
بسم اهللا الرحمن الرحیم



مروري بر  
راه کارهاي طبابت بالینی

کاشیان. س: گردآورنده

کارشناس علوم اطالعات و دانش شناسی

٩۶زمستان   -کارگاه کتابدار بالینی

Overview of 
clinical practice guidelines

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
مرکزآموزشی پژوهشی و درمانی کوثر 

معاونت آموزشی و پژوهشی
کتابخانه



مقدمه 
:تا می شوند طراحی و تالیف ها گایدالین

  فراهم یژهو هاي درمان یا شرایط خاص، تشخیص هاي براي مناسبی اطالعات بخشند، بهبود را بیماران براي خدمات ارائه کیفیت 
.نمایند جلوگیري اضافی هزینه هاي تحمیل از و شده سالمت ارتقا به منجر نمایند،

  براي و نمایند متحول را خدمات ارائه فرایند شوند، منجر سالمت خدمات کیفیت ارتقا به می توانند علمی و دقیق بالینیِ راهکارهاي
  .گیرند قرار استفاده مورد بالینی خدمات استانداردهاي بهبود

  و  نمایندمی ارائه مردم سالمت ارتقا و مراقبت ارائه چگونگی زمینه در سالمت خدمات دهندگان ارائه به توصیه هایی راهکارها این
 .گیرند قرار استفاده مورد سالمت پرسنل آموزش جهت در می توانند

.می شوند پزشک و اربیم میان ارتباط تقویت به منجر و بگیرند تري آگاهانه تصمیمات تا می کنند کمک نیز بیماران به این بر عالوه

 اگر .اردد بستگی آن اجراي و انتشار نحوه به ها آن اثربخشی حالیکه در یابند استقرار نمی توانند خود خودي به ها گایدالین
 به .ترف خواهد هدر به راهنماها تهیه براي شده داده اختصاص هزینه و انرژي زمان، نگردند مستقر درستی به بالینی راهنماهاي

  .ودش داده مطابقت ها زیرساخت و امکانات و منابع با بالینی راهنماهاي ضروریست گایدالین 		صحیح و دقیق اجراي منظور

 واهدش از است قرار اگر و است محدود بومی معتبر شواهد تعداد که شود می مطرح بحث این همیشه توسعه حال در کشورهاي در

دارد؟ وجود کاري دوباره براي لزومی چه	شود،  استفاده یافته توسعه کشورهاي

  به مند نظام نگاه مفهوم به گایدالین سازي بومی .است شده مطرح ها گایدالین سازي بومی موضوع ، سئوال این به پاسخ در

 جمعیت اي ه منطق و فرهنگی ملزومات با آن تلفیق و ما بیماران شرایط با ها آن ترین مرتبط یافتن جهت در موجود هاي گایدالین

 است شده یهتوص دارویی غیربومی گایدالین یک به مراجعه با بیماري یک درمان در مثال.باشد می سالمت نظام امکانات نیز و هدف

.است دهش تهیه گایدالین کشور امکانات و شرایط با مطابق شده بومی گایدالین  حالیکه در ندارد؛ وجود دارو آن ما کشور در که

.بازبینی و روزآمد شوندماه تا یک سال  6گایدالین ها باید توسط سازمان هاي معتبر تهیه و هر 



تعریف گایدالین

  هستند لمیع شواهد معتبرترین و آخرین از مند نظام اي مجموعه ) بالینی راه کارهاي ( بالینی هاي گایدالین

  اثربخشی		ها،  اولویت گرفتن نظر در با شده بندي طبقه بطور را بیمار یک با بالینی برخورد هاي شیوه که

  .کنند می بیان اثربخشی هزینه و

Clinical)بالینی طبابت کارهاي راه که بالینی راه کارهاي Practice Guideline) می شوند، نامیده نیز 

 شرایط یک با مواجهه براي مناسب تصمیم گیري در بیمار و پزشک به که هستند ساختارمندي عبارات

  .می کنند کمک خاص بالینی

گایدالین ھا اساس استانداردھای درمانی را تشکیل می دھند
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چرا به راهنماي طبابت بالینی نیازمندیم؟

  سرعت با و روزافزون طور به که را علمی شواهد بتوانند تا کنند می کمک پزشکان به بالینی طبابت راهنماهاي

 چنین، مه .گیرند کار به خود روزمره طبابت در را ها آن و نموده ارزیابی باشند می افزایش حال در شتابان بسیار

 این شنق .کنند می کمک بیمارانشان از موثر و مناسب مراقبت مورد در گیري تصمیم در ها آن به راهنماها این

:است بارزتر باشد موجود ذیل فاکتور دو که هنگامی ویژه به راهنماها

  اثربخش طبابت براي کننده پشتیبانی قوي شواهد وجود.1 

patient) بیماران درمان نتیجه بر رایج هاي روش از یک هر که نحوي به طبابت براي علمی شواهد تنوع.2

outcomes) باشند داشته متفاوتی تاثیر.  

 به کمک ،سالمت خدمات دهندگان ارایه براي بالینی راهنماي یک اصلی هدف که است ضروري نکته این به توجه

 .باشد یم بیماران ترجیحات گرفتن نظر در ضمن و علمی شواهد اساس بر ها آن بالینی گیري تصمیم فرایند



شیوه هاي تولید گایدالین

                  طراحی، ایجاد و نگارش گایدالینGuideline Development

                       بومی سازي گایدالین               Guideline Adaptation  



Guideline ؟نیستند ها چه!

 It is not a textbook!                            کتاب مرجع نیست

 It is not a review article!                  مقاله مروري نیست

 It is not a systematic review!           مقاله مروري نظامند نیست

 It is not a clinical pathway! مسیر بالینی نیست

 It is not a position statement!         بیانیه موقعیتی نیست

Guidelines are suggestions for care, not rules



Guidelineخصوصیات  یک 

شواهد روزآمد
 محوربیمار
 محوروضعیت
پزشک محور

 Updated evidence
 Patient oriented
 Situation oriented
 Physician oriented



موارد برخي در باليني طبابت کارها� راه بازيابي بودن مشکل

رشته صصيتخ انجمن ها� به متعلق يا و مرتبط درنشريه ها� مقاله به صورت گايدالين انتشار 
مربوطه

  تطباب راه کارها� صورت به شده منتشر مقاالت به دسترسي )موارد درصد ۹۰ در( بودن رايگان
)باشيم نداشته اشتراک را مجله آن اگر حتي( انتشاردهنده مجالت در باليني

ها�سايت رو� بر هرکشور به مربوط بومي شده باليني طبابت راه کارها� بازيابي امکان  
آن ها اختصاصي

.دسترس باشند قابل رایگانمبناي عدالت در سالمت ایجاب می کند که گایدالین ها به صورت 

بازيابي راه کارها� طبابت باليني شيوه ها�



None of these databases sorts the guidelines by quality.

 "Practice guideline" can be found into databases such as medline , CINAHL …

 Guidelines can be found at the Web sites of the sponsoring organizations (table 1)

 by entering "clinical practice guidelines" into search engines such as: 
savvysearch.com, metacrawler.com, scholar.google.com

 اطالعاتي شامل بانک ها�Medline ،CINAHL  و...
وب سايت ها� اختصاصي و عمومي ارايه کننده راه کارها� طبابت باليني
جستجو در وب از طريق جستجو گرها� عمومي و يا اختصاصي)Search Engineها(

بازيابي راه کارها� طبابت باليني  منابع



  Medlineاطالعاتي بانک  درباليني طبابت راه کارها� 
)PubMedنسخه (

است باليني طبابت راه کار ۲۷۰۰۰ از بيش دربرگيرنده بانک اين.

 اضافه مي شودبه آن گايدالين  ۱۰۰۰به طور تقريبي ساليانه بيش از.

 انگليسي استها به زبان اين گايدالين  ۷۵%حدود در.

بازيابي اول شيوه
ساده جستجو� در

Publication)جستجو مورد منبع نوع است يکاف  Type) عبارت به را Guideline کنيم محدود.

Guideline[Publication Type] AND )موضوع موردنظر(

Guideline[Publication Type] AND headache 

  



Medlineراه کارها� طبابت باليني در  شيوه دوم بازيابي

Advanced Searchاستفاده از گزينه جستجو� پيشرفته 

o انتخاب فيلد اول جستجو به صورتPublication Type  و سپس تايپ عبارتGuideline

oدر فيلد دوم جستجو� موضوعي و يا کلمه ا� از گايدالين مورد نظر

)PubMedنسخه (



وب سايت ها� اختصاصي و عمومي ارائه دهنده گايدالين  

National Guideline Clearinghouse

http://www.guideline.gov

(Elsevier)

www.clinicalkey.com

National Institute for Clinical Excellence(NICE)

www.nice.org.uk/Guidance/

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN clinical guidelines)

www.sign.ac.uk/guidelines

(Guidelines International Network (G-I-N)

www.g-i-n.net

Agency for Healthcare Quality and Research

http://text.nlm.nih.gov/ahcpr/list.html

Centers for Disease Control Guidelines for Sexually Transmitted Disease

http://www.cdc.gov/std/treatment/

American College of Physicians/American Society of Internal Medicine

http://www.acponline.org

American Cancer Society

http://cancer.org

(table 1 )Web sites for major guidelines

عمومی

اختصاصی



www.guideline.govسايت  

 Initiative of the Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 

 Available at no charge 

 Updated weekly with new and changed guidelines. 

 Database of clinical practice guidelines and related documents. Voluntary 
participation. 

National Guideline Clearinghouse (NGC) is a public resource maintained
by the Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). The NGC provides
structured, standardized summaries of guidelines from most major medical
organizations and clinical specialty societies.



www.guideline.govسايت  

National Guideline Clearinghouse (NGC)

Agency for Healthcare Research and Quality )آمريکا(

 گايدالين ۲۳۰۰دربرگيرنده بيش از

امکانSearch  وBrowse  گايدالين ها از طريق موضوع و سازمان پديدآور

 امکان استفاده از عملگرها�OR ,AND  وNOT 

 دو يا چند گايدالين انتخابي از طريق گزينه  مقايسهامکانCompare Checked Guidelines





diabet* AND pregnancy:                 نمونه شيوه جستجو� گايدالين با موضوع ديابت در حاملگي

عالمت ستاره امکان بازيابي همه 
ترکيبات 

، Diabetesمانند  Diabetکلمه 
Diabetic و غيره را فراهم مي کند.



Clinical Keyسايت  
www.clinicalkey.com

 از محصوالتElsevier

 گايدالين ۴۵۰۰دربرگيرنده بيش از

امکانSearch  وBrowse  گايدالين ها

 امکان بازيابي راه کارها� طبابت باليني موجود در اين مجموعه:

)Topic(برحسب موضوع                      
)Specialty(فهرست موضوعي رشته ها� تخصصي                      
)Authoring Organization(برحسب سازمان تهيه کننده                      







مجموعه 
NICE clinical guidelines

www.nice.org.uk/Guidance

National Institute for Clinical Excellence انگلستان

 امکان جستجو از طريقSearch Box

امکان بازيابي راه کارها� طبابت باليني برحسب:

و   تاريخ انتشار    (Topic)موضوع ،     (Type)نوع                       









SIGN clinical guidelinesمجموعه 
 

www.sign.ac.uk/guidelines

Scottish Intercollegiate Guidelines Network  اسکاتلند(انگلستان(

 گايدالين اسکاتلند ۱۰۰دربرگيرنده بيش از

امکان بازيابي راه کارها� طبابت باليني برحسب:

)By Subject(و   موضوع     ) By number(شماره            

The guidelines are available as Quick Reference Guides and Full 

Guidelines. Both versions are held in Adobe Acrobat (PDF) (info) cross-platform format.









American College of Physicians  / American 
Society of Internal Medicine

www.acponline.org





در وبسایت برخی  
دانشگاه هاي علوم  

پزشکی صفحات 
ها  مربوط به گایدالین

و راهنماهاي کشوري 
وجود دارد



جستجو در وب -۳
ها� عموميSearch Engineاز طريق 

search engines such as: 

 savvysearch.com

 metacrawler.com

 scholar.google.com



استفاده از جستجوگر علميGoogle Scholar  scholar.google.comhttp://

:روش
("Clinical Practice Guideline" OR guideline) (موضوع موردنظر)

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



نمونه
گایدالین 



اوليه اقدامات و معاينه پذيرش،

  معاينه رژانساو پزشک توسط اورژانس، پذيرش به رسيدن از پس بالفاصله مي بايست بيمار  -۱-۲

)الف( .شود

  زمال ها� آموزش سر به ضربه بيماران با برخورد مورد در اورژانس پزشک است مطلوب  -۱-۱-۲

)د(.نمايد طي را بازآموز� ها� دوره معين زماني فواصل در و باشد ديده را

.A اصول رعايت ضمن مي بايست پزشک اوليه، معاينه در  -۲-۲ B. C… عصبي معاينه يک 
  فقرات ستون بآسي بيمار اينکه فرض با بايد معاينات تروما مولتيپل بيمار در( دهد انجام مختصر
)گردد ثابت خالفش که آن مگر شود انجام دارد، گردني

Guidelineیک  نمونه



)ب( .نمايد ثبت پرونده در را زير ها� يافته

حياتي عالئم

هوشيار� سطح (GCS)

ها مردمک بودن متقارن و اندازه

 احياء اقات به بيمار مي بايست دارد احيا اقدامات به نياز بيمار که صورتي در  -۳-۲

)الف( .شود داده اطالع احياء تيم به و گردد منتقل

  دارد وباسيوناينت به نياز اورژانس پزشک تشخيص به بنا بيمار که صورتي در  -۴-۲

)د(.رددگ انجام پيراپزشکي يا پزشکي کادر توسط بالفاصله بايد کار اين

 آسيب نبدو کامل هوشيار� که آنهائي جز به سر به ضربه بيماران تمام برا�  -۵-۲
)الف(.گردد تعبيه وريد� راه بايد دارند همراه

Guidelineیک  نمونه...    ادامه 



یک  نمونه

Guideline



تمرین

.I گایدالین مدیریت فشارخون در بزرگساالنJNC8  را از طریق پایگاهPUBMED    
. جستجو کنید

.II گایدالینHead injury  را از طریق پایگاهclinicalkey جستجو کنید.

.III گایدالینChronic Kidney Disease  را از طریق وبسایت اختصاصیACP 
.جستجو کنید

.IV گایدالینCPR2015 را از طریق گوگل پژوھشی جستجو کنید.

.V من را از طریق وبسایت انجدستور العمل غربالگری و تشخیص دیابت بارداری
.جستجو کنید naigoمتخصصین زنان و مامایی ایران 
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