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“evidence based” اصطالحی است که به¬طور وسیعی در پزشکی و جراحی استفاده شده و فرایندی است که با استفاده 
از بهترین شواهد تحقیقاتی به همراه تجربیات بالینی امکان درمان برای بیماران را فراهم می کند.

Evidence Center از گروه BMJ، می تواند در تائید اعتبار شواهد، برای فراهم کردن نتایج بالینی بهینه به استفاده کننده کمک 
.Best Clinical Evidence. Practice نماید. از جمله فعالیت ها و خدمات این مرکز می توان به تهیه مجموعه های

Best Treatments، تهیه systematic review ها، به روز کردن شواهد و تهیه updates ، بررسی شواهد، هدایت تفکر بر 
اساس شواهد و تهیه استاندارد¬های آن، آموزش، مشاوره، اخبار و نظرات اشاره کرد.

 BMJ | Evidence Center

مقدمه

BMJ clinical evidence  منبعی بین المللی برای تهیه بهترین شواهد در مراقبت های بهداشتی است که با فراهم کردن دسترسی 
به جدیدترین شواهد پزشکی و به روز کردن مداوم آنها، صدها هزار متخصص بالینی از سراسر جهان را در اتخاذ بهترین تصمیمات 
بالینی یاری می دهد. وظیفه نویسندگان کارشناس و متخصص BMJ بررسی و خالصه کردن اطالعات مرتبط و شواهد به صورتی 
است که سریع و با سهولت قابل دستیابی باشند. این اطالعات به صورت چاپی، آنالین و  PDA قابل دریافت است. شواهد بالینی 
بیش از 500 موضوع و بالغ بر2000 روش درمان را در بر می گیرد که این موضوعات  مهم ترین مسائلی و وضعیت هایی است  که 
در مراقبت های اولیه بیمارستانی کاربرد داشته و تأکید آن روی نتیجه درمان بیماران است. اطالعات این منبع از نتایج تحقیقات بالینی 

مفصل و با استفاده از Cochrane library, Embase, Medline, Evidence base journals تهیه و تنظیم می شود.  
از جمله ویژگی های BMJ clinical evidence عبارتند از:

• بازنگری های منظم )systematic reviews ( با استفاده از 3000 منبع بیمارستانی 
• پاسخ به 570  سئوال بالینی 

• شیوه نمایش مناسب برای استفاده کاربر 
• هشدارهای سالمت دارویی،

• پیوند به سایر منابع و راهنماهای عملی کلیدی،
• خالصه های مطالب که یک دیدگاه کلی در اختیار استفاده کننده قرار می دهد.   
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جستجو و یافتن شواهد کلینیکی

جستجو بر اساس تقسیم بندی موضوعی

سه راه برای یافتن شواهد مورد نیاز شما وجود دارد:
• جستجو بر اساس تقسیمات موضوعی

• جستجو و مرور لیست الفبایی
• جستجوی کلید واژه ای 

با کلیک بر Section ، لیست الفبایی موضوعی ظاهر می شود. با انتخاب هر یک از تقسیمات، پنجره  جدیدی باز می شود که بازنگری 
های منظم )Systematic Review( موجود را نمایش می دهد.
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روی گزینه »Full Review List« کلیک کنید تا لیست الفبایی ریویوها را نمایش دهد. با کلیک روی نوار الفبا در باالی پنجره ، به 
راحتی می توان به شواهد موجود که با آن حروف آغاز می شود دسترسی یافت.

جستجو از روی لیست الفبایی

Searchجستجو با استفاده ازابزار

این ابزار هنگامی با ارزش خواهد بود که جستجو بر روی  اقدامات یا موضوعی باشد که رکوردی از بررسی ها و بازنگری های مختلف
)reviews (  در آن موجود باشد. مثل کورتیکو استروئیدها 

زمانی که شما از کلید جستجو استفاده می کنید.نتایج در لیست هایی نمایش داده می شود و کلید واژه جستجو به صورت پر رنگ در متن 
مشخص می شود. شما می توانید براحتی رتبه یندی میزان ارتباط مطالب را مشاهده کنید. در این پروسس مسیر هر رکورد نیز مشخص 

شده ، و بیانگر این است که هر رکورد درکدام گروه موضوعی قرار می گیرد.
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شواهد بر اساس بازنگری های منظم)Systematic Review( برای یافتن پاسخ پرسش هایی که بیشتر پزشکان بالینی و بیماران 
درگیر آن هستند متمرکز شده است. ابتدا توصیف سؤاالت، خالصه و پیش زمینه ای از یک وضعیت، بیان شده و سپس به اقدامات 
درمانی مرتبط با آن اشاره می شود. هر نوع اقدام درمانی بر اساس نتایج مثبت و منفی تقسیم بندی  و نمایش داده می شود. شواهد 

اصلی دارای ضمایمی مثل لینک به صفحات دیگر، رفرنس ها و اطالعات اضافی نیز هستند.

زیرمجموعه هر review عبارتند از:
Interventions: خالصه اقدامات درمانی را بر اساس تأثیراتشان تقسیم بندی کرده است؛

Reviews توضیحات بیشتر در مورد

About this condition: اطالعات پس زمینه در مورد شرایط مورد نظر را دارد؛
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Guide lines: پیوند به راهنماهای مهم و مرتبط با هر رکورد را فراهم می کند؛
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Key point: خالصه ای از نکات  کلیدی هر Review را در بردارد ؛

Updates: شامل منابع منتشر شده جدید در مورد هر Review از زمان انتشارآن است؛
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با کلیک بر روی هر up date می توان اصل مطلب یا مقاله را در پایگاه مربوطه مشاهده کرد.

References: منابع استفاده شده برای تهیه هر رکورد را معرفی می کند؛

BMJ
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BMJ clinical evidence : منابع مختلفی را برای روزآمد نگهداشتن شواهد خود ارائه می دهد.
Ebm tools : این ابزار برخی از روش های بالینی و آماری را که در BMJ clinical evidence استفاده شده را توضیح داده و 

چگونگی تعیین ریسک در تصمیمات بالینی را بیان می دارد؛
Ebm links: پیوندهای مرتبط و دقیق به دیگر شواهد بر پایه ارتباط انتشارات، سازمان و مواد درمان؛

Drug information: پیوند به منابع بین المللی اطالعات دارویی معتبر؛
Ebm traning: آموزش رایگان طرح درس )Module( تست های تشخیصی و آماری.

منابع اضافی

و دیگر امکانات:
 Your responses: امکان تعامل و اظهار نظر درباره هر رکورد را برای متخصصین بالینی فراهم می کند. دراین بخش می توان نتیجه 

فعالیت بالینی خود را برای گروه BMJ evidence base ارسال کرد.
Print options: پرینت صفحه یا دانلود Review به فرمت PDF را امکان پذیر می کند؛

از مواردی که می توان به آن اشاره کرد اینکه، اقدامات انجام شده برای هر وضعیت در یک جدول خالصه   شده اند که بر اساس 
تأثیر)مفید و مضر بودن( با نمادهایی )Icon( مشخص شده اند.

Icons: ویژگی های مفید و مضر مرتبط با هر اقدام درمانی را نشان می دهند. با کلیک روی هر مورد از توصیفات، می توان به خالصه ای 
از روش انجام و نتایج و مراجع )رفرنس های( آن دست یافت. 
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اخبار و آگهی ها

BMJ clinical evidence  در یافتن مطالب و جدیدترین اخبار مرتبط درباره پزشکی بر پایه شواهد بالینی و موارد مرتبط، یاریگر 
محققان است.

Drug safety alert: یافته های جدید درباره سالمت دارویی را شامل می شود که اغلب در صفحه اول هر رکورد مشاهده می شود؛

Rss updates: اشتراک بخش Rss و دریافت هشدار برای موارد تعیین شده؛ 
Email alert: دریافت هشدار به هنگام روزآمد شدن Reviews به BMJ clinical evidence ؛

News: آخرین اخبار مرتبط درباره پزشکی بر پایه شواهد بالینی.

BMJ
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BMJ clinical evidence روی PDA هم موجود است که امکان دسترسی به شواهد پزشکی بر بالین بیمار را هم فراهم می کند. 

 BMJ clinical evidence on PDA
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