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 مبتنی بر شواهد
ی

(EBM)پایگاه های اطالعات

نش توسط اپیدمیولوژیسست کانادایی گوردون گایات و همکارا1992اصطالح پزشیک مبتنی بر شواهد در سال •

.انفجار اطالعات در دنیای امروز باعث رسدرگیم و عدم توانایی در اتخاذ تصمیم نهایی است. مطرح شد

ی را آموزش یم پزشیک مبتنی بر شواهد علیم است که به یک فرد آکادمیک شیوه صحیح فکر کردن و تص• میم گیر

ین شواهد در یک تعریف ساده پزشیک مبتنی بر شواهد عبارتاست از استفاده درست، صحیح و مدبرانه.دهد از بهیر

ی درباره مراقبت از هر بیمار  .  موجود در تصمیم گیر



 پزشیک مبتنی بر شواهد نیا
ی

زمندیم؟چرا به پایگاه های اطالعات

نیاز روزمره به اطالعات قابل اطمینان•

به روز کردن اطالعات پزشکان•

ناکافی بودن منابع رایج و سننر که اکیر آنها تاری    خ گذشته و اشتباه است•

محدود بودن وقت پزشک •

:تعدادی از مهم ترین پایگاه های مبتنی بر شواهد•

•Cochrane library- Embase- UpToDate- clinical key-trip database





(:The Cochrane library)کتابخانه ی کاکرین 

.پایگاه اطالعایر کاکرین معموال در مطالب فاریس به صورت کاکرین و کاکران تلفظ و نوشته یم شود

ی الملیل است که دفیر مرکزی آن در ا .واقع شده استنگلستانکاکرین یک شبکه بیر

با 1993در سال این پایگاه مجموعه ای از پایگاه های اطالعایر در زمینه ی پزشیک و سایر تخصص های مراقبت سالمت است و 

.یم باشدواییلاین پایگاه ییک از انتشارات . تاسیس شدالین چالمرز مسئولیت 

ی های شواهد . سالمت هستندکاکرین برای همه کسایی است که عالقه مند به استفاده از اطالعات با کیفیت باال برای تصمیم گیر

ی  سالمت فراهم یم کند، چه پ زشک یا پرستار، کاکرین یک ابزار قدرتمند برای ارتقای دانش شما در زمینه مراقبت  و تصمیم گیر

ی کننده مایل، باشید .بیمار یا مراقب، پژوهشگر یا تأمیر



کتابخانه ی کاکرین

اک .و یک بخش رایگان دارد( پرداخت هزینه)کتابخانه کاکرین یک بخش مبتنی بر اشیر

ی Cochrane Reviewsهسته اصیل این پایگاه  ها یم است که یک پایگاه اطالعایر برای مطالعات مروری و متاآنالیر

یس رایگان به خالصه مقاالت دو صفحه ای از تمام بخش های   Cochraneباشد و تمام کشورهای جهان دسیر

Reviewsرا دارند.

کشور جهان داردکه به برریس اثرات مداخالت مراقبت های90هزار داوطلب از بیش از 27کاکرین گروه های بالغ بر

 
ی
 در پزشیک از طریق کارآزمایی های بالینی تصادف

بهداشنر



:پوشش موضویع پایگاه

، بهداشت ای شیک، مشکالت روایی ی طان، بهداشت کودک، دندانی  ، رسی منی و کار، اختالالت خویی

مو، غدد قلب و گردش خون، اختالالت ژنتییک، زایمان، بهداشت عمویم، روماتولوژی، رشد و ن

، بیماری های کلیوی،مراقبت از نوزادان، پوست، درون ریز و سوخت و ساز، بیماری های عفویی

 ، ، چشم و بینایی
دخانیات، موادمخدر ، زخم ها، ریه و مجاری تنفیس، درد و بیهویسی

، تشخیص بیماری، مغز و اعصاب و  ...گوارش،گوش،حلق،بینی



(Wiley)در مورد واییل

کت ها کمک یم کت پژوهیسی و آموزیسی جهایی است که به مردم و رسی  کند تا واییل، یک رسی

، پ.مهارت ها و دانش خود را برای موفقیت خود پرورش دهند زشیک و مجله های آنالین علیم، فنی

ی، ارزیایی و اهدای گوایه به دان شگاه ها، پژوهیسی ما، در ترکیب با راهکارهای مجازی یادگیر

کارشان را انجمن های علیم، بنگاه ها، دولت ها و افراد کمک یم کند اثرگذاری آکادمیک و حرفه ای

.افزایش دهند



(:The Cochrane library)کتابخانه ی کاکرین 

یفیت باال را، در این پایگاه، مجموعه ی از  هفت پایگاه اطالعایر است که، انواع متفاویر از اطالعات با ک

دان به مراقبت زمینه پزشیک و دیگر شاخه های مربوط به بهداشت و درمان به گروه وسییع از عالقه من

، سیاست گذاران، پژوهشگران، د ... انشجویان و های بهداشنر مبتنی بر شواهد مانند متخصصان بالینی

. ارائه یم دهد



Cochrane Databases

.Cochrane Database of  Systematic Reviews (CDSR)1

2.Cochrane Central Register of  Controlled Trials (CENTRAL) 

3. Cochrane Methodology Register (CMR)

4. Database of  Abstracts of  Reviews of  Effects (DARE) 

5. Health Technology Assessment Database (HTA) 

6. NHS Economic Evaluation Database (EED)

7. About The Cochrane Collaboration 



 کاکرین
ی

 پایگاه های اطالعات
ی

:  معرف

:پایگاه اطالعایر مرورهای سیستماتیک کاکرین. 1

(Cochrane Database of Systematic Review : CDSR )

ز خوانن دگان مرورهاي سيستماتيك دسته مهیمی از مقاالت علوم پزشیکی هستند ك ه به دليل اهمي ت و جامعي ت، ا

 ل ي ک مشكل هدف از نگارش اين نوع مقاالت، پاسخ ب ه ي ك س ؤال ي ا ح. بس يار و اعتب ار و جايگ ایهی خ اص برخوردارند

رین پایگاه در برجسته ترین منابع موجود در زمینه مرورهای نظام مند را گردآوری کرده و پراستفاده ت. یمی باشد

.مجموعه کاکرین است



 کاکرین
ی

 پایگاه های اطالعات
ی

: معرف

•2 .Cochrane Central Register of Controlled Trials : پایگاه ثبت مرکزی مطالعات
کارآزمایی  بالینی کاکرین

ی نظي ر 
يت ركوردهاي آن برگرفته از پايگاه هاي كتاب ش ناخنر .  یمی باشند Embaseو MEDLINEاكیر

.  ستاین پایگاه شامل عنوان مقاله، اطالعایر در مورد محل نشی مقاله، و در بسیاری از موارد چکیده مقاله ا

ی ركوردها وجود ندارد یسی به تمام میر
.  الزم به ذك ر است در اين پايگاه امكان دسیر



 کاکرین
ی

 پایگاه های اطالعات
ی

: معرف

•3 .Cochrane Methodology Register:پایگاه ثبت متودولوژی

.رکوردها شامل مقاالت مجالت، کتاب ها و مجموعه مقاالت کنفرانس ها یم باشد



 کاکرین
ی

 پایگاه های اطالعات
ی

: معرف

.4Database of Abstracts of Reviews of Effects:پایگاه اطالعایر مرور اثرات

ی تنها پايگایهی است كه مجموعه اي از چكيده هاي مقاالت مرور سيستماتيك را كه ب
ه لحاظ كيفی

ی شده اند ارائه یم دهد .   ارزيایی

ی و پاسخ به سواالت متخصصان است .این پایگاه کلید اصیل برای تصمیم گیر



 کاکرین
ی

 پایگاه های اطالعات
ی

: معرف

•5.Health Technology Assessment Database: ارزیایی فناوری سال 
متپایگاه اطالعایر

 ارزیایی فناوری سالمت شامل جزئیات ارزیایی های فناور 
ی سالمت تکمیل این یک پایگاه اطالعایر
مطالعات پیامدهای پزشیک، اجتمایع، اخالفر و اقتصادی مداخالت)شده یا در حال انجام 

 (CRD)این پایگاه توسط مرکزمرورها و اشاعه. از رسارس جهان است( بهداشت و درمان

.در یورک انگلستان تهیه یم شود



 کاکرین
ی

 پایگاه های اطالعات
ی

: معرف

•6.NHS Economic Evaluation Database:ارزیایی های اقتصادی 
پایگاه اطالعایر

 ارزیایی یم کند و نقاط قوت و ضعف هر مطالعه
را مشخص یم این پایگاه مقاالت را از نظر کیفی

.در یورک انگلستان تهیه یم شود( (CRDاین پایگاه توسط مرکزمرورها و اشاعه . کند



 پایگاه های اطالعایر کاکرین
ی
: معرف

•7 .About The Cochrane Collaboration پایگاه اطالعاتی درباره ی سازمان همکاری

کاکرین  

ی در خصوص مجموعه كاكرين ارائه ميكند
و دامنه ی اطالعات تماس، اهداف. اين پايگاه، اطالعایر

ارائه از جمله اطالعات...گروه هاي كاكرين، گروه هاي مرور، مراكز كاكرين، واحد ويراستاري و

. شده در این مجموعه یم باشند



:ورود به پایگاه

یس به این پایگاه به دو طریق یم توان عمل کرد :برای دسیر

.را وارد یم کنیمhttp://thecochranelibrary.comدر نوار آدرس، آدرس 1.

diglib.lums.ac.irاز طریق پورتال دیجیتال دانشگاه 2.

از طریق دانش لینک3.

http://thecochranelibrary.com/




 Cochrane libraryثبت نام در

.شویدsign inدرصورت عضویت در سایت 1.

.فرم مربوطه را پرنماییدRegisterبرای ثبت نام در سایت از قسمت  .2





 بخش های مختلف پایگاه
ی

:معرف



 بخش های مختلف پایگاه
ی

:معرف

:با توجه به عکس صفحه قبل به معرفی بخش های پایگاه یم پردازیم 

.این بخش به معرفی مرورهای کاکرین یم پردازد. 1

.این بخش به ثبت وگزارش کارآزمایی های بالینی شاهددار کاکرین اشاره دارد. 2

یس به پایگاه های موجود در کاکرین رافراهم یم کند. 3 .این بخش امکان دسیر

.  این بخش لیسنر از موضوعات جهت تورق و جستجو ارائه میدهد. 4



 بخش های مختلف پایگاه
ی

:معرف

.این بخش امکان مرور و روش های متفاوت جستجو را ارائه یم دهد. 5

.این بخش درباره ی این پایگاه اطالعات در اختیارمان یم گذارد. 6

.  این بخش راهنمای پایگاه را در بر دارد. 7



:انواع جستجو

صه ای از در جستجوی ساده یم توان با وارد کردن عنوان، کلیدواژه ها یا خال :جستجوی ساده. 1
.مقاله در فیلد جست وجو به اطالعات مورد نیاز دست پیدا کرد



:انواع جستجو

فته . 2 :جستجوی پیشر

ی باکس جستجو دو گزینه ی   وجود دارد که با انتخاب Advance searchو  browseدر پاییر
لیسنر از موضوعات برای تورق وجستجو مشاهده یم نماییدbrowseگزینه ی 

ا به به کاربران اجازه یم دهد، روش های متفاوت برای جست و جو ر Advance searchگزینه ی 
ند . کار بگیر



فته جستجوی پیشی
((searchمرحله اول



مرحله اول 

کلیدی، عنوان، چکیده، کلمات: با استفاده از این گزینه یم توان جستجو را به زمینه های مختلف مانند. 1
.محدود ساخت... نویسندگان، نوع انتشار و 

.یم توان تعداد فیلدها را کاهش داد( -)با کلیک بر روی عالمت . 2

.یم توان تعداد فیلدها را افزایش داد)+( با کلیک روی . 3

ی یم توان از عملگرهای بویل . 4 ی کلید واژه ها استفNOT , OR , ANDدر این قسمت نیر اده برای برقراری ارتباط بیر
.کرد



مرحله اول 

.با انتخاب این گزینه یم توان به محدود سازی نتایج جستجو پرداخت. 5

اتژی. با انتخاب این گزینه یم توان به محدود سازی نتایج جستجو پرداخت. 6 و کلید واژه اسیر
ه کردsearch Managerهای جستجو را در ، برچسب ه. ذخیر ای این قسمت عملگرهای منطفر

.فیلد و جستجوی مجاوریر را پشتیبایی میکند

اتژی جستجو پاک یم شودclearبا کلیک بر روی . 7 . اسیر



فته جستجوی پیشی
(search manager)مرحله دوم 



مرحله دوم

.ودبا کلیک بر روی این قسمت صفحه ی مربوط به نتایج جهت محدود کردن نتایج نمایش داده یم ش. 1

اتژیMESHیم توان با انتخاب این گزینه ، کلیدواژه انتخاب شده را از . 2 جست وجو کرده و وارد اسیر

.جستجوشد

اتژی را مشاهده کردA/N))با کلیک بر روی . 3 .یم توان تعداد نتایج حاصل از هر اسیر

.با انتخاب این گزینه امکان پرینت نتایج جستجو وجود دارد. 4

Highlight orphan lines .5اتژی جستجو یم پردازد .این گزینه به هایالیت کادر اسیر

اتژی جستجو را فراهم یم نماید. 6 ه کردن اسیر .  این گزینه امکان ذخیر



فته جستجوی پیشی
: Medical Terms (MESH)مرحله سوم



مرحله سوم

:گزینه های موجود در این بخش. 1

:Explode all trees ده خواهند .شدبا کلیک روی این گزینه تمام ارتباطات درخنر گسیر

:Single Mesh term(unexploded)  با کلیک روی این گزینه تنها واژه یMESH را مشاهده
.خواهیم کرد

Explode selected trees :اب شده با کلیک روی این گزینه تنها تقسیم بندی درخنر انتخ
.نمایش داده یم شود



مرحله سوم

ه کرده و در زمان های دیگر ن. 2 ی از آن با انتخاب این گزینه یم توان جست وجوی خود را ذخیر یر
.استفاده نمود

Search Managerدر این قسمت یم توان اصطالح مش انتخاب شده ی مورد نظر را به  . 3
.اضافه کرد

. با انتخاب این گزینه نتایج نمایش داده یم شود. 4



مرحله چهارم

PICO search :

P: patientیمار         بجمعیت یا

I: interventionمداخله                                                                                                   

C: comparisonمقایسه ای مداخله ای                                                                             

O: outcomeپیامدها                                                                                                        



PICO

مطالعه بر روی چه کسانی و با چه مشکلی انجام گرفته است؟.1

چه مداخله ای انجام شده است؟. 2

این مداخله با چه مداخله ای مقایسه شده است؟. 3

چه پیامدهایی اندازه گیری شده اند؟. 4

پاسخ گویی به انواع سواالت بالینی -



PICO

ی  : سؤال به نوزادان باعث ایجاد لوسیم یم شود؟Kآیا تزریق ویتامیر

P:  نوزادان

I : ی Kتزریق ویتامیر

C : ی kعدم تزریق ویتامیر

O:لوسیم



PICOتعریف

ین زمان ممکن ین شواهد موجود در کمیر ی بهیر بسیار مهم براي جستجوي اطالعات مناسب، یافیر

سؤال بالینی . تنظیم یک سؤال بالینی نقطه آغاز طب مبتنی بر شواهد است. و حیایر یم باشد

ال بالینی باید سؤ . معموال از برخوردهای بالینی با بیماران یا موقعیت های آموزیسی به وجود یم آید

تفاده یم بدین منظور از الگویی اس. یک قالب مشخص داشته باشد تا جستجوی آن آسان باشد

.شود که از ساختار مطالعات کارآزمایی بالینی به وجود آمده است



انواع سواالت بالینی

سؤاالت اتیولوژی.1

سؤاالت تشخییص. 2

سؤاالت درمایی .3

(پیش بینی  کننده)سؤاالت پروگنوستیک . 4



•“In patients with suspected pulmonary fibrosis, how does high-resolution CT compare with lung 
biopsy for establishing the diagnosis?” 

P= Pulmonary fibrosis

I = High-resolution CT

C = Lung biopsy

O= Sensitivity/specificity/PVs/LRs



نمایش نتایج جستجو در پایگاه


