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  مقدمه

  

براي ارتقاي خدمات مناسب  دسترسی به موقع و کارآمد به متون و منابع اطالعاتی پزشکی در فراهم آوري محیطی

و  هاي دارویی منابع دست اول اطالعات درمانی نظیر پرونده کامال تعیین کننده دارد. این اطالعات، دردرمانی نقشی 

. به خصوص در متون منتشر شده در منابع زیست پزشکی موجود است بیماران و بیماران، مدارك پزشکی آزمایشات 

که معموالً کارکنان و پزشکان  پیچیدگی هاي خاص محیط هاي درمانی و به ویژه مسئله زمان و محدودیت هاي زمانی

ر زمان مؤثر اطالعات و دسترسی به اطالعات موثق و کارآمد د دخیل در درمان همواره با آن روبه رو هستند، جستجوي

  .از آرمان ها و اهداف پزشکان و مدیران امور درمانی کرده است مناسب را تبدیل به یکی

نیاز روزانه پزشکان به اطالعات معتبر ، ناتوانی منابع سنتی جهت رفع این نیاز ، جدایی میان مهارت هاي تشخیصی     

تحوالت عظیم صورت گرفته در فناوري اطالع رسانی و قضاوت هاي بالینی پزشکان با اطالعات روزآمد آن ها از یک سو و 

 point ofپزشکی مبتنی بر شواهد و منابع  و منابع از سوي دیگر ، منجر به پررنگ تر شدن و کاربري فزاینده متون

care  نقش کتابخانه ها و اطالع رسانان پزشکی در  این میان در شده است.به عنوان راه حلی جهت رفع این مشکالت

شناسایی و معرفی منابع فوق به کادر بالینی و کمک به گسترش استفاده از این منابع در ارائه خدمات بالینی  راستاي

      بسیار مهم می باشد.

معتبر ، روزآمد و مبتنی بر شواهد در زمینه هاي تشخیص ، پیش آگهی ، درمان و پیشگیري  جهت همواره وجود اطالعات 

 textbooks. در این راستا منابع سنتی (براي متخصصان بالینی مهم بوده استبهترین تصمیم درمانی مراقبتی  اخذ

 medical journals &  ( ، وجود برخی اشتباهات و  مطالب به علت عدم روزآمديبا وجود محبوبیت در استفاده ،

  Point of careمنابع معموال کفایت نمی کنند . ، تبار تعداد زیاد مجلدات و تغییر در میزان اع زمان بر بودن جستجو در

وقع ک به تصمیم گیري آگاهانه و به مهستند که با هدف کمدر فرمت الکترونیکی  موثق ، روزآمد و  ابزار و منابع اطالعاتی

ن منابع ایتعدادي از  ازغالبا  و بیمارستانی کتابخانه هاي پزشکییژه پزشکان طراحی شده اند و به و کادر درمانیجهت 

  بهره مند هستند.  

یافتن پاسخ هاي سواالت بالینی را براي پزشکان و ارائه دهندگان ،با ویژگی هاي خاص خود  Point of careمنابع  

اطالعاتی ع مبتنی بر شواهد و مناباین ابزار جزء منابع  می کنند.و سریع تر خدمات بالینی در زمان برخورد با بیمار آسان تر 

  بندي می شوند. تقسیم  دست سوم
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  چه هستند ؟ Point of care ابزار

  

انواعی از منابع پژوهشی ، پایگاه هاي اطالعاتی الکترونیک و ابزار  Care of Pointدر یک تعریف ساده ابزار      

پشتیبان تصمیم گیري بالینی هستند که براي دسترسی سریع پزشکان و متخصصان بالینی در کمترین زمان به اطالعات 

، غالب این ابزار  point of careمعتبر و دقیق در کنار تخت و بالین بیمار طراحی شده اند ؛ با توجه به ماهیت مفهوم 

براي نصب در گوشی هاي هوشمند جهت  (Application)داراي برنامه کاربردي  عالوه بر وبسایت ، و پایگاه ها،

  استفاده در بالین بیمار هستند.

  

  Point of Care  ویژگی مهم اطالعات در منابع 3

مبتنی بر شواهد بوده و شامل ویراستاري دقیق و متدولوژي مبتنی بر شواهد، درجه و سطوح  Care of Point منابع     

شواهد ، مقیاس هاي رتبه بندي و پیشنهادات درجه بندي شده با استناد به مطالعات پژوهشی اصیل و مقاالت نظام مند 

  اطالعات فیلتر شده هستند. این ابزار غالبا داراي کاربري آسان و مروري و همچنین گایدالین ها هستند.

  کامال مبتنی بر شواهد ، ابزار پشتیبان تصمیم گیري بالینی، چکیده ها و خالصه هاي کامال کارشناسانه و تخصصی

 از مطالعات اصیل و نظام مند مروري

  منابع تمام متن از متون و محتوايcritically appraised (ارزیابی نقادانه)  

  سواالت بالینی در زمان برخورد با بیمارمناسب جهت پاسخگویی به  

  

  : شامل ویژگی ها و امکانات ذیل هستند  Point of Care سیستم هاي

  

 مدل ها و نمونه هاي دقیق در باره بیماري ها  •

 مرور و نماي کلی اطالعات و روزآمدي الکترونیکی سریع آن ها  •

 عموما شامل اطالعات : سبب شناسی ، تشخیص، درمان و پیش آگهی  •

 مداخالت و آزمایشات تشخیص ها ، براي موجود تلفیق و ترکیب شواهد •

 هد ااطالعات درجه بندي شده مطابق با سطوح کیفتی شو •

 مبتنی بر شواهد و  روزآمد همراه با لینک به متون و مقاالت مرتبط •

هاي سالمت بیمار، و ارائه پیوند به پرونده  ، اطالعات آموزش به ICDمعموال شامل اطالعات دارویی ، کدهاي  •

 الکترونیکی

 از طریق گوشی هاي هوشمند مناسب و طراحی شده براي ارائه مشاوره سریع درمراقبت بر بالین بیمار •
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  مفهوم سه تعریف

اشاره شد.  "ارزیابی نقادانه"و  "مبتنی بر شواهد"به مفاهیم   carepoint ofدر ویژگی هاي اطالعات منابع    

ه تعریف ب. در ادامه قرار گرفته اند "منابع دست سوم"، جزء  اطالعاتی همچنین این ابزار در تفکیک و دسته بندي منابع

  می پردازیم. point of careو شرح این مفاهیم جهت درك بهتر ارزش و اعتبار منابع و پایگاه هاي 

  پزشکی مبتنی بر شواهدالف )

د هد علمی موجوابهترین شوده از ستفاا"از: ست رت اعباداد ئه اراهد اطب مبتنی بر شوان از ترین تعریفی که می توده سا

تجربه  با   (Evidence)بهترین دانش موجود تلفیقی بین،این علم  "بالینی.ي هاي یت تصمیم گیراهداي بر

ف کمک به تصمیم گیري پزشکان بر اساس شرایط موجود، ده اپزشکی مبتنی بر شواهد ب .است هاي بیمارارزش و بالینی

  بهترین شواهد تحقیقاتی و تجریه پزشک  طراحی و ایجاد شده است .

 

  .مبتکران طبابت مبتنی بر شواهد بر اساس ارزش مطالعات ، سطح بندي شواهد را طبق جدول ذیل تعریف کرده اند
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  )Critical appraisalارزیابی نقادانه (ب ) 

عتبر مبراي قضاوت درباره  سیستماتیک ) روند ارزیابی و تفسیر شواهد به طورCritical appraisalارزیابی نقادانه (

  می باشد. آن در یک زمینه خاصو نتایج حاصل از و ارزش و ارتباط  مطالعه و تحقیق موثق بودن آن و

ایجاد یک سؤال  -1فرایندي شامل پنج مرحله است:   (evidence base practice)شواهدعملکرد مبتنی بر 

ارزشیابی -3جستجوي بهترین شواهد در دسترس،  -2به طوري که بتواند جواب داده شود،  )PICO(بالینی ساختاریافته

ارزشیابی عملکرد افراد بر اساس شواهد. ارزشیابی  -5کاربرد شواهد در عمل،  -4نقادانه شواهد از لحاظ روایی و اهمیت، 

 ینی بر شواهد است زیرا به کارکنان بالیننقادانه به عنوان مرحله سوم این فرایند یک مهارت ضروري براي عملکرد مبت

وان به تدهد که شواهد تحقیقات پایا و کارآمد را پیدا کنند و مورد استفاده قرار دهند. ارزشیابی نقادانه را میاجازه می

انه دعنوان فرایندي جهت مرور یک مطالعه به منظور یافتن اطالعات با ارزش موجود در آن تعریف کرد؛ یا ارزشیابی نقا

توان فرایندي منظم در جهت مرور میزان صحت نتایج یک مطالعه پژوهشی دانست تا بر اساس آن بتوان تصمیمی را می

  .مناسب در جهت کاربرد نتایج آن مطالعه اتخاذ نمود

  

  ی دسته بندي منابع اطالعاتپ) 

Primary Resources 

 منابع اطالعاتی اولیه

ند . این هست تحقیقاتی ز یک موضوعحاصل ایا شواهد مستقیم  دست اول پژوهشیمنابع اطالعاتی اولیه مطالعات 

منتشر می شوند و مبناي  reviewed -peerهاي ژورنالپژوهشی اصیل می باشند که در مقاالت  منابع عمدتا

Embase, Medline ,جستجوي آن ها پایگاه مدالین است. این منابع براي تصمیم گیري بالینی مناسب نیستند. 

Web of Science, Scopus .مثال هاي معروفی از منابع اطالعاتی دست اول هستند 

Secondary Resources 

 منابع اطالعاتی ثانویه

 دست هب شواهد تحلیل و تجزیه و ها خالصه و در واقع  کنند می تحلیل یا توصیف منابع اولیه را منابع اطالعات ثانویه 

دربرگیرنده مطالعات مروري و سیستماتیک مبتنی بر منابع اطالعاتی اولیه می باشند. چند نمونه  .است اولیه منابع از آمده

  از این منابع براي مثال:

Clinical Evidence, ACP Journal Club, Cochrane Library, EBMR 

Tertiary Resources 

 منابع اطالعاتی ثالثیه

ابع ، در این من و یا نمایه اي از منابع دست اول و دوم می باشند. منابع اطالعاتی دست سوم فهرست،جمع بندي،خالصه

ها ماحصل و topicچون  ها می دهند. topicارائه می شود. در واقع مقاالت جاي خود را به  topicاطالعات به صورت 

 پایگاه هایی چون  نتیجه بررسی ها ، مرور ها و تحلیل هاي دقیق تعداد زیادي از مقاالت منابع دست اول و دوم هستند.

UpToDate, DynaMed, Trip منابع نام برد.این دسته  را می توان به عنوان نمونه هایی از  
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  ertiary sourcesT منابع دست سوم

نماي کلی از مباحث و موضوعات که ترکیب و تلفیق اطالعات جمع آوري شده از سایر منابع هستند منابع دست سوم      

و طبقه بندي شده ارائه می دهند یا مناسب  طالعات را به صورت داده در یک ساختاراین منابع اغلب ارا فراهم می کنند. 

دست اول و دست دوم  اطالعات منابع، را همراه با متن و تفسیر آن فراهم می کنند. در واقع منابع دست سوم  اطالعات

به گونه اي که اطالعات بدست آمده بتواند پاسخگوي سواالت  ترکیب و نمایه می کنند ،، تلفیقرا فهرست ، جمع بندي

  . یافتن پاسخ را کوتاه کند دتم و باشدن کاربر در همان زما

منابع دست سوم منابع مرجعی هستند که براي پاسخگویی به سواالت اطالعاتی استفاده می شوند. انواع چاپی این      

اطلس ها و برخی تکست بوك ها و کتابچه هاي راهنما  سالنامه ها، نامه ها،منابع شامل واژه نامه ها، دانشنامه ها، دست

ري هاي امروزه با توجه به فناو و دسته بندي شده می باشند .خالصه  ،ن منابع معموال به صورت فیلترهستند. اطالعات ای

ده در محمل و قابل استفا اطالع رسانی، منابع دست سوم غالبا در شکل الکترونیک و آنالین  نرم افزار و پیشرفته در حوزه

تا دسترسی سریع کاربران به اطالعات را فراهم نمایند طراحی می شوند هاي اطالعاتی همچون گوشی هاي هوشمند و .. 

و   uptodate, DynaMedاز می توان در حوزه پزشکی و بالین از جمله پایگاه هاي اطالعاتی دست سوم ؛ 

Practice guidelines .نام برد  

  انواع سواالتی که ممکن است منابع دست سوم پاسخگوي آن باشند عبارتند از :

  معناي کلمه اختصاريGMSچیست ؟  

  استفاده می شوند؟ 2چه داروهایی در درمان دیابت نوع  

  اگرPH  باشد ممکن است بر چه عارضه اي داللت کند ؟  ۵/۵ادرار زیر  

 میزان بروز سرطان ریه در ایاالت متحده چقدر است؟  

الصه خو سواالتی از این دست. همانطور که مشخص است براي پاسخگویی به این گونه سواالت به منابعی روزآمد ،    

فیلتر شده و معتبر و موثق نیاز است تا در زمان کوتاه بتواند نیاز اطالعاتی کاربر را برطرف نماید. منابع  ،دسته بندي ، 

   .دست سوم جهت پاسخگویی به این سواالت طراحی شده اند
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زیر را  POCکتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکی سمنان پایگاه هاي 

  اشتراك دارند.

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  pocرایگان منابع 
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ClinicalKey 

  

  

 

ClinicalKey انتشارات  دسترسی به متن کامل متون کتب پزشکیElsevier و  ژورنال ها، و ناشران زیرمجموعه

( اطالعات مبتنی بر شواهد جهت  Clinical overview ،راهکارهاي طبابت بالینی)( ، گایدالین هامدالینچکیده هاي 

پروسه  يفیلم ها ش به بیمار،زاطالعات دارویی، دستنامه هاي آمو) ،  همراه  با ارائه سطوح شواهد اخذ تصمیمات بالینی

    ، تصاویر و سایر اطالعات مفید و کاربردي را در بالین بیمار به کاربران ارائهو دستورالعمل هاي پزشکی ي جراحیها

            حوزه تخصصی پزشکی و جراحی  30شده و دربرگیرنده بیش از  دروزآممستمر می کند. این اطالعات به صورت 

 قابلیت هاي این پایگاه است.نات و ا) ، پرینت ، ذخیره و ایمیل اطالعات از امک PPTایجاد و ساخت اسالید (  . می باشد

    .از طریق مرورگرهاي مختلف در کامپیوتر و گوشی هاي همراه قابل دسترس و استفاده می باشد این پایگاه

، اطالعات دارویی و دستنامه هاي آموزشی به بیمار از جمله اطالعات  Clinical overviewبخش هاي گایدالین ، 

  می باشد. point of careمفید و کاربردي این بخش در بالین بیمار و مقوله 

  

این پایگاه جزء منابع اشتراکی وزارتخانه می باشد و در حال حاضر امکان دسترسی به آن در :  اطالعات دسترسی

وجود  ) IPدر محیط  عضویت در این پایگاه با ایمیل آکادمیک ( با خارج از محیط دانشگاه همچنینمحیط دانشگاه و 

وجود دارد که در حال حاضر امکان تهیه آن از این  App storeو   google playبرنامه کاربردي آن نیز در  دارد.

  دو فروشگاه براي کشور ما وجود ندارد.

  Information access:  

  

  

SUBSCRIPTIONS DATABASES پایگاه هاي اشتراکی       
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UpToDate  

 

  

UpToDate  موسسه انتشاراتیو مفید از محصوالت بسیار کاربردي  Kluwer Health Wolters  است که

عف و ضهمراه با ارائه سطوح شواهد و درجه  اطالعات بالینی روزآمد و ترکیب شده و نیز پیشنهادات مبتنی بر شواهد

 را براي متخصصان و دانشجویان در بالین بیمار فراهم جهت گرفتن بهترین تصمیمات بالینی و درمانی قوت پیشنهاد

است که به ) EBMو مبتنی بر شواهد ( این پایگاه در حقیقت یک سیستم پشتیبان تصمیم گیري بالینی می کند.

 گیرند. از بیمار بهترین تصمیم را ب متخصصین بالینی سراسر جهان کمک می کند تا در مورد تشخیص، درمان و مراقبت

UpToDate  00033زمینه تخصصی پزشکی و حاوي بیش از  26 موضوع بالینی مختلف در 00011شامل بیش از 

 یک بانک اطالعات دارویی،  Ovid Full Textو  Medline		صفحه تصویر است. همچنین داراي لینک به چکیده هاي

و آموزش نوار قلب پایگاه در تخصص هاي مختلف پزشکی   (Calculator)و نیز برنامه اي جهت محاسبات بالینی 

تداخالت دارویی آموزش به بیمار در دو سطح مقدماتی و فراپایه، و ویژگی ها و قابلیت هایی جهت نشانه گذاري و 

  اشتراك گذاري (ایمیل و تهیه اسالید )اطالعات می باشد.

  

: این پایگاه در حال حاضر از منابع اشتراکی وزارت بهداشت .. بوده و در محیط دانشگاه قابل اطالعات دسترسی

و نیازمند اشتراکی فردي و  وجود دارد App storeو   google playدسترس می باشد. برنامه کاربردي آن نیز در 

  ز این دو فروشگاه براي کشور ما وجود ندارد.در حال حاضر امکان تهیه آن ا پرداخت وجه اشتراك می باشد .

  

  Information access:    
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BMJ Best Practice 
  

 

BMJ Best practice  . به عنوان یک  در واقع یک مفهوم کامال جدید از اطالعات قابل ارائه در بالین بیمار است

ها و دیدگاه ،گایدالین ها و ) evidence clinical(بالینی  ترکیبی از آخرین شواهد تحقیقاتیهمزمان ،  منبع واحد

زار ؛ و به عنوان یک ابکندبه گام مراحل تشخیص، درمان و پیشگیري را هدایت می گام نظریه هاي  متخصصان را ارائه و

  عملی براي پشتیبانی در تصمیم گیري در بالین بیمار طراحی شده است.

BMJ Best practice  بیماري،  1000اطالعات بیش از از جمله  دسترسی سریع و آسان به اطالعات معتبر و روزآمد

زشکان را براي پ محاسبات پزشکی و فیلم هاي اموزشی و گایدالین هاي تشخیص و مدیریت بیماريفرمول  250بیش از 

اطالعات این پایگاه بطور پیوسته و مستمر به روز  و متخصصین سالمت به منظور تشخیص و درمان فراهم می سازد.

  .شودمی

و در حال حاضر امکان دسترسی به آن در : این پایگاه جزء منابع اشتراکی وزارتخانه می باشد  اطالعات دسترسی

باشد.  می (دانشگاه )به صورت فردي یا از طریق موسسه مند اشتراك نیازمحیط دانشگاه وجود دارد. برنامه کاربردي آن 

 App storeو   google play این پایگاه به applicationدر محیط دانشگاه می توانید جهت دانلود و نصب 

  برنامه کاربردي را دانلود و نصب نمایید.و  مراجعه کنید

  

  Information access:  
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Ovid   ACP Journal Club (EBM Reviews)  
 

ACP Journal Club   بخشی از مجموعهEvidence Based Medicine Reviews  پایگاه

OVID  می باشد و شامل دو ژورنالACP Journal Club )  از انتشارات کالج آمریکایی

 Based Medicine-Evidenceو  )American College of Physiciansپزشکان

در  می باشد.)  British Medical Journal Groupو  American College of Physiciansمحصول مشترك (

عنوان مشترك با یکدیگر ادغام شده و    Medicine Based-Evidenceو ACP Journal Club  2000ژانویه 

ACP Journal Club .را انتخاب کرده اند  

به صورت ماهانه  2008از ماه می   این گروه ژورنال

 Annals of Internal Medicine و با عنوان 

و  هدبو 315/19آن  IF منتشر می شود.

 internalپراستنادترین ژورنال در حوزه 

medicine .است  

ACP Journal Club  دربرگیرنده مطالعاتی است که ویراستارانACP  رتباط ابا روش شناسی دقیق و توجه به میزان

ژورنال هاي برتر بالینی را مورد بررسی و گزینش قرار داده و چکیده ها و  بالینی، بالینی انتخاب کرده اند. ویراستاران

می نویسند تا به پزشکان جهت درك سریع تر پژوهش و  ها براي مقاالت آن دقیق ، کارشناسانه وارزشمند تفسیرهاي 

بدون اینکه پزشک نیاز به مطالعه و تجزیه وتحلیل هزاران مقاله ژورنال  کاربرد آن در عملکرد بالینی آن ها کمک نمایند

  داشته باشد. 

ACP Journal Club  ارائه دهنده مقاالت مروري به چکیده سازي جدید ترین شواهد در حوزه پزشکی داخلی پرداخته و

نی اپوشش زمژورنال می باشد .  120تمام متن از مطالعات پژوهشی اصیل و مطالعات نظام مند مروري از بیش از 

  می باشد.  internal medicineو پوشش موضوعی آن  1991از سال  ACP Journal Clubمحتواي 

: این پایگاه جزء منابع اشتراکی وزارتخانه می باشد و در حال حاضر امکان دسترسی به آن در محیط  دسترسیاطالعات 

  ACP Journalکاربر می تواند در مجموعه هاي این پایگاه مجموعهوجود دارد و  OVID از طریق پایگاهتنها دانشگاه 

Club   .دریافت متن کامل مقاالت از طریق را انتخاب و به جستجو در مقاالت آن بپردازدhomepage  اصلی ناشر

  امکان پذیر نیست.

  : ACP Journal Clubدر  URLآدرس  

https://annals.org/aim/journal-club? ga=2.8651893.1143525190.1565845778-538221640.1561615253 

Information access:    
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 Cochrane Clinical Answers (CCAs) 

(CCAs)   ارائه کننده موضوعات و نکته می شود  و به طور مداوم روزآمد منتشر 2014که از سال

ي ها Reviewاز مطالعات بسیار دقیق متمرکز بر بالین  بل تجزیه و تحلیلقاو قابل خواندن هاي 

اگاهی رسانی عملگرا بودن و ا هدف بوال و پاسخ ساین مجموعه  .می باشد Cochraneپایگاه 

   طراحی شده اند. care-of-pointجهت تصمیم گیري هاي 

 Cochraneمطالعات مروري  نتایج حاصل از کوتاه و داده هايشامل یک سوال بالینی، یک پاسخ  CCAمحتواي هر 

ف خود را هده سالمت زومتخصصان حبالینی  ي وعملکردنیازهاي رائه مرتبط ترین اطالعات متناسب با امی باشد که 

  .قرار داده است

CCA   از ساختار پرسش بالینیPICO  همانندCochrane 

Reviews  فراهم در این مجموعه  پاسخ هااستفاده می کند. همه

ion, intervention(s)populat ه جزئیات کنند

comparison(s),  و outcomes .می باشند  

CCA  توسطCochrane Innovations  وWiley   ایجاد

  و گسترش داده شده است.
  

  دسترسیاطالعات  :(CCAs)  بخشی از مجموعهEvidence Based Medicine Reviews 

)EBMR (جزء منابع اشتراکی وزارتخانه می باشد و در حال حاضر امکان دسترسی به آن در محیط  و ودهب

 مجموعه OVIDپایگاه  کاربر می تواند در مجموعه هايوجود دارد و  OVID دانشگاه تنها از طریق پایگاه

      

  

به متن کامل مقاالت دست  Journalبا انتخاب  Advanced Searchدر صفحه باز شده از طریق  را انتخاب و 

اصلی  homepageاز طریق   Cochrane Clinical Answers (CCA) دریافت متن کامل مقاالت.  یابد

  .امکان پذیر نیست cochranelibraryیعنی ناشر

  

                               cochranelibrary :           https://www.cochranelibrary.com/ccaدر پایگاه   URLآدرس       
 

Information access:     

  

  

  

  

  

  

EBM Reviews - Cochrane Database of Systematic Reviews 2005 to August 21, 2019, 

EBM Reviews - ACP Journal Club 1991 to July 2019, EBM Reviews - Cochrane Clinical 

Answers August 2019, EBM Reviews - Database of Abstracts of Reviews of Effects 
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 و تنها به منظوردر حال حاضر جزء پایگاه هاي اشتراکی وزارت بهداشت نبوده ذیل   point of careپایگاه هاي 

  داراي برنامه کاربردي جهت استفاده در گوشی هاي هوشمند هستند.  این پایگاه هاهمه  .آشنایی کاربران ، معرفی شده اند

   

Access Medicine 

 Access Medicine  فراهم کننده اطالعات و منابع روز آمد وpoint of care  از قبیل کتب

الکترونیک ، کیس هاي بالینی، ابزار تشخیصی و اطالعات دارویی است. از جمله کتب مهم این 

 Schwartz'sو   Harrison s principles of internal medicineپایگاه 

 Principles of Surgery .می باشد 

Information access:    

                  

DynaMed Plus   

  DynaMed Plusچکیده و تاپیک بالینی مبتنی بر  3100ا ز  یک پایگاه مرجع بالینی با بیش

of-point-شواهد روزآمد شده می باشد که اختصاصا جهت استفاده و کاربرد در بالین و مقوله 

care .طراحی و گسترش داده شده است   

Information access:     

     

 uCentral 

uCentral مراجع پزشکی و مقاالت تمام متن ژورنال هاي را جهت دانشجویان و  محتواي

) ارائه می کند. از جمله منابع مهم و معروف point of careمتخصصان بالینی در بالین بیمار (

Minute Clinical Consult", "Johns Hopkins -"5این پایگاه می توان به 

on Manual"Guides (ABX, Diabetes, HIV)", "The Washingt .. اشاره نمود.و 

Information access:     

 

VisualDX  

VisualDX ي گیري بالینی است که به منظور کمک به تشخیص بیمار یک ابزار پشتیبان تصمیم

یش طراحی شده است.این منبع شامل ب تغذیه وستی ، عفونی ، ژنتیک ، متابولیک هاي شغلی ، پو

تصویر از بیماري هاي قابل شناسایی بصري ، واکنش داروها و عفونت ها می باشد.  14000از 

از ویژگی  pubmedو   uptodateو تشریح تشخیص هاي افتراقی و لینک مستقیم به  توضیح

   هاي ممتاز این پایگاه است.

Information access:    
 

   point of careاشتراکی  هاي پایگاهعرفی تعدادي از م
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.  

 

 

  

Clinical Queries 

  

Clinical Queries   از ابزار مهم و کاربردي پایگاه یا موتور جستجويpubmed  می باشد

و همکارانش ایجاد و روزآمد  Richard Hynesبخش توسط این استراتژي هاي جستجو در .

  می باشد.   Hynesجهت جستجو براي یافتن پاسخ سواالت از نظریات  S5شده است. طرح 

به  پزشکان سریع اتصال منظور به که کند می فراهم را  pubmedاین بخش دسترسی به جستجوهاي تخصصی 

 .کرد هاستفاد مقاالت جامع جستجوي ابزار ه عنوانب آن از نباید و است شده ساخته شواهد بر مبتنی بالینیاطالعات 

Clinical Queries ،پیش آگهی، سبب شناسی و درمان) و نتایج جستجو را به مقوله هاي مطالعات بالینی (تشخیص

  دامنه (وسیع یا محدود ) فیلتر می کند.

  

   

رایگان می باشد که در محیط خارج از دانشگاه نیز قابل استفاده است اما  : این پایگاه جزء منابع دسترسیاطالعات 

 open accessمقاالت دسترسی به متن کامل دارد و تنها  IPجهت دسترسی و مطالعه متن کامل مقاالت نیاز به محیط 

   وجود دارد.در محیط خارج از دانشگاه  pubmed centralو 

  

  

Information access:     

 

 

 

Free resources منابع رایگان       
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TRIP Database 

 
 
 

 

ینی سؤاالت بالتوسط جان برسی و دکتر کریس پرایس و به منظور پاسخگوئی به  1997در سال  Trip گاه اطالعاتیایی

 . هشت مقوله یدتأسیس گرد و مراقبت کرد بالینیپشتیبانی از عمل جهت پزشکان با استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد

قابل جستجو هستند : متون مبتنی بر شواهد، گایدالین ها، ژورنال هاي   Tripاصلی توسط موتور جستجوي و دسته

ژورنال هاي تخصصی مروري همتا ، تکست بوك هاي الکترونیک ، عمومی مروري همتا ، سرویس هاي پرسش و پاسخ ،

  متون آموزش به بیمار. تصاویر پزشکی و 

و .. را پوشش می   Evidence, & CochraneAHRQ, Clinicalمنبع اصلی شامل  32مقوله مبتنی بر شواهد 

فراهم ساختن دسترسی متخصصین پزشکی به منابع معتبر و موجود در شبکه اینترنت جهت حمایت   Tripهدف دهد.

در این پایگاه وجود نیز ( سوال ساختار یافته بالینی)  PICOامکان جستجو در قالب  ست.ا		از پزشکی مبتنی بر شواهد

تنها براي مشترکان این پایگاه قابل استفاده است. اشتراك این پایگاه هم به صورت  recentجستجوي پیشرفته و  دارد.

  امکان پذیر است.با پرداخت وجه فردي و هم از طریق موسسه 

  
 

  

رایگان می باشد که در محیط خارج از دانشگاه نیز قابل استفاده است اما  : این پایگاه جزء منابع دسترسیاطالعات 

 open accessدارد و تنها دسترسی به متن کامل مقاالت  IPجهت دسترسی و مطالعه متن کامل مقاالت نیاز به محیط 

    وجود دارد. که در نتایج جستجوي این پایگاه اارئه می شوند در محیط خارج از دانشگاه  pubmed centralو 

 

 

Information access:     
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WebMD 

 

WebMD  یک منیع پزشکی رایگان در محیط وب است که مجموعه اي از برنامه هاي

که دربرگیرنده برنامه کنترل عالئم و نشانه ها ،  WebMDعمومی  appشامل  medical appsکاربردي پزشکی 

  .می باشد برنامه اطالعات داروي و درمانی ، مبانی کمک هاي اولیه و ..

   

 نیز توسط این  Medscapeو  ، آلرژيهاي دیگري همچون بارداري، کودکان  appهمچنین 

  .تولید شده است   point of care پایگاه

 

 

 اطالعات دسترسی:

 

    

این پایگاه جزء منابع رایگان بوده و به راحتی در صفحات وب قابل جستجو  : دسترسیاطالعات  : دسترسیاطالعات 

موجود است اما در حال حاضر دسترسی به آن در  App storeو   google playبرنامه کاربردي آن نیز در است.  

  .به برنامه کاربردي آن از طرق دیگر امکان پذیر استه و دسترسی  داین دو فرشگاه امکان پذیر نبوکشور ما از 

  

  URL                                                                                 :https://www.webmd.comآدرس 

  

  

                                           

Information access:     
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Medscape 

 

Medscape  از محصوالتWebMD  یک ابزار رایگانpoint of care  فراهم کننده پاسخ هاي بالینی به پزشکان  و

می توانند  Medscape . پزشکان با کمک ، دانشجویان پزشکی ، پرستاران و سایر کارشناسان حوزه سالمت می باشد

نکته هاي آموزش مداوم پزشکی را از این پایگاه دریافت  و خود را روزآمد نگاه دارند.شده از آخرین اخبار پزشکی مطلع 

این پایگاه جزء منابع پرکاربرد پزشکان بوده و  عات مورد نیاز را جستجو کنند.و میزان دوز مصرفی و سایر اطال و داروها

ش هاي این . بخفرانسه و اسپانیایی ارائه و به صورت مستمر روزآمد می شود به پنج زبان انگلیسی ، پرتغالی، آلمانی،

  پایگاه عبارتند از:

  

کاربردي  برنامهاین پایگاه جزء منابع رایگان بوده و به راحتی در صفحات وب قابل جستجو است.   : دسترسیاطالعات 

موجود است اما در حال حاضر دسترسی به آن در کشور ما از این دو فرشگاه  App storeو   google playآن نیز در 

  پذیر است. نبوده و دسترسی  به برنامه کاربردي آن از طرق دیگر امکانامکان پذیر 

  

      /URL                                                                                    :https://www.medscape.comآدرس  

   

 

Information access:     
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