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قشنپزشکی،جامعهخصوصبهجامعه،مختلفافراداطالعاتینیازهای
متسالوبهداشتهمچنینوپزشکیخدماتکیفیتارتقایدرمهمی
کهینیبالپزشکیکتابداریپیدایشباامروزه،.استکردهایفاجامعه

مراقبتهگرودرکتابداراناست،اطالعاتفناوریگسترشازتاثیرپذیر
نقششواهدبرمبتنیپزشکیازبهرهگیریباویابندمیحضورپزشکی
ایکشورهدرویژهبهپزشکی،جامعهاطالعاتینیازهایتامیندرمهمی

.کنندمیایفاپیشرفته،



پزشکیکتابداری تاریخچه 

فراهم1900و1875هایسالمیاندرپیشرفتهوعلمیکتابداریایجادزمینه
.شد

بهازنیآمریکادرپزشکیهایکتابخانهافزایشبهتوجهبا1917در
.شداحساسپزشکیآموزشباوجودکتابدارانی

منابعازمخزنیعنوانبهبیمارستانیهایکتابخانهتدریجبه1920دههطی
.کردندرشدپزشکانبهکمکهدفباوتحقیقات

شدناختهشمشخصومتفاوتایحرفهعنوانبهپزشکیکتابداری1939در.
به1970ههددرکهبالینیپزشکیکتابداریاطالعاتفنآوریرشدباهمراه

.بودهاپیشرفتاینازیکیحاصلآمدوجود



تصویری جدید از کتابداری پزشکی و تاریخچه 
کتابدار بالینی

کیپزشکتابخانههایازجدیدیچهرهلمبگرتروددکترخانم1971سالدر

یابیاطالعمهارتکهآنهاییبخصوصکتابدارانکهکردپیشنهاداوکرد،ارائه

.شندبامراقبتودرمانگروهدرفعالازاعضاییکیبایدانددیدهآموزشرا

میسوریدانشگاهپزشکیدانشکدهدربالینیپزشکیکتابداریبرنامهنخستین

.شدآغازکانزاسشهر

متسالنظامدراطالعاتیمشاورعنوانبهبالینیکتابداراخیردهههایدر

.استضروری



کتابدار بالینی

متخصصانرایبکیفیتبااطالعاتکنندهتامین:بالینیکتابدار
بالینیتصمیمگیریبهنیاززماندردرمانوبهداشت

 Clinical librarian

 Medical Librarian

 Clinical Librarianship

 Medical Librarianship

 Health Information Assistant

 Clinical Informationist



:  تمامی مفاهیم در متون منتج به تعاریف زیر می شود

کهاستمتخصصیبالینی/پزشکیکتابداروساناطالع:
وکردهیارزیابوانتخابجستجو،رادسترسدرشواهدبهترینخاصیگرایشبا

.دهدقراردرمانتخصصیتیماختیاردر
ناسب،ماطالعاتآنان،اطالعاتینیازهایازآگاهیباویافتهحضوردرمانتیمدر

.دهدقرارهاآناختیاردروقتاسرعدرراشواهدبرمبتنیوروزبه
وبازیابیرنت،اینتواطالعاتیپایگاههایازرابالینیتیماطالعاتینیازهایبتواند

.دهدقرارهاآناختیاردربهترتصمیمگیریمنظوربهوکردهپاالیش
اطالعاتش،آموزارتقایهدفبامتخصصیننظرزیرویافتهحضوربیمارستاندر

صصیتخهایسایتواطالعاتیهایپایگاهدررابیمارانودانشجویاننیازمورد
.دهدقرارهاآناختیاردروکردهجستجومربوطه

بیمار،مسائلازمفهومینقشهتدوینبیماری،سیروحالشرحخالصهتدویندر
ینیبالراهنماهایتدوینومندنظاممرورتیمهایبیماران،ازموردگزارشتدوین

.باشدداشتهمشارکت



ضرورت حضور کتابدار بالینی

طهایمحیخاصپیچیدگیهایپزشکی،حوزهانتشاراتروزافزونگسترش
وکارکنانمعموالکهزمانیمحدودیتهایوزمانمسئلهویژهبهودرمانی
وعاتاطالموثرجستجویهستند،روروبهآنباهموارهدرماندردخیلپزشکان
آرمانهاازیکیبهتبدیلرامناسبزماندرکارآمدوموثقاطالعاتبهدسترسی

.استکردهدرمانیامورمدیرانوپزشکاناهدافو
هموبیمارانتوسطهماطالعاتبهدسترسیبرایتقاضااخیردهههایدر

رایبالینکتابدارضرورت.استیافتهافزایشسالمتحوزهمتخصصان
صانمتخصوپزشکاننیزوآنهاهایخانوادهبیماران،برایاطالعاتفراهمآوری

اندنمودهبیانبهداشتی
المتسنظامدراطالعاتیمشاورعنوانبهبالینیکتابداربهتوجهروایناز

.استضروری



مبتنی بر شواهدپزشکی 
صمیماتتهدایتدرپژوهشیشواهدکاربردونقادانهارزیابییافتن،برایمنظمرویکردیک

.بهداشتیمراقبتهای
ارانبیمدربارهگیریتصمیمبرایموجودشواهدبهترینازمستدلوخردمندانهاستفاده
بهکهطوریهببیماریکمشکلحلبرایشودمیپیداعلمیمنابعدرکهشواهدیبهترینکاربرد

.شودمنجربیمارهربرایممکنمراقبتبهترین
شودمیگرفتهبالینیتصمیماتآنبراساسکهاطالعاتیارتقایبرایتالش.
بیمارارزشهایوپزشکانتخصصیدانشباپژوهشیشواهدبهترینادغام
هااقبتمرارایهبهمربوطتصمیماتدرهاپژوهشازحاصلاطالعاتازهدفمندوآگاهانهاستفاده

بیمارانبه
تصمیماتتهدایبرایبالینیتخصصباتوامشواهدبهترینازکهاستمشکلحلرویکردیک

.کندمیاستفادهبالینی
بالینیطبابتبابالینیهایپژوهشادغاموپیوند
بالینیتصمیم گیریهایدرعلمیشواهدازاستفاده:مختصرتعریف



دالیل اهمیت پزشکی مبتنی بر شواهد

نیازجدیدومعتبراطالعاتبهخودخدماتبهترچههرارائهمنظوربهپزشکان
.دارند

دراغلبسنتیادواریمجالتودرسنامههامرجع،کتابهایمانندسنتیمنابع
ازکییاساسبر.نیستندبرخوردارالزمکفایتازنیازهااینساختنبرطرف
درپزشکیسنتیمرجعکتبدرمندرجمطالباز%30تا%10بینمعموالمطالعات
.هستندقدیمیچاپهنگام

ساعتیکههفتطولدرمتوسطبطورانگلیسیمتخصصپزشکهرآمار،اساسبر
صمتخصیککهاستحالیدراین.دهدمیاختصاصمطالعهبهراخودوقتاز

مطالعهاصلیمقاله20هفتهطولدربایدخودهایدانستهداشتننگهروزبهبرای
پس.رسدمیروزدراصلیمقاله17بهعمومیپزشکیکمورددررقماین.کند
برمبتنیپزشکیبهنیازموثر،عواملازیکیعنوانبهنیززمانبودنمحدودمساله
.استمطرحشواهد



ضرورت پزشکی مبتنی بر شواهد

بهروزبودناطالعاتافرادبالینیلزوم
اطالعاتپزشکیانفجار
بهموقعنیاز/دسترسیبهاطالعاتبههنگامفقدان
بالینیعملکردبینافراداختالف
شکافبینپژوهشوطبابت
بیماریهاحجمبیمارانوپیچیدگیافزایش



آثار و نتایج پزشکی مبتنی بر شواهد

یافتههایعلمیسریعکادردرمانبهآخریندسترسی
زخطاهایپزشکیناشیاکاهش)بالینیافزایشدقتدرقضاوتهای

(روزآمداطالعاتغیرونیزقضاوتذهنی
بهبودکیفیتمراقبتهایبهداشتی
گسترشپژوهشهایبالینی
یمارانبکمکبهتصمیماتتشخیصیدقیقوآگاهانهومنصفانهبرای
میشودادهاستف"مشکالتبالینیمبتنیبرمورد"ازاطالعاتجاریبرایحل.
دانشافرادبالینیبهروزمیشود.
ودگرفتهمیش(بهترینشواهد)تصمیماتبالینیبراساسدانشروز.
دربالینبیماراناستفادهمیشود(شواهد)ازنتایجپژوهشها.
پژوهشهایبالینیگسترشمییابد.



واهدقوانین شش گانه پزشکی مبتنی بر ش

یمارانبدرمانوتشخیصبرایعلمیشواهدآخرینازاستفاده:اولقانون
.استضروری

ازنیدرمانوتشخیصجهتخاصیعلمیشواهدپزشک،هر:دومقانون
.دارد

استخاصیبیمارنیازکنندهبرطرفعلمیشاهدهر:سومقانون.
استحیاتیوارزشمنددرمانکادروقت:چهارمقانون.
تاستحولوتغییرحالدرمداومطوربهپزشکیعلم:پنجمقانون.
استیدقیقومندنظامفرایندشواهدبرمبتنیپزشکی:ششمقانون.



رحله به پنج مشواهد دارای فرایند پزشکی مبتنی بر 
:  ترتیب زیر می باشد

1.(بالینیسوال)پرسشطرح
2.موجودشواهدبهترینیافتنبرایمرتبطمنابعجویوجست
3.انتقادیدیدباشواهدسودمندیواعتباروصحتارزیابی
4.شواهدبکارگیری
5.منظوربه4تا1مراحلانجامنحوهارزیابیواطالعاتسازیذخیره

فادهاستبرایآساندسترسیهمچنینوآنهاانجامکیفیتمداوماصالح
بعدی



(سوال بالینی)پرسشطرح 

یکراحیطشواهدبرمبتنیپزشکیدرمرحلهترینمشکلومهمترین،اولین

.میباشدگوییپاسخقابلومناسبساختاردارایبالینیسوال

پزشکیپیامدپزشک،تجویزبیماری،نوعمانندویژگیهاییپرسشطرحدر

.هستندمهم

اختصاربهکهشوندمیتشکیلجزءچهارازمعموالهاسوالنوعاینPICO

.شودمینامیده



وجودجست و جوی منابع مرتبط برای یافتن بهترین شواهد م

ازعمدتاهکشودمیمراجعهشواهدبرمبتنیپزشکیمنابعبهمرحلهایندر

.میشوندارائهالکترونیکیاطالعاتیپایگاههایطریق

باشدمیمرحلهایندرکتابداراصلینقش.



بهترینشواهد

طیفیهرمیوانمیتدرکبهترمفهومآموزشپزشکیمبتنیبربهترینشواهد،برای
ریبرمبنایآنتصمیمگی(سطحترینپایین)درنظرگرفتکهدرقاعدهراشکل
هترینشواهدگیریبرمبنایب،تصمیمعقایداستودرقلهطیفشخصیونظرات

واهدندبردوسویطیف،تحقیقاتیکهمنبعایجادشدربین.میشودموجودانجام
.وزیعاندترتیبدرهرمشواهدقابلت،بهآنقوتنتایجحسبنوعمطالعهومیزان



تقادیارزیابی صحت و اعتبار و سودمندی شواهد با دید ان
بالینییپزشکسودمندیواعتباروصحتجهتازشواهدبررسییاارزیابیگام،سومین

برایآیاردبگیتصمیمکهدهدمیامکانپزشکبهزیرااستخطیرگامیاین.آنهاست
منتقدانهیارزیابجهت.نهیاکنداعتمادنظرموردمقالهبهتواندمیمفیدراهنماییکسب
ررسیبموردبودناستفادهقابلواهمیت،اعتبارنظرنقطهازبایدآمدهبدستشواهد

.قرارگیرد
عبارتروندمیبکاردرمانیمقالهیکارزیابیدرکهپرسشهااینازبرخیمثالبرای

:ازاست
معتبرند؟نتایجآیا
بودند؟تصادفیبیمارانبرایدرمانیتجویزهایآیا
دند؟شآگاهآزمایشنتایجازوتوجیهمقتضینحوبهآزمایشموردبیمارانتمامآیا
است؟دقیقاندازهچهتادرمان
برد؟بکاربالفعلبیمارانمورددررانتایجتوانمیآیا
ازوگیرندارقرارزیابیموردمنتقدانهایگونهبهبایدآمدهبدستشواهدتمامیبنابراین

.گیرندقراربررسیموردکاربردقابلیتواهمیت،اعتبارلحاظ



شواهدبکارگیری 

برایستقیمامیاتوانندمیپزشکانذیربط،ومعتبرشواهدشناساییازپس

تیحیاگروهیتوافقاتدریاکننداستفادهآنهاازبیمارازمراقبت

ازوانندمیتهمچنینآنان.بپردازندآنهااشاعهبهبیمارستانیرهنمودهای

تفادهاسپزشکیمستمرآموزشهایبرنامهکردنمتحولبرایشواهداین

.کنند



به منظور اصالح4تا 1ذخیره سازی اطالعات و ارزیابی نحوه انجام مراحل 
بعدیمداوم کیفیت انجام آنها و همچنین دسترسی آسان برای استفاده

کارهبروشهایاصالحوارزیابیامکانکردنفراهممنظوربهمرحلهایندر

آمدهستبداطالعاتساختنذخیرهمنظوربههمچنینوقبلیمراحلدررفته

تدوین،متداولوصحیحروشبعدی،استفادهبرایآساندسترسیقالبدر

درشواهدبرمبتنیپزشکیمراحلتمامیازصفحهای2تا1ایخالصه

کهاستالزمشدهبررسینقادانهموضوعیکقالبدرسوالیکخصوص

،جووجستراهکارهایکننده،مرورفردنامعنوان،شاملآناصلیاجزای

.شودتهیهگیرینتیجهونقدمطالعه،خالصهمأخذ،تاریخ،





ر شواهدنتیجه گیری از بحث پزشکی مبتنی ب

ازهدفواستهگرفتشکلپزشکیحرفهنیازهایاساسبرشواهدبرمبتنیپزشکی

ارائهمنظورهببیمارانفردفردبرایبالینیتصمیمبهتریناخذآوردنفراهمامکانآن

زمانییهامحدودیتبهتوجهباطرفیاز.باشدمیپزشکیهایمراقبتبهترچههر

بانآناتوسطمرتبطاطالعاتبازیابیوجووجست،موجوداطالعاتانبوهوآنها

گروهیاریبهتوانندمیخودفعاالنهحضورباکتابداران،استهمراههاییدشواری

.بپردازندپزشکی

خودوداردژوهشیپایپشتوانهشودگرفتهشواهدبرمبتنیرویکردباکهتصمیمیهر

باشدمشابهشرایطدرمشابههایتصمیمبرایالگوییمیتواند



واهدنقش کتابدار بالینی در فرآیند پزشکی مبتنی بر ش

ی پزشکان کتابدار بالینی واسط میان اطالعات روزآمد و مهارت های بالین
.است

Up to date Knowledge Clinical skills and Experience 



اهداف کتابدار بالینی

برایتانبیمارسپزشکیکادرنیازبامرتبطاطالعاتسریعآوریفراهم
بیماراندرمان

آنبهبودوپزشکیکادریابیاطالعرفتاردرتأثیرگذاری
مانیدرازگروهعضویعنوانبهپزشکیکتابدارانبراینقشیایجاد

بیمارستان
مرتبطاطالعاتآوریفراهمطریقازاطالعاتآلودگیکاهش
جدیدراهنماهایتهیهباآیندهدرخاصبیماریازمشابهمواردپوشش



کتابدار بالینینقش های 

آموزش،درمشارکت
بیمارمراقبتبرتاثیرگذاری،
اخذازحمایتدرپزشکاننیازموردوکیفیتبااطالعاتتامین

پزشکی،تصمیمات
پزشکی،مسألهتشریحوتعریف
مراقبتلحظهدراطالعاتیهایدرخواستبهفوریهایپاسخارائه



مهارت های مورد نیاز کتابدار بالینی 

پایهوکاربردیعلومپزشکیمفاهیمآشناییبا
رشواهدبالینیحوزهپزشکیومنابعمبتنیباطالعاتیپایگاههایآشناییبا
وارتباطاتفناوریاطالعاتآشناییبا
عمومیوتخصصیحوزهپزشکیزبانانگلیسیآشناییبا
جستجویعلمیمهارت
علمیاطالعاتکسبشدهتواناییارزیابی
ارتباطموثربادیگرانتواناییبرقراری



(تیمیارکتمشمدل)درمانیوبهداشتیکادردربالینیکتابدارانجایگاه



طرح پرسش های بالینی

بالینیوالسیکطراحیشواهدبرمبتنیپزشکیدرمرحلهمشکلترینومهمترین،اولین
.باشدمیگوییپاسخقابلومناسبساختاردارای

استیرمسازنیمیپیمودنسوالازصحیحدرکداشتنودرستبالینیسوالپرسیدن.
این.دارداهمیتپزشکیپیامدپزشک،بیماری،تجویزنوعمانندویژگیهاییپرسشطرحدر

ومیشودنامیدهPICOاختصاربهکهشوندمیتشکیلجزءچهارازمعموالسوالهانوع
:شامل



ادرمانپژوهشگریقصددارداثردرمانبالیزررادربیماراندچارکمردردب
.مقایسهکندPhysical Therapyرایج

 پژوهشاجزای سوال:

 Population: back pain

 Intervention: laser therapy

 Comparison: physical therapy

 Outcome: effect of treatment



بالینیپرسش های نمونه 

بهمنجرژناستروتزریقبادرمانقلبی،بیماریهایبهمبتالیائسهزناندرآیا
؟شدخواهدقلبیبیماریریسککاهش

راسمیتهیهکدامیکپاناخنهایدیستروفیبهمبتالبیماریکدرKOHانجامیا
است؟الزمقارچیعفونتتشخیصتاییدبرایکشت

ستاسالمجهاتسایرازکهپاناخنهایقارچیعفونتبهمبتالمردیکدر
کبدیبارزیبیمارایجادباعثمیزانچهبهایتراکونازولیاتربینافینبادرمان
شد؟خواهد

موضعیرفمصزانومفاصلعالمتداراستئوآرتریتبهمبتالمسنبیماریکدر
است؟موثرمفصلیعالیمبهبوددرحدچهتاخوراکیایبوبروفنیاالتهابضد




