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زهره نجات زاده گان عیدگاهی

 .1دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشیار ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،گروه بهداشت و مدیریت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 .2دکترای اپیدمیولوژی ،استادیار ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،گروه آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 .3کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 .4دانشجوی دکترای حرفه ای ،گروه آموزش بالینی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 .5دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .6دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی -کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران

دریافت مقاله29/8/4:

آخرین اصالح مقاله29/9/99:

 پذیرش مقاله29/9/7:

زمینه و هدف :کارورزان یکی از مهمترین گروهها در میان دانشجویان پزشکی هستند و باید به خوبی با نحوه استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد
( Evidence-based medicineیا  )EBMآشنا باشند .مطالعه حاضر با هدف بررسی آگاهی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه
 EBMدر سال  2929انجام شد.
روش کار :در این مطالعه توصیفی -مقطعی 75 ،دانشجوی کارورزی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش نمونهگیری غیر احتمالی آسان انتخاب
شدند .پرسشنامهها به صورت میدانی تکمیل و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار) و نرمافزار  SPSSنسخه  28تحلیل
گردید.
یافتهها :منبع کسب اطالعات برای تصمیمگیری بالینی در  58/7درصد از کارورزان ،کتب مرجع چاپی بود 59/2 .درصد آنان مهمترین علت استفاده از این
منابع را سهولت دستیابی عنوان کردند 28/7 .درصد از کارورزان معتقد بودند که استفاده از  EBMدر مراقبت از بیماران مفید است ،اما با این وجود فقط
 97/2درصد با مفهوم آن آشنا بودند و  28/7درصد هیچ شناختی از سایتهای مورد استفاده در  EBMنداشتند.
نتیجهگیری :برنامهریزی منسجم برای قرار دادن واحد درسی  EBMجهت کاربردی کردن آن و آموزش برای استفاده از اینترنت و روشهای صحیح
جستجو ضروری به نظر میرسد.
کلید واژهها :آگاهی ،کارورز ،EBM ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
*نویسنده مسؤول :مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
تلفن5298-88792885 :

نمابر582-44944454 :

Email: marjan_vejdani@yahoo.com
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بیمار ،شناسایی مطالعات مرتبط با موضوع با مرور منابع،

مقدمه
پزشکی مبتنی بر شواهد ( Evidence-based medicineیا

ارزیابی نقادانه و بررسی اعتبار و کاربردی بودن یافتهها و

 ،)EBMتوانایی و مهارت پزشﻚ در استفاده و ادغام بهترین

شواهد و به کارگیری نتایج در بالین بیمار» تعریف میشود (.)8

شواهد روز از پﮋوهشهای بالینی تکرارپﺬیر و بدون سوگرایی
با ترجیحات و شرایط بیمار تعریف میشود .انفجاری از
اطالعات پزشکی در طی دهه گﺬشته اتفاق افتاده ،انبوه

پزشکان در  EBMبر پایه فرایند جستجوی اطالعات
پزشکی ،ارزیابی نقادانه این اطالعات ،مطابقت اطالعات با
بیماری خاص و در نهایت قضاوت و استفاده از بهترین شواهد

اطالعات به وسیله مطالعات علمی و کاربرد روشهای جدید

موجود ،تصمیمگیری مینمایند ( .)5امروزه توسعه و نفوذ

تشخیص داده شده و شیوههای درمانی پدید آمده است .در

تکنولوژی در اطالعات پزشکی و ظهور مقادیر وسیع اطالعات،

نتیجه نیاز شدیدی به تکنولوژی و تکنیکی که بتواند انبوه

محیط مساعدی را برای توسعه کاربرد  EBMبه عنوان یﻚ

اطالعات را مدیریت نماید و به بهرهوری برساند ،احساس

چارچوب عقالنی برای تصمیمگیری در پزشکی فراهم آورده

میشود.

است (.)7

پزشکان به منظور جستجو و بازیابی اطالعات پزشکی ،ارایه

حاتمی در مطالعه خود نشان داد که بیشتر پزشکان به طور

مراقبت بهداشتی ،تشخیص و درمان ،ثبت صحیح اطالعات

آزاد در وب به جستجو میپردازند و یا به علت در دسترس

بالینی بیمار و انتشار متون پزشکی که در اثر تحقیق و تجربه

بودن به آنها مراجعه میکنند؛ در حالی که کتابها نمیتوانند

تولید میشود و در نهایت برای انجام عمل تصمیمگیری در

منابع روزامد و مناسبی برای یافتن شواهد جهت استفاده در

مورد یﻚ بیمار به جای اتکا به تجربه مستقیم و مورد به مورد

تصمیمگیری بالینی باشند ( .)8مطالعهای در عربستان سعودی

در بالین بیمار ،به اینترنت و پایگاههای اطالعاتی آنالین به

نشان داد که فقط  45درصد از پزشکان مراقبتهای بهداشتی

عنوان منبعی از شواهد مبتنی بر آزمونهای انتخاب شده به

اولیه ،در خصوص  EBMمطالبی آموختهاند ( .)2همچنین

صورت تصادفی ،کامپیوتر و فنون بازیابی و ارزیابی اطالعات

 Wilsonو همکاران در بررسی پزشکان عمومی دریافتند که با

نیازمند هستند .به این منظور فراهم آورندگان اطالعات

وجود افزایش استفاده از اینترنت 42 ،درصد آنان نیاز به

بهداشتی در حال توسعه سایتهای ویﮋه و تخصصی

EBM

آموزش جهت استفاده از پایگاههای اطالعاتی دارند (.)25
به منظور به روز ماندن اطالعات پزشکان و با توجه به تعداد

هستند (.)2
دکتر

زیاد مقاالت پزشکی ،الزم است یﻚ پزشﻚ روزانه حدود 27

 Gordon Guyattو همکاران به وجود آمد (به نقل از رنگرز

مقاله را بررسی و مرور کند ( .)22بنابراین به نظر میرسد در

جدی و همکاران) ( .)9جهت ارتقای هرچه بیشتر کیفیت

جامعه ما بین آموزش جدید پزشکی و عملکرد پزشکی فاصله

مراقبتهای بالینی بیماران در سالهای اخیر ،تجربه بالینی با

وجود داشته باشد و ممکن است این خأل از شکاف اطالعاتی

شواهد پﮋوهشی ترکیب شده است EBM .در حقیقت استفاده

بین دانش و کاربرد کامپیوتر و اینترنت در جستجو و تبادل

صحیح و خردمندانه از بهترین شواهد پﮋوهشی در

دیجیتالی اطالعات ناشی شود .بدون شﻚ ارزیابی و شناخت

تصمیمگیری بالینی است ( )9و باالترین مزیت آن ،استفاده از

دقیق شکافهای اطالعاتی جامعه در بهرهوری و استفاده بهینه

بهترین شواهد رایج در عملکرد بالینی و خدمات بهداشتی و

از سیستمهای اطالعاتی بهداشتی یﻚ ضرورت است (.)2 ،5

سابقه

EBM

در

سال

2275

به

همت

تصمیمگیری مدیریتی میباشد ( .)4استفاده از  EBMدر چهار

یکی از موارد خیلی مهم در تصمیمگیری بالینی ،ارزیابی و

گام «طراحی سؤال بالینی مشخص و مناسب با توجه به مشکل

قضاوت انتقادی شواهد است؛ چرا که استفاده از شواهد

928

ابراهیمیپور و همکاران

آگاهی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی...

نادرست میتواند به معنای از دست دادن جان یﻚ انسان باشد.

(فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار) توسط نرمافزار

بسیار ضروری است که پزشکان توانایی جستجو و بازیابی

 SPSSنسخه )version 18, SPSS Inc., Chicago, IL( 28

شواهد مناسب را داشته باشند و بتوانند آنها را با تجربیات

تجزیه و تحلیل شد.

خود درآمیزند و در مورد بیمار خاص خویش به کار برند (.)2
از آنجایی که گام اول در ترویج  ،EBMاطالع از میزان آگاهی

یافتهها

و به کارگیری آن در میان پزشکان میباشد ،بنابراین مطالعه

از  75کارورز مشارکت کننده در پﮋوهش 97 ،نفر مرد

حاضر با هدف بررسی آگاهی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم

( 89/8درصد) و  99نفر زن ( 47/2درصد) بودند .محدوده

پزشکی مشهد در زمینه  EBMدر سال  2929انجام شد.

سنی شرکت کنندگان  94-98سال بود و بیش از نیمی از آنها
( 87/2درصد) سن  98و  95سال داشتند 45 .نفر (58/7

روش کار

درصد) کتاب مرجع چاپی را به عنوان اولین منبع مورد استفاده

در این مطالعه توصیفی -مقطعی 75 ،نفر از کارورزان

جهت به روزرسانی اطالعات در برخورد با بیماران مورد

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش نمونهگیری غیر

استفاده قرار میدادند .کتب مرجع الکترونیﻚ در  28نفر (98/7

احتمالی آسان از میان  992کارورز شاغل در بیمارستانهای

درصد) افراد به عنوان دومین منبع مورد استفاده قرار گرفت4 .

آموزشی انتخاب شدند .دادهها با استفاده از یﻚ پرسشنامه

نفر ( 8/7درصد) مجالت الکترونیﻚ و  9نفر ( 9/2درصد)

استاندارد جمعآوری گردید .روحانی و همکاران در یاسوج

مجالت داخلی موجود در کتابخانه را به عنوان منابع اطالعاتی

پس از انجام یﻚ مطالعه ،روایی پرسشنامه را با محاسبه
ضریب  Cronbachs alphaبرابر با  5/88تأیید کردند (.)22

معرفی کردند.
 44نفر ( 59/2درصد) دلیل استفاده از کتب مرجع چاپی را

پرسشنامه مورد استفاده دارای سه بخش بود :بخش اول

سهولت دسترسی اعالم نمودند .همچنین  42نفر ( 88/5درصد)

اطالعات دموگرافیﻚ ،بخش دوم منابع اطالعاتی مورد استفاده

از افرادی که اولویت اول خود را استفاده از منابع الکترونیﻚ

توسط کارورزان و مشکالت دسترسی به آنها ،میزان

ذکر کرده بودند ،علت اصلی استفاده از این منابع را سهولت

رضایتمندی از شواهد به دست آمده و نقش  EBMدر درمان

دستیابی عنوان کردند 52 .نفر ( 87/2درصد) تنها در منزل و 82

های روزمره بیمار و بخش سوم سؤاالتی در خصوص میزان

نفر ( 84/9درصد) هم در منزل و هم در بیمارستان به اینترنت

دسترسی به اینترنت ،جستجو با موتورهای جستجو و یا

دسترسی داشتند 48 .نفر ( 54/9درصد) از وب آزاد جهت

استفاده از روشهای تخصصی جستجو ،میزان آشنایی با

دستیابی به مقاالت علمی موردنیاز استفاده میکردند .بیشترین

کتابخانه دیجیتال و  EBMو درخصوص آن ،آشنایی با منابعی

مورد استفاده از اینترنت ،دسترسی به مقاالت علمی از طریق

مانند پایگاه  Cochraneو آشنایی با مفاهیمی همچون خطر

سایتهای  Googleو  PubMedدر  99نفر ( 47/2درصد) و

نسبی و مطلق ،فاصله اطمینان و نسبت شانس را شامل میشد.

دومین مورد استفاده دسترسی به اخبار در  92نفر (44/9

سؤاالت بخش دوم و سوم با مقیاس  8درجهای لیکرت (بسیار

درصد) بود.

قوی  ،8قوی  ،4متوسط  ،9ضعیف  9و بسیار ضعیف )2

 82نفر ( 84/9درصد) از افراد مورد بررسی ،اهمیت زیاد و

طراحی شده بود .پرسشنامهها بدون نام تهیه گردید و پس از

بسیار زیاد و  22نفر ( 28/7درصد) اهمیت متوسط و ضعیفی

دریافت رضایت شفاهی ،جهت تکمیل در اختیار افراد قرار داده

برای دسترسی به اطالعات با اینترنت قایل بودند .علت اصلی

شد .دادههای جمعآوری شده با استفاده از آمار توصیفی

انتخاب گزینه متوسط و ضعیف در  99/8درصد مشکل زبان،

925
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در  97/5درصد مشکل دسترسی به اینترنت و در  45/8درصد

سایتهای مورد استفاده  EBMنداشتند و آموزش مدونی در

سایر موارد شامل عدم شناخت سایتهای مفید و کمبود وقت

زمینه  EBMندیده بودند 92 .نفر ( 95/5درصد) با کتابخانه

و بیانگیزه بودن در استفاده از اینترنت بود.

ملی دیجیتال آشنایی داشتند و تنها  8نفر ( 22/4درصد) در آن
عضو بودند و  9نفر ( 4/9درصد) دورهای را در خصوص

 25نفر ( 24/9درصد) از مشارکت کنندگان از مقاالت

آشنایی با کتابخانه ملی دیجیتال گﺬرانده بودند.

موجود در اینترنت که برای آنها تازگی داشت در تشخیص یا
درمان بیمارانشان استفاده کردند 57 .نفر ( 28/7درصد) از

میزان شناخت پایگاههای اطالعاتی و مفاهیم آماری EBM

کارورزان معتقد بودند که استفاده از  EBMدر مراقبت از

توسط کارورزان مورد مطالعه در جداول  2و  9نشان داده شده

بیماران مفید است .با این وجود ،تنها  95نفر ( 97/2درصد) با

است.

 EBMآشنا بودند و  57نفر ( 28/7درصد) هیچ شناختی از
جدول  :2توزیع فراوانی آگاهی از پایگاههای اطالعاتی مربوط به  )Evidence-based medicine( EBMدر میان کارورزان
آگاهی نسبت به پایگاه اطالعاتی

عدم آگاهی نسبت به پایگاه اطالعاتی

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

Bandolier

(8 )7/9

(58 )29/8

75

BMJ

(28 )98/7

(89 )74/9

75

Cochrane Database of Systematic Reviews

(7 )25/5

(59 )25/5

75

Dare

(2 )2/4

(52 )28/5

75

PubMed

(52 )87/2

(2 )29/2

75

پایگاه اطالعاتی

کل

جدول  :9توزیع فراوانی آگاهی کارورزان از اصطالحات اپیدمیولوژیﻚ )Evidence-based medicine( EBM
آگاهی نسبت به واژه

عدم آگاهی نسبت به واژه

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

Relative risk

(99 )92/4

(48 )58/5

75

Absolute risk reduction

(25 )99/2

(84 )77/2

75

Systematic review

(22 )97/9

(82 )79/8

75

Odds ratio

(99 )99/2

(47 )57/2

75

Confidence interval

(94 )94/9

(45 )58/7

75

Clinical effectiveness

(28 )92/4

(88 )78/5

75

مفهوم آماری

بحث و نتیجهگیری
پﮋوهش حاضر با هدف بررسی آگاهی کارورزان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه  EBMانجام شد.
نتایج نشان داد ،بیشتر کارورزان ( 28/7درصد) شناخت
دقیقی از  EBMنداشتند؛ در حالی که بیش از  84/5درصد

کل

آنها هم در منزل و هم در محیط کار به اینترنت دسترسی
دارند .نتایج مطالعه صادقی و همکاران بر روی آگاهی دستیاران
تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز نشان داد ،فقط
حدود  95درصد از دستیاران با  EBMآشنایی داشتند (.)7
نتایج تحقیقی در عربستان سعودی گزارش کرد که 45
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آگاهی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی...
درصد پزشکان مراقبتهای بهداشتی اولیه در خصوص EBM

استفاده نمیکردند و  85/9درصد آموزش رسمی در خصوص

مطالبی آموخته بودند ( .)5نتایج مطالعه صادقی و همکاران ()7

 EBMندیده بودند (.)5

نگران کنندهتر از تحقیق در عربستان سعودی ( )5است.

مطالعهای در ایران گزارش کرد که بیشتر اعضای هیأت

 Wilsonو همکاران در بررسی پزشکان عمومی دریافتند که با

علمی شناخت دقیقی از  EBMندارند و کمتر سراغ سایتهای

وجود افزایش استفاده از اینترنت 42 ،درصد از جامعه مورد

اختصاصی میروند ()2؛ در حالی که در مطالعه انجام شده در

تحقیق نیاز به آموزش استفاده از پایگاههای اطالعاتی داشتند

قطر در رابطه با آگاهی پزشکان عمومی نسبت به  ،EBMدر

(.)25

حدود  45/7درصد پاسخ دهندگان از وبسایتهای پزشکی

دیگر مطالعات انجام شده در ایران نیز نشان میدهد که پس

 EBMآگاهی داشتند ( .)24همچنین در مطالعهای که در

از یﻚ برنامه آموزشی حساب شده ،مهارتهای  EBMدر

انگلستان انجام شد 45 ،درصد از پزشکان عمومی در خصوص

شرکت کنندگان افزایش مییابد ( .)29،29بنابراین با وجود

پایگاه  Cochraneاطالعات داشتند و  72درصد از آنان

دسترسی پزشکان به رایانه و اینترنت در محیط کار ،آنان از

نداشتن وقت را مهمترین عامل عدم استفاده از  EBMدر

بهترین شواهد موجود در طبابت خود بیبهره ماندهاند .این

تصمیمگیریهای خود عنوان کردند ( .)28با وجود این که برای

مسأله لزوم برنامهریزی منسجم جهت آموزش پزشکان در این

جستجوی صحیح  EBMروشهای جستجوی خاصی غیر از

زمینه را به وضوح نشان میدهد.

جستجوی ساده در وب به کار میرود که منجر به نتایج دقیق و

 54/9درصد کارورزان مطالعه حاضر از وب آزاد جهت

مرتبط میشود ( ،)2اما در مطالعه حاضر تنها  4/9درصد افراد

دستیابی به مقاالت علمی موردنیاز استفاده میکردند .به عبارت

از روشهای خاص آگاهی داشتند یا این روشها را

دیگر ،روش خاصی را برای جستجو و ارزیابی شواهد

میشناختند.

نمیشناختند 58/7 .درصد افراد ،کتب مرجع چاپی را اولین

با توجه به این که استفاده از  EBMبه طور قابل توجهی

منبع مورد استفاده جهت به روزرسانی اطالعات در برخورد با

مراقبت بیمار را بهبود میبخشد ،تصمیمگیری را در میان

بیماران و علت اصلی آن را سهولت دستیابی به این منابع بیان

پزشکان به اشتراک میگﺬارد و موجب باال رفتن رضایت و

کردند .نتایج مطالعه حاتمی نیز نشان داد که بیشتر پزشکان به

اعتماد بیماران نسبت به پزشﻚ معالج میشود ( ،)9نتایج

طور آزاد در وب به جستجو میپردازند و یا به علت در

حاصل از پﮋوهش حاضر هشدار دهنده است .در یکی از کتب

دسترس بودن و راحتی کتابهای متنی به آنها مراجعه

 EBMبه مطالعاتی اشاره شده است که بر اساس نتایج آنها،

میکنند؛ در حالی که به علت سرعت زیاد پیشرفت علوم

صاحبنظران علوم بهداشتی اصطالحات خطر نسبی ،خطر

پزشکی ،کتابها نمیتوانند منابع روزامد و مناسبی برای یافتن

مطلق و نسبت شانس را نمیشناختند ( .)5در مطالعه حاضر

شواهد جهت اتکا به آنان در تصمیمگیری بالینی باشند (.)8

بیش از  55درصد افراد نسبت به مفاهیم آماری شناختی

در مطالعه حاضر 28/7 ،درصد از افراد هیچ شناختی از

نداشتند.

سایتهای مورد استفاده  EBMنداشتند و آموزش مدونی در

نتایج مطالعهای که به منظور بررسی میزان آگاهی و استفاده

زمینه  EBMندیده بودند .نتایج مطالعه امینی و همکاران نیز

از  EBMدر بین دستیاران به عمل آمد ،نشان داد که نیاز به

نشان داد که  85درصد دستیاران در خصوص منابع آموزش

آموزش بیشتر در زمینه آشنایی با واژههای اپیدمیولوژی رایج

پزشکی مانند  Cochraneو  Dareآشنایی نداشتند و از آن

در بحث  EBMبه شکل آموزش کارگاهی و عملی وجود دارد
(.)5
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با وجود اینکه درصد باالیی از کارورزان معتقد بودند که
استفاده از  EBMدر مراقبت از بیماران مفید است ،اما تنها

دوره یازدهم شماره سوم

و مراقبتی ،قرار دادن واحد  EBMدر برنامه درسی دانشجویان
پزشکی بسیار اثربخش و کارا به نظر میرسد.

تعداد کمی از آنان از  EBMدر تشخیص یا درمان بیمارانشان

از محدودیتهای پﮋوهش حاضر میتوان به عدم همکاری

استفاده میکردند .صادقی و همکاران در مطالعه خود گزارش

برخی بیمارستانها و عدم صرف وقت از سوی برخی

کردند 8/9 ،درصد از دستیاران در تصمیمگیریهای بالینی خود

کارورزان و همکاری الزم از سوی آنان اشاره کرد .پﮋوهش

از  EBMاستفاده میکنند ( )7که در مقایسه با مطالعه حاضر

حاضر تالش کرد تا این بررسی را بین دستیاران تخصصی نیز

رقم پایینتری است .نتیجه مطالعه زارع در تبریز نشان داد،

انجام دهد ،اما به دالیلی موفق به انجام آن نشد .پس باید در

 48/9درصد از پاسخ دهندگان در تصمیمگیریهای بالینی خود

مطالعات آینده رویکرد دستیاران تخصصی (که نقش ویﮋهای در

از  EBMاستفاده میکنند ( )2که در مقایسه با مطالعه حاضر

آموزش و انتقال اطالعات بهداشتی -درمانی به دانشجویان

رقم باالتری است و به احتمال زیاد علت آن وجود مرکز فعال

پزشکی دارند) مورد بررسی قرار گیرد.

آموزش  EBMدر دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده است(.)7
در مقالهای ذکر شده بود در صورتی که از  EBMاستفاده

نتیجهگیری

نشود ،پزشکان مجبور به استفاده از  7جایگزین آن به نامهای

نتایج مطالعه بیانگر پایین بودن آگاهی کارورزان پزشکی

«پزشکی مبتنی بر سرشناسی ،پزشکی مبتنی بر تندخویی،

دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه  EBMاست .کارورزان

پزشکی مبتنی بر فن بیان ،پزشکی مبتنی بر مشیت ،پزشکی

به عنوان یکی از مهمترین گروههای آموزش گیرنده نقش

مبتنی بر کم جرأتی ،پزشکی مبتنی بر دلهره یا پزشکی مبتنی بر

مهمی را در استفاده از  EBMایفا میکنند .بنابراین برنامهریزی

اعتماد به نفس» هستند ( .)25از آن جا که بدون استفاده از

منسجم جهت قرار دادن واحد درسی  EBMجهت کاربردی

روش  EBMممکن است در مورد بیماران بر اساس اطالعات

کردن آن و آموزش برای استفاده از اینترنت و روشهای

قدیمی و از رده خارج تصمیمگیری شود ( ،)27بنابراین

صحیح جستجو ضروری به نظر میرسد.

برگزاری دورههای مدون و منظم آشنایی با  EBMو دانستن
مراحل و اصول  EBMجهت افزایش توانایی پزشکان برای
تصمیمگیریهای بالینی ضروری به نظر میرسد.
الزم به ذکر است که یافتن زمان مناسب برای آموزش
مهارتهای  EBMنیز حایز اهمیت میباشد .آن چه مسلم

سپاسگزاری
این مقاله حاصل طرح پﮋوهشی مصوب دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد در سال
(2929کد )295979-52بوده است .نویسندگان این مقاله،کمال

است ،آموزش  EBMو ارزیابی آن باید بر اساس نیازهای

تشکر را از حمایت مالی معاونت پﮋوهشی دانشگاه علوم

آموزش گیرندگان و تجربیات آنها باشد .بیشتر گزارشها

پزشکی مشهد و نیز از کلیه دانشجویان عزیزی که با همکاری

سالهای چهارم و پنجم (مقطع بالینی) را پیشنهاد کردهاند که

صمیمانه خود ما را در انجام این پﮋوهش یاری رساندند ،دارند.

شاید به دلیل افزایش تجربه برخورد با بیمار و محیط بالینی
باشد ( .)29بنابراین جهت ارتقای سطح کیفیت خدمات درمانی
2. Rngraz Jedi F, Moraveji SA, Abazari F.
Knowledge and use of evidence-based
medicine
amonggeneral
practitioners,
residents, and professionals part of the
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Background & Objective: Interns are one of the most important groups among medical student, and
thus, must learn to use evidence-based medicine (EBM). The present study was performed with the aim
of evaluating the knowledge of medical interns of Mashhad University of Medical Sciences (MUMS),
Iran, on evidence-based medicine in 2013
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 70 medical interns were selected using convenience
sampling method. Data were gathered using a standard questionnaire and analyzed by descriptive
statistics and SPSS software.
Results: The information source for clinical decision making in 65.7% of interns were their textbooks
among which 62.9% used textbooks because of their accessibility. In addition, 95.7% of interns believed
EBM to be useful in improving patient care. However, only 37.1% of them knew the meaning of EBM
and 95.7% were not familiar with EBM internet sites.
Conclusion: Integrated planning is necessary in order to include EBM courses in medical curriculum
and to teach the use of internet and correct forms of searching.
Key Words: Knowledge, Medical interns, Evidence-based medicine
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