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Now here we are:

Clinical Inforamationist and Librarian
کتابدار و متخصص اطالعات بالینی

تمامی مفاهیم در متون منتج به تعاریف زیر
میشود:

*منظور از اطالع رسان و کتابدار پزشکی-بالینی متخصصی است که :
•

با گرایش خاصی بهترین شواهد در دسترس را جستجو ،انتخاب و ارزیابی کرده و
رفع نیاز اطالعات بالینی ،در اختیار تیم تخصصی درمان قرار دهد ()1

•

در تیم درمان حضور یافته و با آگاهی از نیازهای اطالعاتی آنان ،اطالعات مناسب،
به روز و مبتنی بر شواهد را در اسرع وقت در اختیار آنها قرار دهد

•

میتواند نیازهای اطالعاتی تیم بالینی را از پایگاههای اطالعاتی و اینترنت ،بازیابی و
پاالیش کرده و به منظور تصمیمگیری بهتر در اختیار آنها قرار دهد ()2

•

در بیمارستان حضور یافته و زیر نظر متخصصین با هدف ارتقاء آموزش ،اطالعات
مورد نیاز دانشجویان و بیماران را در پایگاههای اطالعاتی ،فرومها و سایتهای
تخصصی مربوطه جستجو کرده و در اختیار آنها قرار دهد

•

مشارکت در تدوین خالصه شرححال و سیر بیماری ،کمک به تدوین یک نقشه
( )Concept Mapاز مسائل بیمار ،تدوین گزارش مورد  Case Reportاز بیماران ،مشارکت
در تیمهای مرور نظام مند ( )Systematic reviewو کمک به تدوین راهنماهای بالینی
()Clinical Guidelines

----------------------------------------------.1ولینژدای علی ،پاسیار پریسا ،شکرانه فرهاد .کتابداری و اطالعرسانی پزشکی مبتنی بر شواهد .اطالعشناسی1387 .؛ (.160 -137 :)22
2. Lappa E. Clinical Librarianship (CL). A Historical Perspective. Electronic Journal of Academic and Special Librarianship. 2004; 5(2- 3).
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غفاری و
معصومی
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اغلب پزشکان بسیاری از پاسخهای به دست آمده
بررسی نقش کتابداران بیمارستان در
را مفید دانسته و معتقد بودند که کتابدار میتواند
اطالعرسانی به پزشکان متخصص،
دستیاران و پزشکان عمومی مراکز آموزشی در تهیه اطالعات روزآمد در زمینه پیشگیری،
مراقبت و درمان نقش داشته باشد.
و درمانی شهر همدان

2

آزاد تفرشی،
مؤمنزاده،
1389
فیاضبخش،
خدایی آشان

بیشتر پزشکان و کتابداران از کاربرد پزشکی
مبتنی بر شواهد آگاهی دارند و با اجرای این
نقش کتابداران بیمارستانهای دانشگاه علوم
خدمات موافقند ،اما از نظر امکانات و نیروی
پزشکی تبریز در عملکرد مبتنی بر شواهد
انسانی ،تعداد کمی از کتابخانههای تبریز از شرایط
مناسب برای اجرای طرح برخوردار بودند.

3

1389

اجرای کتابدار بالینی نیازمند دارا بودن دانش و
اجرای مراحل پاسخ دهی کتابدار بالینی به
مهارت کافی از جمله فرمولبندی پرسش بالینی و
پرسش های بالینی اعضای هیات علمی و
جستجوی آن در پایگاههای اطالعاتی مبتنی بر
دستیاران طب اورژانس بیمارستان شهدای
شواهد است و امکان پیادهسازی پروژه کتابداری
هفتم تیر تهران
بالینی در مقیاس کوچک وجود دارد.
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2011
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Lyon

2015

عنوان

نقش کتابدار بالینی در
Morning Report

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

برنامه حضور کتابدار بالینی دسترسی مؤثر و به موقع به اطالعات به دلیل وجود کتابدار بالینی
در بخش مراقبتهای ویژه در بخش
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

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