
 





تاریخچه، تعریف و : کتابداری بالینی
 ضرورت



 ضرورت حضور کتابدار بالینی

 محیط های خاص پیچیدگی های پزشکی، حوزه انتشارات روزافزون گسترش•
  و کارکنان معموال که زمانی محدودیت های و زمان مسئله ویژه به و درمانی

 موثر جستجوی هستند، رو روبه آن با همواره درمان در دخیل پزشکان
 به تبدیل را مناسب زمان در کارآمد و موثق اطالعات به دسترسی و اطالعات

 .است کرده درمانی امور مدیران و پزشکان اهداف و آرمانها از یکی
  هم و بیماران توسط هم اطالعات به دسترسی برای تقاضا اخیر دهه های در•

 را بالینی کتابدار ضرورت .است یافته افزایش سالمت حوزه متخصصان
  و پزشکان نیز و آنها های خانواده بیماران، برای اطالعات فراهم آوری
 اند نموده بیان بهداشتی متخصصان

  سالمت نظام در اطالعاتی مشاور عنوان به بالینی کتابدار به توجه رو این از•
 .است ضروری

 



کتابدار بالینی فاصله میان متون پزشکی و فعالیتهای کادر بالینی را پوشش 
 می دهد



 فراهم آوری سریع اطالعات مرتبط، مناسب و موثق با نیاز کادر درمانی بیمارستان

 تاثیرگذاری در رفتار اطالع یابی کادر پزشکی و بهبود آن

 نقش آفرینی به عنوان عضوی از گروه درمانی بیمارستان

 (خاص)تسریع دسترسی پزشکان به شواهد مربوط به بیماران 

 پاسخگویی به سواالت ایجاد شده در ذهن پزشکان بر اساس شواهد معتبر

 کاهش آلودگی اطالعات از طریق فراهم آوری اطالعات مرتبط

 وظایف کتابدار بالینی



 مهارت های مورد نیاز کتابدار بالینی 

 پایه و کاربردی علوم پزشکی مفاهیمآشنایی با •
 حوزه پزشکی و شواهد بالینیپایگاه های اطالعاتی آشنایی با •
 و ارتباطاتفناوری اطالعات آشنایی با •
 عمومی و تخصصی حوزه پزشکیزبان انگلیسی آشنایی با •
 اطالعات و روشهای آنمهارت جستجو و بازیابی •
 علمی اطالعات بازیابی شدهتوانایی ارزیابی •
 و نمایه سازیسازماندهی اطالعات و چکیده نویسی آشنایی با اصول •
 اصول تدریس و آموزشآشنایی با •
 ارتباط موثر با دیگرانتوانایی برقراری •



  نقش کتابدار بالینی در فرایند پزشکی مبتنی بر شواهد



 کتابدار بالینی واسط میان اطالعات روزآمد و مهارت های بالینی پزشکان است



کتابدار بالینی باید توجه داشته باشد که ویژگی های هر بیمار با بیمار دیگر متفاوت است 
 که این امر در بازیابی اطالعات باید مورد توجه قرار گیرد

است« موقعیت و ویژگیهای بیمار»مهمترین نکته در پزشکی مبتنی بر شواهد   



Clinical Librarian: Connector, Creator, Collaborator 
 رابط اطالعاتی، خالق اطالعاتی و یاور اطالعاتی: کتابدار بالینی

 فرصت ها ارتباط ها



FOREGROUND QUESTIONS 

BACKGROUND QUESTIONS 

 قصد داریم کجا برویم و چگونه باید به آنجا برسیم؟

 

 ما کجا هستیم و چه مسیری پیش روی ماست؟

 سواالت بالینی



با سپاس از حسن توجه شما  
 سروران گرامی


