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تعریف عملیاتی واژهها
 کتابدار پزشکی :کتابدار متخصصی است که در تیم درمان حضور یافته و با آگاهی از نیازهای
اطالعاتی تیم درمان ،اطالعات مناسب ،به روز و مبتنی بر شواهد را در اسرع وقت در اختیار آنها قرار
میدهد.

 دستیار اطالعات بالینی :کتابدار پزشکی است که به عنوان کتابدار بالینی در بیمارستان حضور یافته
و اطالعات مورد نیاز دانشجویان فلوشیپ بخش گوارش را در پایگاههای اطالعاتی ،فرومها و سایتهای
تخصصی مربوطه جستجو کرده و در اختیار آنها قرار میدهد.
 گراند راند :راند تخصصی است که که ساعت  8صبح دوشنبهها در اتاق کمیسیون بخش گوارش
بیمارستان الزهرا ،با حضور اتندها و دانشجویان فلوشیپ برگزار میشود .در این جلسه ،در مورد کیسهای
نادر بحث و تبادل نظر شده و برای درمان آنها تصمیمگیری میشود.

بیان مسئله و ضرورت
 مشکالت اعضای تیم درمان (از جمله پزشکان و پرستاران) در جستجو و بازیابی اطالعات؛
 نیاز روزانه و ضروری پزشکان به اطالعات معتبر درباره بیماریها؛
 فوریت زمانی در دستیابی به این اطالعات (بر بالین بیمار)؛
 ناتوانی منابع سنتی جهت رفع این نیاز؛
شکاف موجود بین اطالعات روزآمد پزشکان با مهارتهای تشخیصی و قضاوتهای بالینی آنها؛
پزشکی مبتنی بر شواهد راه حلی برای این معضل :ترکیب مهارتهای تخصصی پزشکان با
دقیقترین ،کارآمدترین و صریحترین شواهد موجود ،به منظور اخذ بهترین تصمیم در مراقبت از
بیمار.
محور اصلی پزشکی مبتنی بر شواهد ،اطالعات است.


بیان مسئله و ضرورت ()...
 با بررسی نیاز کادر درمان به اطالعات روزآمد از یک سو؛
 و عدم شناسایی منابع اطالعاتی و عدم مهارت جستجو در آنها از سوی دیگر؛
 خالء موجود میان قلمرو اطالعرسانی پزشکی و عرصه خدمات بالینی آشکار می شود .
 این خالء فرصتی برای کتابداران پزشکی ایجاد کرده تا به عنوان دستیار اطالعات بالینی کادر درمان را در
جهت آگاهی و دسترسی به مناسبترین ،جدیدترین و به روزترین اطالعات مورد نیاز یاری دهند.


 بدین منظور پژوهش حاضر بر آن است تا با آزمایش مشارکت کتابدار پزشکی به عنوان دستیار اطالعات
بالینی در گراند راند بخش گوارش بیمارستان الزهرای اصفهان ،به رفع نیازهای اطالعاتی حین فرآیند درمان
در این بخش پرداخته تا از این رهگذر با شناسایی جوانب مختلف این همکاری بتوان ساز و کاری اصولی برای
مشارکت کتابدار بالینی و متخصص اطالعات بالینی در بیمارستانهای ایران طراحی کرد.

هدف کلی
 مشارکت کتابدار پزشکی به عنوان دستیار اطالعات بالینی در گراند راند بخش
گوارش بیمارستان الزهرای اصفهان

اهداف اختصاصی
 .1مشارکت در تدوین خالصه شرححال و سیر بیماری
 .2جستجوی منابع اطالعاتی برای حل مسئله بالینی

 .3کمک به تدوین یک نقشه  Concept Mapاز مسائل بیمار و جمعبندی
 .4تدوین گزارش مورد  Case Reportاز بیماران جالب و نادر
 .5تعیین فراوانی پرسشهای بالینی مربوط به موارد نادر
 .6تعیین میزان پاسخدهی به هر یک از انواع پرسشهای بالینی توسط کتابدار بالینی
 .7تعیین میزان رضایت پرسشگران از پاسخ تهیه شده توسط کتابدار بالینی

پیشینههای داخل کشور
ردیف

نویسنده

سال
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1

غفاری و
معصومی

1388

2

آزاد تفرشی،
مؤمنزاده،
فیاضبخش،
خدایی آشان

1389

3

شکرانه ننه

1389

عنوان

یافتهها

اغلب پزشکان بسیاری از پاسخهای به دست آمده را
بررسی نقش کتابداران بیمارستان در اطالعرسانی
مفید دانسته و معتقد بودند که کتابدار میتواند در تهیه
به پزشکان متخصص ،دستیاران و پزشکان
اطالعات روزآمد در زمینه پیشگیری ،مراقبت و درمان
عمومی مراکز آموزشی و درمانی شهر همدان
نقش داشته باشد.
نقش کتابداران بیمارستانهای دانشگاه علوم
پزشکی تبریز در عملکرد مبتنی بر شواهد

بیشتر پزشکان و کتابداران از کاربرد پزشکی مبتنی بر
شواهد آگاهی دارند و با اجرای این خدمات موافقند ،اما
از نظر امکانات و نیروی انسانی ،تعداد کمی از کتابخانه-
های تبریز از شرایط مناسب برای اجرای طرح برخوردار
بودند.

اجرای کتابدار بالینی نیازمند دارا بودن دانش و مهارت
اجرای مراحل پاسخ دهی کتابدار بالینی به
کافی از جمله فرمولبندی پرسش بالینی و جستجوی آن
پرسش های بالینی اعضای هیات علمی و
در پایگاههای اطالعاتی مبتنی بر شواهد است و امکان
دستیاران طب اورژانس بیمارستان شهدای هفتم
پیادهسازی پروژه کتابداری بالینی در مقیاس کوچک
تیر تهران
وجود دارد.

پیشینههای خارج از کشور
ردیف

نویسنده

سال
انتشار

عنوان

1

Barbour,
Young

1986

نقش کتابدار بالینی در
Morning Report

تسهیل تصمیم گیری برای تیم درمان با وجود شواهد ارائه شده توسط
کتابدار بالینی ،کتابدار بالینی به عنوان آموزشدهنده در تیم

2

Veenstra,
Gluck

1992

برنامه حضور کتابدار بالینی
در بخش مراقبتهای ویژه

دسترسی مؤثر و به موقع به اطالعات به دلیل وجود کتابدار بالینی در
بخش

3

Eitken

2011

حضور کتابدار بالینی
در تیم درمان

ارتقای تیم از نظر ارزیابی منابع مناسب و مبتنی بر شواهد و در نتیجه
کمک به بهبود تصمیمگیری در تشخیص و درمان بیمار

4

Lyon

2015

یافتهها

شناسایی مهارت های الزم برای حضور کتابدار در تیم درمان ،شامل :دانش
تجربه واقعی و نیازهای آموزشی
پزشکی ،آشنایی با ادبیات تیم درمان و محیط بالینی و سیاست های
توسط کتابداران در محیطهای
سازمانی ،اعتماد به نفس ،ارتباط با اعضای تیم ،بیماران و خانوادههای
بالینی
آنان و مهارت مقابله با شرایط محیطی استرسزا

روش اجرای پژوهش
نوع مطالعه :بنیادی کاربردی
رویکرد :ترکیبی (کمی و کیفی)
روش پژوهش :اقدامپژوهی که شامل مراحل زیر است:
 .1تشخیص و توصیف موقعیت مسئلهدار
 .2برنامهریزی برای اقدام
 .3اقدام
 .4ارزیابی
 .5مشخص کردن آموختهها و برنامهریزی برای اقدام در آینده.

جامعه پژوهش.1 :کلیه پروندههای مطروح در گراند راند بخش گوارش؛  .2دانشجویان
فلوشیپ بخش گوارش.

روش گردآوری دادهها
 مشاهده (در گراند راند)
 مراجعه به مدارک (منابع اطالعاتی)
 مباحثه (گفتکو با فلوشیپها برای انجام کار)
 پرسشنامه (بر مبنای طیف لیکرت و مربوط به رضایتسنجی دانشجویان فلوشیپ
از نتایج جستجو که روایی آن از طریق روایی محتوایی و صوری و پایایی آن از طریق
آلفای کرونباخ برآورد میشود).

روش تجزیه و تحلیل دادهها
 تحلیل داده های کمی :در سطح آمار توصیفی (توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف معیار)
و آمار تحلیلی برای پرسشنامه رضایتسنجی
 تحلیل دادههای کیفی حاصل از مشاهده و مباحثه :با استفاده از روش ترسیم مفاهیم.
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