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تصمیم گیری چیست؟

ر انتخاب یک گزینه از گزینه های ممکن که به باو)عمل انتخاب -1

(بهترین نتیجه را به همراه داردگیرنده تصمیم 

.بهینهدستیابی به پاسخ و راه حل بهینه برای مساله یافتن -2
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تصمیم گیری بالینی

بالینیتصمیم گیری(Clinical Decision-making)استعبارت

اینمناسبگذاردناجرابهوتصمیماتخاذاطالعات،تحلیلوتجزیهاز

.بالینعرصهدرتصمیمات
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مدل سنتی: الگوهای طبابت

ثابتاهدیدگدوامابردند،میکاربهبالینیمشكالتحلبرایرامختلفیهایشیوهاطباء

:استداشتهوجودهمیشه

براساسوداشتندتوجهخودبالینیمشاهداتبربیشتروبودندگراتجربهصرفاًگروهی

.دادندمیانجامرانظرمورددرمانیاوتشخیصآن

ازحاصلجنتایعینبودندعالقمندکهروشنفكردیگرعبارتبهومستندگردیگرگروه

.برندبکاربهبالینیمشكلیكحلبرایخودبیماردرمستقیماًراعلمیهایپژوهش
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طبابتالگوهای 

تواندنمیتنهاییبهمشاهدهبرمبتنیبالینیگیریتصمیماستبدیهی

بالیندرتحقیقاتنتایجخامکارگیریبهدیگرسویازوباشدگشاگره

آناثربخشیهزینهضرر،وزیانبهمنفعتنسبتگرفتننظردربدون

هبمنطقیبیمارانترجیحاتوهاارزشودیگررایجهایدرمانبهنسبت

.رسدنمینظر
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مدل مبتنی بر شواهد: الگوهای طبابت

تجربههباحترامضمنکهاستدیدگاهیشواهدبرمبتنیطبابت،بنابراین

یاوواهدشآخرینبابایستیتجربهاینکهکندمیپیشنهادطبیبیك

تلفیقبیمارانهایخواستوهاارزشجهتدرموجودعلمیمستندات

ارتقاءجهتدررامناسبپیامدیكانتظارتوانمیصورتآندروشود

.داشتجامعهسالمت
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مدل مبتنی بر شواهد: الگوهای طبابت

بینشكافآندرکهاستبودهشرایطیزاییدهشواهدبرمبتنیپزشكی

.شدمیترعمیقروزهر"مراقبتارائه"و"پژوهش"

مراقبتارائهدرهاپژوهشنتایجکاربردازبالینیافرادفاصلهساده،زبانبه

.شدمیبیشترروزهرها

آمدوجودبهشكافاینکردنپرمنظوربهشواهدبرمبتنیپزشكی.
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:پزشکی مبتنی بر شواهد

معرفی، تاریخچه، روش ها
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دادکشنه رپستاری و مامایی



شواهدبرمبتنیپزشکیاصطالح(EBM)توسط1992سالدرG.Guyatt

شکلبهامروزهآنآوازةوشدمطرحکانادامسترمکدانشگاهازهمکارانشو

بهکهطوریبه.استرسیدهجهانسرتاسردرپزشکیدانشکدههایبهفزایندهای

الستاهپرداختشواهدبرمبتنیپزشکیمعرفیبه1992سالدرکهمقالهای

.استشدهدادهرفرنسبار2004،13000
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وصریح،درستاستفادهازعبارتستشواهدبرمبتنیپزشکیتعریف،طبق

یماربهرازمراقبتدربارهگیریتصمیمدرموجودشواهدبهترینازمدبرانه

درنیبالیشواهدبهترینبافردیبالینیتجاربتلفیقمعنیبهاینو

,Sackett)استمندنظامهایپژوهشازآمدهدستبهودسترس et

al. 1996)

10،2016Evidence-Based Medicineپنجشنبه،اکتبر
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روایییبررسمرتبط،اطالعاتبهدستیابیعلمشواهدبرمبتنیپزشکیاساس،اینبر

.استبالینیهایگیریتصمیمدررواومرتبطاطالعاتکارگیریبهواطالعات

ایهارزشوتمایالتوپزشکتجربیاتکناردر،موجودشواهدبهترینعلمایندر

.شودمیبالینیگیریتصمیمبهمنجربیمارفردبهمنحصر

نظرازکهاستبیمارهرخاصتوقعاتونگرانیها،ترجیحاتهمانبیمار،ارزشهای

.مودنتوجهآنهابهبالینیتصمیماتاخذهنگامدربایستیوداشتهاهمیتبالینی

10،2016Evidence-Based Medicineپنجشنبه،اکتبر
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مراحلعملیپزشکیمبتنیبرشواهد

:پسازارزیابیبیمار

طراحی. پاسخگوییقابلسؤالیک1

جستجوی. (بهترینشواهد)اطالعات2

ارزیابی. نقادانهاطالعاتبدستآمده3

به. اطالعاتکارگیری4

ارزیابی. نهایی5
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بالینیسئواالتانواع

تشخيصبامرتبطسئواالت-1

Myocardialبهابتالاحتمال:مثال Infractionنتايجوبيمارسوابقبراساس

ECG؟استچقدر

درمانبامرتبطسئواالت-2

درمانبهترينچپ،كرونريعروق%90ازبيشانسدادبهمبتالبيماربراي:مثال

؟چيستمعينريسكوسنبراساس
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(ادامه)بالینیسئواالتانواع

آگهیپيشبامرتبطسئواالت-3

تشنجمدتندبلخطر(تببدونياتبباتوام)اندداشتهناشناختهتشنجحملهنوبتيككهكودكانیدر:مثال
است؟چقدربعديهاي

پيشگيريبامرتبطسئواالت-4

ورابجنپوشيدنبامقايسهدرفشاريكشیجورابپوشيدنآيامدت،طوالنیهوايیهايمسافرتدر:مثال
؟كندمیپيشگيريعمقیوريدترومبوزازكشی،

شناسیسبببامرتبطسئواالت-4

دهد؟میافزايشراكودكیدورانلوسمیخطرKويتامينتزريقنوزادان،درآيا:مثال
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:بالینیانواعسؤاالت

Backgroundسؤاالت1.

Foregroundسؤاالت2.
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backgroundسؤاالت

استموجوددرسیهایکتابدرآنهابیشترپاسخواستشدهدادهپاسخآنهابهقبالًکههستندسؤاالتی.

کنندمیتبعیتزیرفرمتازوهستندکلیمعموالًسؤاالتاین:

(بیماریعواملوعلل)چیست؟...علل

...(تشخیص)داد؟تشخیصتوانمیچگونهرا

(پیشگیری)کرد؟پیشگیری...ازتوانمیچگونه

(درمان)چیست؟...درمان

(آگهیپیش)است؟چگونه.....آگهیپیش

سؤاالتبودنکلیدلیلبهbackgroundًاطالعاتیهایپایگاهوعلمیمنابعدرآنهاجستجویبهنیازیمعموال

.نیست
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foregroundسؤاالت

یافتاخیرهایپژوهشدربتوانراآنهاپاسخاستممکنکههستندسؤاالتی.

کردطراحیآناساسبرراایمطالعهپژوهشی،سؤالیکعنوانبهتوانمینشدپیداپاسخیاگر.

سؤالforegroundهایایگاهپومنابعدرراآنپاسخبتوانیمتاکندتبعیتعلمیمطالعاتفرمتازباید

.کنیمپیداوجستجواطالعاتی

سؤاالتبهبیشترباشدترمبتدیفردهرچهbackgroundترباتجربهفردچههرولیشود،میمتوسل

.گرددمینیازمندforegroundسؤاالتبهبیشترباشد

دانشدایمطوربهforegroundدانشبهbackgroundکامالًجریاناینوشودمیتبدیل

.استیکطرفه

دانشbackground کندنمیبینیازفردبالینیراازیادگیریهرگز.

10،2016Evidence-Based Medicineپنجشنبه،اکتبر
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مراحلتنظیمیکسئوالبالینی

 (Population/ Problem)است؟چهکسانیوباچهمشکلیانجامگرفتهمطالعهروی-1

(Intervention)؟انجامشدهاستمداخلهایچه-2

(Comparison intervention)؟مقایسهشدهاستمداخلهایاینمداخلهباچه-3

 (Outcomes)؟انداندازهگیریشدهپیامدهاییچه-4

PICO  

10،2016Evidence-Based Medicineپنجشنبه،اکتبر
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منظورازشواهدچیست؟

میارقراستفادهموردادعایکدرستیاثباتیاتعیینبرایکهچیزیهرازاستعبارتشواهد

.گیرد

توردسیک،مالکیتسندیک،اداریدستوریکمانندمفهومیهربهتواندمیاسنادیاشواهد

.دشواطالقعلمیتحقیقاتومطالعاتازحاصلمقاالتیاوشدهثبتتجربهیک،قضایی

پزشکیمعلوتحقیقاتیاوتجاربازحاصلانتشاراتبه،بینایندرشواهدبرمبتنیپزشکی

.کندمیاستناد

10،2016Evidence-Based Medicineپنجشنبه،اکتبر
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انواعمطالعه

بالینیکارآزمایی–

(همگروهی)کوهورتمطالعه–

شاهدی-مطالعهمورد–

مطالعهمقطعی–

(گزارشموردی،گزارشسریموارد)بالینیمشاهده–

10،2016Evidence-Based Medicineپنجشنبه،اکتبر
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چالش
ازپساستروژنهورمونمصرفمورددرکوهورتایمشاهدهمطالعه16نتایجبندیجمع

.دیابمیکاهشعروقی–قلبیحوادثاحتمال،کنندهمصرفزناندرکهدادهنشانیائسگی

عروقی–یقلبمشکلسابقهبدونیائسهزناندرکهدهدمینشانبالینیهایکارآزمایینتایج،

.شودمیعروقی–قلبیحوادثخطرافزایشباعثاستروژنمصرف

یرتأثحاصلهنتایجدراستممکنمطالعهیکطراحینحوهوروشکهدهدمینشانمثالاین

.بگذارد

تنداتمسیاوشواهدازکدامیکفوق،هایتفاوتبهتوجهباکهآیدمیپیشسؤالایناینجادر

هستند؟معتبرترعلمی

دهدمینشانراشواهدبندیسطحاهمیتموضوعاین.
10،2016Evidence-Based Medicineپنجشنبه،اکتبر
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دندارنیکسانیارزشمطالعاتهمهبالینیسئوالیکبهپاسخبرای.

بهبهتردهیپاسخامکانوسوگیریاحتمالنظرازمطالعاتبندیرتبه

واهدشبهترینخودسؤالبهپاسخبرایکندمیکمکمابهسؤاالت،انواع

.کنیمپیداوجستجوراممکن

10،2016Evidence-Based Medicineپنجشنبه،اکتبر
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سطوحشواهد

تا چه حد می توان به درستی و صحت تأثیر 

(Effect ) یا همراهی(Association ) گزارش

شده در یک مقاله اعتماد کرد؟

10،2016Advanced Searchپنجشنبه،اکتبر
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در علوم پزشکیمقاالتانواع 

مقاالت مروری10،2016پنجشنبه،اکتبر

18

 Original Article

 Review Article

 Case Reports

 Editorial

 Short Communication (short

papers)

 Letter to Editor

 اصيلپژوهشی مقاله

 مروریمقاله

 گزارش موردمقاله

 (سردبيرسخن )سرمقاله

مقاله کوتاه

 سردبيرنامه به

و...



اساسنوعسوالبالینیبر:شواهدبندیسطح

اتیولوژیپیش آگهیتشخیصمداخلهسطح

کمترین
اشتباه

I  مرور نظام مند مطالعات
IIنوع

مرور نظام مند مطالعات  
IIنوع

مرور نظام مند مطالعات  
IIنوع

مرور نظام مند مطالعات  
IIنوع

IIRCTمطالعات مقطعی
مطالعات هم 

inceptionگروهی
رنگآیندهمطالعۀ هم گروهی 

III

تجربی مطالعات 
مثل  )غیرتصادفی

(مطالعات قبل و بعد

مورد ـ شاهد مطالعات 
تشخیصی

-کنترل شدهبیماران •

اندنشدهای که درمان 
کارآزماییدر یک 

بالینی تصادفی
هم گروهی مطالعۀ •

نگرگذشته

هم گروه مطالعۀ •
نگرگذشته

شاهدمورد ـ مطالعۀ •

ینبیشتر
گزارش مواردگزارش مواردIVاشتباه

مواردگزارش 
هم گروه از مطالعات 

بیمارانی که در مراحل 
.دمختلف بیماری قرار دارن

گزارش موارد

10،2016Advanced Searchپنجشنبه،اکتبر
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سطوحشواهد

مقاالت مروری10،2016پنجشنبه،اکتبر

20

Level of 

Evidence
Type of Study

1a Systematic reviews of randomized clinical trials (RCTs)

1b Individual RCTs

2a Systematic reviews of cohort studies

2b Individual cohort studies and low-quality RCTs

3a Systematic reviews of case-controlled studies

3b Individual case-controlled studies

4 Case series and poor-quality cohort and case-control studies

5 Expert opinion based on clinical experience



ارزیابینقادانهشواهد

است؟سؤالمطالعهچیستوآیابهحدکافیبهسؤالبالینیمانزدیک(الف

مطالعهچقدرخوبانجامگرفتهاست؟(ب

دهآمبهوجودوآیاممکناستتصادفیمیدهندنتایجمطالعهچهمعنی(ج

باشند؟

10،2016Evidence-Based Medicineپنجشنبه،اکتبر
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شواهدکاربرد

نتایجارزیابی
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معرفی، تاریخچه، نقش، وظایف

عاطفه کالنتری

کتابدار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه شیراز( گرایش بازیابی اطالعات)شناسیدانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش 
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EBMمزایای 

آنهانتايجبكارگيريوبالينيتحقيقاتبينشكافكردنپر

پزشكاناطالعاتكردنآمدروز

بالينيتصميماخذدربالينيپزشكاننفسبهاعتمادافزايش

بيمارانبرايرادرمانيتصميماتمنطقيتوجيهامكانكردنفراهم

و...

2016Clinical Librarian، 10پنجشنبه، اکتبر 
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EBMمعایب 

بكارگيريوآموزشEBMاستگيروقتباليندر.

استزيادامكاناتسازيفراهمهزينه.

فعلياقداماتوجديداطالعاتمقابلدرپزشكاننفسبهاعتمادكاهشباعثاستممكن

.شودشان

2016Clinical Librarian، 10پنجشنبه، اکتبر 
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حوزهدرماندنروزبهبرایکهچیزیحداقل
pediatricsشودخواندهباید:

Pediatrics – 40 articles x 12 months
New England Journal of Medicine – 5 articles x 52 weeks
Lancet - 6 articles x 52 weeks
 Journal of Pediatrics – 18 articles x 12 months
Pediatric Infectious Disease Journal - 15 articles x 12 months
 JAMA 8 articles x 12 months
BMJ 10 articles x 52 weeks
Archives of Pediatric and Adolescent Medicine – 10 articles x 12

months
1694 article per year= 5 articles per day

2016Clinical Librarian، 10پنجشنبه، اکتبر 
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هایمحیطخاصپیچیدگی هایپزشکی،حوزهانتشاراتروزافزونگسترش 

وکارکنانمعموالًکهزمانیمحدودیت هایوزمانمسئلهویژهبهودرمانی

مؤثرجستجویهستند،روروبهآنباهموارهدرماندردخیلپزشکان

بهلتبدیرامناسبزماندرکارآمدوموثقاطالعاتبهدسترسیواطالعات

.استکردهدرمانیامورمدیرانوپزشکاناهدافوهاآرمانازیکی

2016Clinical Librarian، 10پنجشنبه، اکتبر 
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کمخیلیوقتزیاد،خیلیاطالعات!

بهنیازقطهندربالینیکادربرایکیفیتباشدهفیلتراطالعاتکردنفراهم

شواهدبرمبتنیبهداشتیهایمراقبتارتقاءمنظور

بالینیکتابدار–بالینیکتابداری

2016Clinical Librarian، 10پنجشنبه، اکتبر 
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نمتخصصاسویازهماطالعات،بهدسترسیبرایتقاضااخیردهه هایدر

.استیافتهافزایشهایشانخانوادهوبیمارانسویازهموسالمتحوزه

هایخانوادهبیماران،برایاطالعاتفراهم آوریرابالینیکتابدارضرورت

.اندنمودهبیانبهداشتیمتخصصانوپزشکاننیزوآنها

سالمتنظامدراطالعاتیمشاورعنوانبهبالینی،کتابداربهتوجهروایناز

.استضروری

2016Clinical Librarian، 10پنجشنبه، اکتبر 
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:کتابدار بالینی

بردمیکاربرنزدراکتابخانه!

دنمایمیتهیهرااطالعاتشود،خواستهاوازآنکهازقبل!

2016Clinical Librarian، 10پنجشنبه، اکتبر 

9



.دهدش می کادر بالینی را پوشفعالیت های کتابدار بالینی فاصله میان متون پزشکی و 



بالينیاهداف کتابدار

ادرکوپزشکانرویپیشتخصصیوایهزینهزمانی،موانعکردنبرطرف

تصمیمدرموجودشواهدبهترینکارگیریبهبرایتالشهنگامدرمان

شانمراقبتیودرمانیهایگیری

صیلتحدوراندرپزشکیهایرزیدنتودانشجویانآموزشیتجربهافزایش

شان

2016Clinical Librarian، 10پنجشنبه، اکتبر 
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تاریخچه

پزشکی»بحثرسانی،اطالعوکتابداریدرموضوعاینطرحازقبلهاسال

.بودشدهمطرحپزشکیحوزهدر«شواهدبرمبتنی

تیاطالعامتخصصانوکتابدارانکهکردپیشنهاد«لمب»خانم،1971سالدر

باشندبهداشتیمراقبتهایتیمدرفعالیاعضایبایستیدیدهآموزش

کانزاسشهردرمیسوریدانشگاهدررابالینیپزشکیکتابداربرنامهاولیناو

.کرداندازیراه(پزشکیدانشکده)

2016Clinical Librarian، 10پنجشنبه، اکتبر 

12



(ادامه)تاریخچه 

کیپزشکتابداریبرنامهویرجینیادانشگاهپزشکیکالج1994سالدر

بهسیدسترشیوهپزشکیدانشجویانبهکتابدارانوکردآغازرابالینی

.دادندآموزشراپزشکیمنابعواطالعات

گردیداندازیراهمختلفهایدانشگاهدرمتعددیهایبرنامهآنازپس

.پرداختمیبالینیپزشکیکتابداریتوسعهوآموزشبهکه

2016Clinical Librarian، 10پنجشنبه، اکتبر 
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بالينیکتابدارنقش 

شواهدجستجویبهکمکیاجستجو

شواهددهندهآموزشومربی

اطالعاتاشاعه

درمانتیمباهمکاری

پزشکوبیماربیناطالعاتیواسطه

2016Clinical Librarian، 10پنجشنبه، اکتبر 
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2016Clinical Librarian، 10پنجشنبه، اکتبر 

15 الینیبازیابی بهترین شواهد توسط کتابدار ب

یادگیری و استفاده از انواع استراتژی های
:جستجو

برای یافتن سریع اطالعات مفید•
برای حذف اطالعات غیرمرتبط، نامناسب یا ضعیف•



وظایف کتابدار بالینی

بیمارستاندرمانیکادرنیازباموثقومناسبمرتبط،اطالعاتسریعآوریفراهم

آنبهبودوپزشکیکادریابیاطالعرفتاردرتاثیرگذاری

بیمارستاندرمانیگروهازعضویعنوانبهآفرینینقش

(خاص)بیمارانبهمربوطشواهدبهپزشکاندسترسیتسریع

معتبرشواهداساسبرپزشکانذهندرشدهایجادسواالتبهپاسخگویی

مرتبطاطالعاتآوریفراهمطریقازاطالعاتآلودگیکاهش

2016Clinical Librarian، 10پنجشنبه، اکتبر 
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بالينیکتابدار مهارت های اصلی
 پایه و کاربردی علوم پزشکیمفاهیمآشنایی با

 حوزه پزشکی و شواهد بالینیپایگاه های اطالعاتی آشنایی با

 و ارتباطاتفناوری اطالعات آشنایی با

 عمومی و تخصصی حوزه پزشکیزبان انگلیسی آشنایی با

 آنروش های اطالعات و مهارت جستجو و بازیابی

 علمی اطالعات بازیابی شدهتوانایی ارزیابی

 و نمایه سازیسازماندهی اطالعات و چکیده نویسی آشنایی با اصول

 اصول تدریس و آموزشآشنایی با

 ارتباط موثر با دیگرانتوانایی برقراری

2016Clinical Librarian، 10پنجشنبه، اکتبر 
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بالينیکتابدار يکاز مورد انتظار دانش 

کتابداریپایهدانشگاهیتحصیالت

تجربیصورتبهپزشکیاصطالحاتوترمینولوژیباآشنایی

مهارتسخنرانی،وارائههایمهارتقبیلازآموزشیهایدورهگذراندن

آشناییاهد،شوبرمبتنیپزشکیباآشناییاطالعاتی،هایپایگاهازاستفاده

مندنظاممرورهایبا

2016Clinical Librarian، 10پنجشنبه، اکتبر 
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:د بشناسدپایگاه های اطالعاتی که کتابدار بالینی بای

 PubMed

Cochrane Library

Up to Date

OVID databases: EMBASE, CINAHL

 Evidence Based Resources

 ,...

2016Clinical Librarian، 10پنجشنبه، اکتبر 
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2016Clinical Librarian، 10پنجشنبه، اکتبر 

20 کتابدار بالینی واسط میان اطالعات روزآمد و مهارت های بالینی 
.استپزشکان 



2016Clinical Librarian، 10پنجشنبه، اکتبر 
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ونظام مندمقاالت مروری 

بالينیتصميم گيریدر آن هاجايگاه

عاطفه کالنتری

کتابدار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه شیراز( گرایش بازیابی اطالعات)شناسیدانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش 

ak_lbrrn@yahoo.com



دامنه انتشارات پزشکی

سالیانه

مجله20000ازبیش

کتاب17000ازبیش

Medline

مجله5000ازبیش

رفرنسمیلیون25ازبیش

جدیدمدخل40000سالیانه

مقاالت مروری2016، 10پنجشنبه، اکتبر 

3



فاصله اطالعاتیمشکل 

مقاالت مروری2016، 10پنجشنبه، اکتبر 

4



.ماه است6نيمه عمر تحقيقات پزشکی بالينی 

.سال يکبار بود19، سرعت دو برابر شدن تعداد تحقيقات، هر 1991در سال 

.ماه رسيد20اين سرعت به هر 2001در سال 

.حيطه پزشکی همواره در حال تغيير و رشد است
مقاالت مروری2016، 10پنجشنبه، اکتبر 

5



:یک پزشک عمومی برای به روز ماندن باید

بخواندمقاله19روزانه.

19*2ساعت38=ساعت

مقاالت مروری2016، 10پنجشنبه، اکتبر 
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مقاالت مروری2016، 10پنجشنبه، اکتبر 
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مقاالت مروری2016، 10پنجشنبه، اکتبر 
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مندمقاالت مروری نظام 

Systematic Review Articles

مقاالت مروری2016، 10پنجشنبه، اکتبر 

9



مندمرور نظام 

رمنظوبهدهندمیکاهشراسوگیریکهعلمیهایاستراتژیکارگیریبه

یکردگرفتهصورتمطالعاتتماممندنظامترکیبونقادانهارزیابی،تجمیع

!خاصموضوع

دروهشداستخراجمتعدداطالعاتیمنابعازمشابهمطالعاتآنطیکهفرآیندی

میصهخال(جدولییاگرافیکیصورتبهمثالً)باشدآسانآنخواندنکهقالبی

عرصهردکارگیریبهمنظوربهآنهاازآمدهدستبهنهایینتیجهسپسوشوند

.شودمیبیانآیندهتحقیقاتبراییاوعمل
مقاالت مروری2016، 10پنجشنبه، اکتبر 
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نظام مندمطالعه مروری مراحل انجام 

فرمول. مرورسئواالتبندی1

جستجو. مطالعاتانتخابو2

ارزیابی. مطالعاتکیفیت3

استخراج. مطالعاتازهاداده4

ترکیب. گیرینتیجهوهاداده5

مقاالت مروری2016، 10پنجشنبه، اکتبر 
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سلسله مراتب مطالعات

مقاالت مروری2016، 10پنجشنبه، اکتبر 
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مقاالت مروری2016، 10پنجشنبه، اکتبر 
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بالينيراهکارهايطبابت

(Clinical Practice Guideline)

عاطفه کالنتری

کتابدار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه شیراز( گرایش بازیابی اطالعات)شناسیدانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش 

ak_lbrrn@yahoo.com



دانش پزشکی

استتغییرحالدرهموارهعلمیکپزشکی.

نیستندشواهدبرمبتنیبالینیهایفعالیتازبسیاری.

ازبسیاریTextBookنیستندمحور-فعالیتپزشکیهای.

داردنوجوداعتمادیقابلآموزشیمنابعبالینی،هایموقعیتازبسیاریبرای.

و...

2016Clinical Practice Guidelines، 10پنجشنبه، اکتبر 
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2016Clinical Practice Guidelines، 10پنجشنبه، اکتبر 

4

بالينيراهکارهايطبابت

(Clinical Practice Guideline)



راهکارهای بالینی

بالينيطبابتراهکارهاي(Clinical Practice Guideline)،عبارات

يکباجههموابرايمناسبتصميمگيريدربيماروپزشکبهکههستندساختارمندي

.ميکنندکمکخاصبالينيشرايط

شند،بخبهبودرابيمارانبرايخدماتارائهکيفيتتاميشوندطراحيراهکارهااين

،دنماينفراهمويژههايدرمانياشرايطخاص،تشخيصهايبرايمناسبياطالعات

.نمايندجلوگيرياضافيهزينههايتحميلازوشدهسالمتارتقابهمنجر
2016Clinical Practice Guidelines، 10پنجشنبه، اکتبر 

5



خوبGuidelineویژگی های یک 

روزآمدشواهدازاستفاده

محوربیمار

محورموقعیت

(محوردرمانگر)محورپزشک

2016Clinical Practice Guidelines، 10پنجشنبه، اکتبر 

6



Guidelineيکنمونه 

(ب).شوندقلمنتمخصوصبرانکاردتوسطپذيرشتااورژانسدربازميبايستسربهضربهبيمارانتمام-1-3

تشکاعارتفباشد،روانکاماًلباشد،داشتهحفاظطرفدوهردرکهاستبرانکارديمخصوص،برانکارد1-1-3
(ج).شدباداشتهسرمپايهواکسيژنکپسولوباشدداشتهراسرآوردنباالقابليتباشد،cm10آن

(ب).گرددانجامديدهآموزشبربيمارتوسطبايدبيمارانانتقالونقل-2-3

backياscopeتوسطبيمارهمراه،هايآسيببهتوجهباولزومبرحسب-3-3 boardبرانکاردرويبر

(الف).شودمنتقل

backو(گردنيکالر)گردنبندکافياندازهبهاورژانسدراستالزم boardهمراهوسائلباتاباشدداشتهوجود

.گرددتعويضبيمار

2016Clinical Practice Guidelines، 10پنجشنبه، اکتبر 
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(ادامه)Guidelineيکنمونه 

اوّليهاقداماتومعاينه،پذيرش

اورژانسپزشکتوسطاورژانس،پذيرشبهرسيدنازپسبالفاصلهميبايستبيمار-1-2
(الف).شودمعاينه

هايآموزشسربهضربهبيمارانبابرخوردمورددراورژانسپزشکاستمطلوب-1-1-2
(د).نمايدطيرابازآموزيهايدورهمعينزمانيفواصلدروباشدديدهراالزم

.Aاصولرعايتضمنميبايستپزشکاوليه،معاينهدر-2-2 B. C…عصبيمعاينهيک

ستونيبآسبيماراينکهفرضبابايدمعايناتترومامولتيپلبيماردر)دهدانجاممختصر

(گرددثابتخالفشکهآنمگرشودانجامدارد،گردنيفقرات 2016Clinical Practice Guidelines، 10پنجشنبه، اکتبر 
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(ادامه)Guidelineيکنمونه 

(ب).نمايدثبتپروندهدررازيرهاييافته

حياتيعالئم

هوشياريسطح(GCS)

هامردمکبودنمتقارنواندازه

(الف).شوددادهاطالعاحياءتيمبهوگرددمنتقلاحياءاتاقبهبيمارميبايستدارداحيااقداماتبهنيازبيمارکهصورتيدر-3-2

ياپزشکيکادرسطتوبالفاصلهبايدکارايندارداينتوباسيونبهنيازاورژانسپزشکتشخيصبهبنابيمارکهصورتيدر-4-2
(د).گرددانجامپيراپزشکي

(الف).رددگتعبيهوريديراهبايددارندهمراهآسيببدونکاملهوشياريکهآنهائيجزبهسربهضربهبيمارانتمامبراي-5-2

2016Clinical Practice Guidelines، 10پنجشنبه، اکتبر 
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بالينيطبابت راه کارهاي بازيابيشيوه هايمنابع و 

بانکهاي) ،(بالينيطبابتراهکار27000ازبيش)Medlineشاملاطالعاتي1

CINAHLو...

وب) بالينيراهکارهايطبابتارايهکنندهعموميواختصاصيسايتهاي2

جستجودروباز)  Search)اختصاصيياعموميوجستجوگرهايطريق3

Engineها)

2016Clinical Practice Guidelines، 10پنجشنبه، اکتبر 
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نمداليدر بالينيراه کارهاي طبابت بازيابيآسان جستجو و شيوه

2016Clinical Practice Guidelines، 10پنجشنبه، اکتبر 
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مداليندر بالينيطبابت راه کارهاي بازيابيدوم شيوه

2016Clinical Practice Guidelines، 10پنجشنبه، اکتبر 
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عموميو اختصاصيسايت هايوب 

www.guideline.gov (AHRQ)(گايدالين2300ازبيش)

www.clinicalkey.com (MD Consult)(گايدالين5000ازبيش)

www.nice.org.uk/Guidance/ (NICE)

www.sign.ac.uk/guidelines (SIGN clinical guidelines)

www.g-i-n.net (Guidelines International Network (G-I-N)(حدود

(گایدالین5500

2016Clinical Practice Guidelines، 10پنجشنبه، اکتبر 
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هاي عموميSearch Engineطريقوب از جستجو در 

علميجستجوگرازاستفادهGoogle،يعنيGoogle Scholar

headache (Clinical Practice Guideline" OR guideline"):مثال

2016Clinical Practice Guidelines، 10پنجشنبه، اکتبر 
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