
EBM چیست؟ 

Evidence Based Medicine  ،مولفین اولین بار پس از انقالب فرانسه در پاریس مورد توجه  از به عقیده برخی یا پزشکی مبتنی بر شواهد

 .اند اي ریشه هاي قدیمی تري از آن را در طب چینی بدست آورده واقع شده است و عده

مطرح  کانادا McMaster دانشگاه و همکارانش از Gordon Guyatt اپیدمیولوژیست کاناداییتوسط  1992در سال  EBM اصطالح امروزي

 به هداشو بر مبتنی پزشکی یمراداپا 1990 یلاوا در .مورد اقتباس قرار گرفت Cochrane Collaboration گردید که پس از آن توسط

 شد وعشر پزشکی زشموآ زهحو در يجدید یمراداپا بعد لسا چند. داد ارقر دخو تأثیر تحت نجها سرتاسر در را پزشکی زشموآ زهحو سرعت

 خطاها کاهش باعث ت،خالامد آن ثربخشیا تحلیل و تجزیه و زشموآ زهحو در هشد منجاا دمتعد تمطالعا ورمر« که دبو صلا ینا بر آن دبنیا که

 .»هددمی ءتقاار را زشموآ کیفیت و شد هداخو

 تصمیم یتاهد ايبر دموجو علمی هداشو بهترین از دهستفاا": از ستا رتعبا داد ئهارا هداشو بر مبتنی طب از انتو می که تعریفی ترین دهسا

 ريشما بی یفرتعا ن،کنو تا هداشو بر مبتنی طب تولد وبد از. باشد می بسط قابل لیو دهسا تعریف یک هشد ئهارا تعریف ".بالینی يها يگیر

 هراظو دجوو با که ندا دهکر ئهارا را خاصی یفرتعا هداشو بر مبتنی طب دنکر ديبررکا ايبر مختلف ادفرا و ها نمازسا. ستا هشد ئهارا آن ايبر

  .ندارند هم با نیاچند وتتفا ساساًا وت،متفا

 .است هاي بیمار ارزش و تجربه بالینی با (Evidence) شاهد یا بهترین دانش موجود این علم تلفیقی بین

   ــود ــش موج ــرین دان ــاهد(بهت ــت      )ش ــت تس ــتی و دق ــین درس ــت تعی ــه جه ــت ک ــج اس ــالینی رای ــات ب ــان تحقیق ــاي  ، هم ه

 .پـــذیرد هـــاي درمـــانی، و ماننـــد آن صـــورت مـــی  گیـــري میـــزان تـــاثیر و مفیـــد بـــودن رژیـــم  تشخیصـــی، انـــدازه

ــت    ــا تس ــه تنه ــالینی، ن ــات ب ــل از تحقیق ــد حاص ــواهد جدی ــی    ش ــل م ــی را باط ــاي قبل ــان ه ــی و درم ــاي تشخیص ــد،  ه نماین

 .سازند تر هستند، جایگزین می تر و مطمئن بلکه آنها را با شواهد جدیدي که دقیق

  ــک ــالینی پزش ــارت ب ــن، ارزش    مه ــداخالت ممک ــد م ــرات و فوائ ــاري، خط ــم بیم ــریع عالئ ــخیص س ــدرت تش ــص و ق ــاي  ، تخص ه

 .باشد فردي و انتظارات بیمار توسط پزشک و با تکیه بر تجربیات بالینی خود می

 ــار  ارزش ــاي بیم ــی ه ــات، نگران ــان ترجیح ــت د      ، هم ــالینی اهمی ــر ب ــه از نظ ــت ک ــار اس ــر بیم ــاص ه ــات خ ــا و توقع ــته و ه اش

 .بایستی در هنگام اخذ تصمیمات بالینی به آنها توجه نمود

 .بخشد نمایند که نتایج بالینی و کیفیت زندگی را بهبود می زمانی که این سه جزء به یکدیگر بپیوندند، پزشک و بیمار تشکلی را ایجاد می

 ؟نیازمندیم EBM چرا به

 اول. هستیم جهامو رگبز حقیقت دو هد بااشو بر مبتنی طب و اهمیت ورتضر با بطهرا در. پاسخ به این پرسش خود نیاز به صفحات بسیار دارد

 دهستفاا با پزشکی تطالعاا دبررکا و یابیارز ،سترسید که ینا دوم. است یشافزادر حال تغییر و  آوري مسرسا سرعت با پزشکی نشدا که ینا

 تشد به ،ها قبتامر ئهارا و طبابت به دخو سنتی دیکررو حصالا ايبر بالینی ادفرا ،یگرد رتعبا به. باشد نمی ورمقد عمالً سنتی يها روش از

 با نهروزا يها ردبرخو در و همرروز رطو به دموجو تطالعاا از ننداتو نمی عمل در لیو باشند می مهنگا به و روز به پزشکیِ تطالعاا مندزنیا

 دارد؟ دجوو ها قبتامر تر ثربخشا و بهتر ئهارا در دموجو پزشکی نشدا از يمند هبهر ايبر شیرو یاآ که ستا ینا السئو. کنند دهستفاا ران،بیما

 . ستا هداشو بر مبتنی طب آن و ستا مثبت پاسخ

 :ترین دالیل نیاز به پزشکی مبتنی بر شواهد عبارتند از در یک بیان خیلی کلی مهم

 نیاز روزمره به اطالعات قابل اطمینان 

 سنتی که اکثر آنها تاریخ گذشته و اشتباه می باشند ناکافی بودن منابع رایج و 

 به روز کردن اطالعات پزشکان 

 محدود بودن وقت پزشک جهت تشخیص بیماري و تطابق آن با شواهد موجود مختلف 

  :برگرفته از 

http://ebm.tums.ac.ir 
http://rds.sem-ums.ac.ir 
http://ajaums.ac.ir/d-pezeshki/documents 
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