
 استدالل بالینی 



 تعریف استدالل بالینی 

استدالل بالینی روند تفکری که پزشک را به برداشتن قدمهای عاقالنه در  •

تشخیص و درمان رهنمون می کند و در تمام مراحل ارزیابی بیمار از گرفتن شرح 

 برای یک استدالل بالینی  . حال تا روند درمان و پیگیری ادامه دارد

 گرفتن اطالعات اصلی از بیمار  -1•

 ترکیب اطالعات با دانش و تجربه پزشک   -2•

 استفاده از دو مرحله قبلی برای تشخیص و درمان  -3•

 



 استدالل بالینی 

 قلب پزشکی است•

 فرامهارت است•

 عامل اصلی و مهم در خود مختاری پزشکان  •

اهمیت تا حدی است که در کشورهای امریکا و کاندا آزمون  •

 .  استدالل بالینی برای ارزیابی فارغ التحصیالن وجود دارد

 

 



 مزیتهای استدالل بالینی  

 اصالح خطاهای پزشکی  •

 کاهش مرگ و میر  •

 کاهش هزینه های درمانی•

 افزایش رضایتمندی بیماران•

 افزایش رضایتمندی و کفایت تیم  پزشکی •



 گروههایی که درگیر استداللبالینی هستند

 فقط مختص پزشکان نیست•

مختص همه افراد تیم سالمت اعم از پزشک، پرستار و  •

 دندانپزشک و البته کتابدار بالینی  

 

 



 انواع استدالل بالینی 

 . فهرست تمام بیماریهایی که نشانه ها را دارند) جز به کل  •

بر اساس تجربه و دانش فرض کردن یک بیماری و ) کل به جز •

 (  رفتن به جلو بر اساس الگوی مشخص



 مدل روند استدالل بالینی 

 گرفتن تعدادی سر نخ از بیمارک سن، جنس، شکایت یا شکایات اصلی بیمار •

 فعال شدن دانش پزشک قبلی پزشک و نقش بستن اولین تشخیصها در ذهن  •

 استفاده از این دانش و گرفتن اطالعات بیشتر از بیمار شامل  •

 همه مراحل شرح حال گیری –

 معاینه فیزیکی–

 معاینه پاراکلینیکی –

 

 مجموعه اطالعات باعث تقویت و یا تضعیف فرضیات قبلی  •
 

 



 تولید فرضیه های جدید یا تائید فرضیه های قبلی  •

 ادامه روند بهصورت دوری و دایره وار  •

 . برای هر فرضیه جدید دوباره نیاز به داده های جدید داریم•

 تشخیص نهایی بیمار •

 فاز درمان •

 ادامه روند استدالل بالینی •

 حل مساله و تصمیم گیری •



 

 بیمار 

 داده

 سواالت

 حل مساله



 
 
 

 مولفه های استدالل باینی



 
 
 

 جمع آوری اطالعات  -1
 اطالعات درستف دقیق و قابل اعتماد  • 

 شرح حال ) اطالعات ذهنی •

 (  معاینه فیزیکی و اطالعات پاراکلینیکی) اطالعات عینی •



 ساخت فرضیه  -2

شکل دادن فرضیه مثال یک تشخیص اولیه برایبیماری بر •

 اساس اطالعات  

 هر چه اطالعات بیشتر تعداد فرضیه ها کمتر •



 ارزیابی فرضیه  -3

  ارزیابی تجربه و دانش اساس بر شد گرفته اطالعات کلیه وقتی•

  هایی فرضیه چه .نه یا هستند درست فرضیات آیا که کنید می

 گرفته جدی باید هایی فرضیه چه و شوند گذاشته کنار باید

   .چیست نهایی تشخیص نهایت در و شوند

   اثباتی روش•



 از توجه شما سپاسگزارم •


