

 	)socialhistory(یعامتجاهچخیرات

 	)familialhistory(یگداوناخهچخیرات

 	)emotionalhistory(تاداعویراتفر،یناورهچخیرات

 	)medicalhistory(یکشزپهچخیرات

 	)dentalhistory(ینادندهچخیرات

.تساهدننککمکرایسبینوناقتلاکشمردوهتشادینوناقکردمکیمکح،هچخیراتردهدشتبثتاکن

2. مرور سیستم ها

هدیسرپرامیبزا،تایحیهدننکدیدهتونمزم،یثرا،ریخایاهیرامیبابطابتراردتمسقنیارد
کشزپطسوترامیبتیزیونیرخآخیرات،رامیبیاهورادفرصمابطابتراردیتلااوسنینچمهدوشیم
ریبادتوتساهنوگچیرامیبلرتنکتیعضوهکدنکیمصخشم،ناتسرامیبردیرتسبیهقباسوهطوبرم
تلااوسنیارامیبلرتنکتیعضومهفیاربزینامشسپ.ددرگیمظاحل،یرامیبنآابطبترمیکشزپنادند

.دیسرپبارهداس

دهاوخراذگریثاتیلئاسمدوشیمظاحلیکشزپنادندطیحمردنارامیبنیایاربهکیریبادترداساسا
لئاسم،رامیبحیجرتنوچمه.ددرگیمModifiedهبAcademicنامردحرطلیدبتهبرجنمهکدوب

.رامیبیکشزپسناژروالکشمایتقودوبمک،یداصتقا

3. بررسی عادات 

.تساتروصوکف،ناهدیاهراتخاسیورربنآراذگریثاتعاوناهژیوهب،تاداعتبثوصیخشت،روظنم
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4. معاینه بالینی

دنیارفزایئزج،ینیلابهنیاعم.مییوگیمینیلابهنیاعم،صیخشتتهجهنیاعمیاهرازبایریگراکبهب
،ندبزاهیحانرهیهنیاعم.دشابیمهنیاعمکیندوبیلوصا،درادتیمهاهچنآوتساتاعلاطایروآعمج

.دراداردوخصاخرازبا
)رتمکدربراکاب(ندییوبوقد،عمس،)رتشیبدربراکاب(سمل،هدهاشم؛لماشهنیاعمیلصایاهرازبا
هدافتسادرومصاخدراومردهکتسایپوکسایدوگنیبارپ،نویساریپسآ؛لماشیعرفیاهرازباو.دنتسه

.تساهدمآنآحرشهماداردهکدنریگیمرارق
یهاگجیگلصفمسملیاربلاثم.دریگرارقهنیاعمدرومرظندمهیحان،نآابهکیشورره:هنیاعمکینکت

.درکسملارلصفم،سوگارتیولجزاناوتیم،یکف
:دهدیمناشنارهنیاعمکیندوبیلوصاریزطیارش

زایاهیحانچیههکیوحنهب.دوشماجنالکشکیهبیطیارشرهابدارفاهمهیاربودشابتباثدیاب	 
.دیامنیطاریقطنمدنورکیرامیبهنیاعمودنامنرودرظن

.دوشهدافتسا،هنیاعمکینکتیریگراکهبیاربمزلایاهرازباهیلکزاینعی؛دشابکیتامتسیس	 
.دوشماجنا)Cephalocaudal(اپهبرستهجزا	 

ردنآتارهاظتتوافتویعیبطیموتانآابیتسیابهدننکهنیاعم،هیحانرهتلاکشمندرکنیعمروظنمهب
هعلاطمیارب(.تسانکممریغ،تلالاتخاواهیرامیبصیخشتتروصنیاریغرد.دشابانشآفلتخمدارفا

هعجارمناهدکیموتانآیاهکرامدنللصفهبرتشیبشود.(
هجوتوندرگورسهیحانفلتخمیاهراتخاسیکیزیفتیعضویبایزرافدهابینیلابهنیاعمیکشزپنادندرد

:دوشیممیسقتتمسقهسهبلکردوهدوبیناهدیاهراتخاسهبهژیو
 	)Extraoralexamination(یناهدجراخهنیاعم
 	)Intraoralexamination(یناهدلخادهنیاعم
 	)Cranialnerveexamination(لاینارکباصعاهنیاعم

)ExtraoralExamination(:یناهدجراخهنیاعم:فلا
رامیبنتفرهارونداتسیاهوحنهبنآزاشیپاماتساهتسدوندرگ،تروص،رسهنیاعملماشفده

.مینکیمهجوت
:)IntraoralExamination(یناهدلخادهنیاعم:ب

ماک،هثل(هدنوجطاخمهبدوخهکتساناهدطاخمفلتخمیحاونومویشندویرپ،اهنادندهنیاعملماش
.دوشیممیسقت)هدنوجحوطسزجهبحوطسریاس(هدنناشوپطاخمو)نابزیتشپحطسو

:لاینارکباصعایهنیاعم:ج
نشکنافوینهذتیعضویبایزرا،کیژولورونهنیاعمزافدهودشابیمیزغم۱2ات۱باصعایهنیاعملماش

.تسالاینارکباصعا
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5. ارزیابی پاراکلینیک

هتفگکینیلکاراپ،دبایتسدصیخشتهباتدرادنیلابهطیحزاجراخردرگنامردهکیتاناکمامامتهب
)...ویفارگونوس،یفارگویدارهشیلک(یژولویدارزا”report“ایییاهنیصیخشتخساپیارادلاومعمودوشیم
دوبدهاوخصیخشتهبهدننککمکهکتسا)...ویِژولویبوتاپ،یِژولویبورکیم(یبطصیخشتهاگشیامزآو
نودبیعطقصیخشت،عقاومیرایسبردهکدنامنهتفگان.دوشینیلابتانیاعمنیزگیاجدناوتیمنزگرهو

.تسالاحمهلحرمنیایط

6. طرح درمان 

.تسارامیبیاربینامردمادقانیرتبسانمیحارط،تسادیپنآمانزاهکروطنامه
:دوشیمدروخربریزلکشودهب،تلالاتخاواهیرامیباباساسابطردهکمیشابهتشاددایهب

نامرددوبنولکشمندوبجلاعلالیلدهبشورنیارد :)Disease management( یرامیب تیریدم)۱(
.ددرگیمنفرطربلاماکیرامیبامادوشیمعفرمیلاعوهدشلرتنک،فلتخمقرطهبیرامیب،صخشم
.دوشیمدروخربنینچ...ونوخراشف،یلصفممسیتامورتبایدنوچمهیعیاشنمزمیاهیرامیبردهک
،ینامرد یاههیصوت( فلتخم قرط هب شور نیا رد  :)Disease treatment( بیماری  درمان  )2(

.دوشیمفرطربلاماکیرامیب)...ویحارج،ینامردوراد
درادندوجوینامردمجاهمتیتندویرپیاربلاثمناونعهب.دراددوجویدرکیورنینچمهیکشزپنادندرد
هکنآلاحدنرادارتیعضونیمهمهینادندریغیاهدرد.دوشیملرتنکتیعضوکلاپومرجلرتنکابو

.تسانامردلباقلاماکیحارجاب،تساهدرکداجیامروترامیبتروصردهکیکفتسیککی
،رامیبکیمتسیسطیارشتیدودحم،یداصتقادایزعناومهراومهکیمداکآویملعنامردهاررسرب
ردنآهبهچنآودنکیمرییغتشوختسدارکیمداکآنامردحرطهکدراددوجوتقودوبمکوواحیجرت
نآنیرتبسانم،فلتخمینامردیاههارنیبزااتدیآیمکمکهب،مییوگیمرگنامرد”ینیلابتواضق“،بط
 ModifiedویلصاایAcademicهتسدودهبنامردحرطنیاربانب.دنکباختنارامیبحیجرتهبهجوتابار

.دوشیممیسقتهتفایرییغتای


