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 MD Consult   مجموعه ای از برترین منابع پزشکی جهان در یک محیط یکپارچه در فضای اینترنت  می باشد.  پزشکان با 
استفاده از این مجموعه می توانند بصورت کارآمد پاسخ سواالت خود را دنبال نموده  و در خصوص شیوه های درمان تصمیمات 
مناسب و بهتری اتخاذ نمایند . این بانک در بیش از 90درصد  از دانشگاههای پزشکی آمریکای شمالی و بیش از 1700سازمان 
مراقبتهای بهداشتی در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار گرفته و میلیونها پزشک و کاربر حرفه ای به این مجموعه دسترسی دارند . 

به این ترتیب MD Consult  یکی از معتبرترین سرویسهای الکترونیکی اطالع رسانی پزشکی به شمار می آید.
بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده ، کاربران به طور متوسط 83 درصد از اطالعات پزشکی و ژورنالهای MD Consult را 
مورد استفاده قرار داده اند . همچنین این بانک 82 درصد نیاز کاربران را جهت کسب پاسخ به سواالت پزشکی برطرف می نماید. 
شایان ذکر است که MD Consult باالترین رتبه را در زمینه تسهیالت، صرفه جوئی در زمان، ارایه اطالعات دقیق و کامل و 

بهبود روشهای مراقبتی بیماران دریافت نموده است.
The MD Consult Core Collection   مجموعه کامل و متنوعی از اطالعات پزشکی جهت استفاده متخصصان و پزشکان 
می باشد. جهت سهولت استفاده کاربران، MD Consult شمار زیادی از اطالعات را در یک جا جمع نموده و در صورت نیاز 
امکان اضافه نمودن منابع تکمیلی برای کاربران را نیز مهیا نموده است.امروزه MD Consult به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای 
موجود جهت استفاده پزشکان به شمار می رود که معتبرترین و روزآمدترین منابع پزشکی را فقط با یک کلیک در اختیار کاربران 

خود قرارمی دهد.این سایت جهت رفع  نیازهای واقعی پزشکان و دانشجویان طراحی شده است. 
ناشرMD Consult   پایگاه اطالعاتی Elsevier می باشد و شامل مجالتی را در این مجموعه گرد آورده است که در 

Science Direct موجود نمی باشند . چهار ناشر کتابهای این مجموعه عبارتند از: 
Mosby-1

 WBSounders-2
Churchill Livingston-3

    Academic Press-4

مقدمه



جهت ورود به سایت Consult  MD ابتدا  آدرسwww.inlm.org  را در قسمت آدرس بار،تایپ و سپس با فشردن دکمه 
Enter وارد سایت کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی شوید. از  Databasesهای موجود گزینه MD Consult  را انتخاب و وارد 

سایت مربوطه شوید.
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 سیستم شما را با نام Iran Ministry of Health and Medical education Consortium   می شناسد.
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اکنون شما می توانید برای خود شناسه کاربری و رمز عبور ایجاد کرده و در سایت ثبت نام نمائید. با داشتن شناسه کاربری و 
رمز ورود از این پس می توانید در هر کجا و بدون محدودیت جغرافیایی )غیر از محیط وب دانشگاه( به این سایت دسترسی 
داشته و از امکانات آن بهره مند شوید. جهت ثبت نام می بایست گزینه Create Account  در باالی صفحه را کلیک 

نمائید 

بعد از تکمیل اطالعات فوق، گزینه  I Accept  را کلیک و  Login  شوید.

Enter Your Contact Information



5

مجموعه MD Consult در 9 گروه زیر طبقه بندی شده است:
Books

Journals
The Clinics

Patient Education
Drug

Guidelines
Images

News
CME

BOOKS

Books
متن کامل بیش از 125 عنوان کتاب مرجع پزشکی در MD Consultموجود است و کاربران قادر خواهند بود تا به طور 

همزمان در کل مجموعه جهت دسترسی به اطالعات مورد نیاز خود به جستجو بپردازند. 
اطالعات کامل  با  کتابها  الفبایی  سیاهه  را کلیک کرده،    Books عبارت  اصلی  در صفحه  کتابها  قسمت  در  برای جستجو 

کتابشناختی ظاهر می گردد.

C   NSULT   MD
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در سیاهه الفبایی، جستجو را ادامه و کتاب مورد نظر را پیدا و انتخاب کنید. با کلیک کردن بر روی عنوان کتاب مشخصات 
کامل کتاب ظاهر می گردد. 

به عنوان مثال کتاب  Albert را از سیاهه انتخاب که با کلیک بر روی آن، صفحه زیر ظاهر می گردد:
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در سمت راست صفحه توضیحاتی  در مورد کتاب ارائه شده و در سمت چپ  Content و Index  کتاب نشان داده شده 
است.  با کلیک بر روی هر کدام ار آنها به اطالعات مورد نظر دسترسی خواهیم داشت. در قسمتContents   می توان 
به Chapter مورد نظر رسید و در قسمت ایندکس که به صورت موضوعی و الفبایی می باشد می توان موضوع مورد عالقه 
را دنبال نمود. عالوه بر فهرست  الفبایی عنوان کتاب،  فهرست دیگری به نام  Specialties نیز وجود دارد که بر اساس 

موضوعات، کتابها را طبقه بندی نموده است.

با انتخاب  Specialtiesصفحه زیر ظاهر می شود.در این قسمت با انتخاب هر کدام از موضوعات و کلیک بر روی آن می 
توان به کتابهایی در  موضوع مربوطه دسترسی داشت. به عنوان مثال با کلیک بر روی واژه  Cardiology می توان فهرست 

کتابهای مورد نظر را مشاهده نمود.

BOOKS

C   NSULT   MD
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و با انتخاب هر یک از عناوین معرفی شده می توان به اطالعات بیشتری از آن دسترسی داشت.

عالوه بر موارد فوق، در صفحه اصلی جستجو می توان به دنبال کتاب مورد نظر پرداخت .
به عنوان مثال در قسمت Search کلمه Books را انتخاب و در قسمت for عبارت Cancer را وارد    می نمائیم. سپس صفحه زیر 

ظاهر می گردد:
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نتیجه جستجو، فهرست کتابهایی است که در زمینه cancer در این پایگاه موجود می باشد.. با کلیک بر روی هر کدام اطالعات کامل 
کتاب آورده می شود.

 
  Clinics of North A merica را تشکیل می دهد. بیش از 80 عنوان مجله پزشکی و مجالت MD Consult مجالت بخش عمده پایگاه
در بخش مجالت در اختیار کاربران قرا رگرفته است . عالوه بر  چکیده مقاالت شما به متن کامل مقاالت نیز دسترسی دارید امکانی که از 

طریق موتور جستجوی قدرتمند  Medline فراهم شده است. این موتور جستجو همچنین چکیده های اسناد پزشکی را از طریق
 Cochrane Database of Systematic Reviews در اختیار کاربران قرار می دهد.

برای استفاده از  مجالت در صفحه اصلی عبارت Journals را کلیک می کنیم. صفحه زیر ظاهر می شود:

Journals

Journals

C   NSULT   MD
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دسترسی به مجالت  به 2 طریق امکان پذیر است :
  1- در قسمت جستجو ابتدا عبارت Journal/MEDLINE  را انتخاب و کلید واژه مورد نظر را در قسمت for  وارد نموده، سپس 
اطالعات خواسته شده از قبیل نام نویسنده، عنوان مجله، محدوده زمانی، تاریخ انتشار، نوع مقاله و محدوده سنی را مشخص و عبارت 
Search را کلیک نمائید. به عنوان مثال عبارت Cancer را در ژورنالAmerican Heart Journal  در محدوده زمانی 2004 تا 

کنون را جستجو نمائید:    

نوع ترتیب در نمایش اطالعات،  بر اساس مقاالت مرتبط می باشد که در صورت تمایل می توان آن را تغییر داد . در هر صفحه 20 
رکورد نشان داده می شود. جهت دریافت متن کامل مقاله به فرمت PDF   بر روی گزینه مورد نظر کلیک نمائید.
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2-  از طریق سیاهه الفبایی مجالت هم می توان جستجو را دنبال نمود . به عنوان مثال عنوان  American Family Physician را 
انتخاب می کنیم. 

در سمت چپ صفحه  شما می توانید لیست مجالت موجود را مشاهده کرده و با انتخاب تاریخ به اطالعات مورد نظر دسترسی داشته 
باشید.

C   NSULT   MD
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   در قسمت مجالت عبارتی به عنوان  In This Weeks Journals نیز به چشم می خورد. بدین ترتیب قادر خواهیم بود به چکیده و 
خالصه آخرین و جدیدترین مقاالت برتر دسترسی یابیم. بر روی عنوان مجله کلیک و  خالصه مقاالت را مشاهده می نمائیم.  به عنوان 

مثال با انتخاب مجله  the Lancet ، صفحه زیر ظاهر می گردد.

با انتخاب و کلیک بر روی Article Summary  به خالصه مقاله دسترسی خواهیم داشت.
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What’s New in Journals : آخرین و جدیدترین اطالعات مربوط به جدیدترین مقاالت منتشر شده از سیاهه ژورنالهای 
این سایت می باشد که در سمت راست صفحه و با عبارت فوق مشخص شده است. با انتخاب هر کدام از عناوین می توانیم به اطالعات 

کامل ژورنال  با متن کامل مقاالت دسترسی داشته باشیم. 

  The Clinics
 Clinics را به صورت تمام متن در اختیار کاربر قرار     می دهد. ژورنالهای Clinics تنها سایتی است که ژورنالهای  MD Consult
 Clinics منابعی هستند که در مطالعات بالینی مورد استفاده  متخصصین و پزشکان قرار گرفته و از اعتبار باالئی نیز برخوردارند .  35 عنوان
و مقاالت تمام متن  از سال 2002 تا کنون در این بخش قابل دسترسی می باشد. برای مشاهده  ژورنالهای Clinics ، در صفحه اصلی بر 

روی عنوان  the Clinics کلیک نمائید.                                                                      
جستجو در ژورنالهای clinics مانند جستجو در قسمت ژورنالهاست.

از طریق سیاهه الفبایی هم می توان ژورنال مورد نظر را انتخاب  و با کلیک بر روی آن به اطالعات کامل دسترسی پیدا کنیم.
درسمت راست صفحه اصلی مانند صفحه ژورنالها، عبارت What’s New in the Clinics  به چشم   می خورد که شامل آخرین و 

جدیدترین مجالت Clinics چاپ شده می باشد.

  The ClinicsC   NSULT   MD
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 Patient Education
شامل برگه های آموزشی بیمار می باشد که در زمینه شناخت بیماری و نیز درک دستورات درمانی پزشک به کاربران کمک می 

نماید. در این سایت می توانید به بیش از 10000 برگه آموزشی دسترسی داشته باشید. همچنین پزشکان قادر خواهند بود تا تغییراتی در 
این برگه ها مطابق با نیاز خود ایجاد نمایند.

موضوعات تحت پوشش عبارتند از: بهداشت بزرگساالن، علوم رفتاری، کاردیولوژی، مراقبتهای پزشکی، طب اطفال، مراقبتهای اولیه، 
طب ورزشی و بهداشت زنان.

برای استفاده از این منبع در صفحه جستجو در قسمت Search عبارت Patient Education را انتخاب نمائید.

 Patient Education
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در قسمت زیر 4 عبارت به چشم می خورد:
Conditions & treatments :  بیماری و درمان

Medications :  اطالعات دارویی 
Specialties  :  خالصه و تفسیرهای تخصصی 

Spanish :  دسترسی به اطالعات به زبان اسپانیایی 

Conditions& Treatments -1 : شامل فهرستی الفبایی است که بر اساس نیاز می توان هر یک از حروف A-Z را انتخاب نمود. 
به عنوان نمونه از حرف A موضوعAIDS and the Eyes  را کلیک نمائید

C   NSULT   MD
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بدنبال آن می توان اطالعات در مورد بیماری و درمان آن را مشاهده نمود.

Medications -2 : بر روی این عنوان کلیک نمائید.  به عنوان مثال از حروف A-Z حرف B را انتخاب و در فهرست موجود عنوان 
BCG live, Intravesical  را کلیک نمائید.



17

  بعد از انتخاب می توان اطالعات داروی مورد نظر را مشاهده نمود .
اطالعات دارویی مربوط و وابسته به Patient Education در این بخش ارائه می شود و  با آنچه در قسمت Drugs  آورده شده 

است،  ارتباطی ندارد.

Specialties -3 :  خالصه تفسیرهای تخصصی  در رابطه با مهمترین مقاالت علمی در بخش Specialties  گردآوری شده است. با 
کلیک بر روی آن موضوعات قابل مشاهده می باشند:

C   NSULT   MD
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با انتخاب هر موضوع و کلیک بر روی آن فهرست الفبایی مشاهده می گردد. به عنوان مثال با انتخاب و کلیک نمودن عنوان 
Nephrology   نتیجه زیر مالحظه می گردد:

 Spanish  -4 : اطالعات به زبان اسپانیایی می باشد. روش جستجو مانند آنچه که در موارد فوق توضیح داده شده،  می باشد. در اینجا 
عالوه بر زبان اسپانیایی، Version English و Image ، نیز قابل دسترس می باشد. با انتخاب یک حرف و بعد موضوع مورد نظر 
اطالعات به صورت زیر مشاهده می گردد، به عنوان مثال از حرف M  عنوان MacularDegeneration,Age-Relate   را کلیک 

و نتیجه را مشاهده نمایید . در اینجا هم تصویر و هم نسخه آن به زبان انگلیسی قابل دسترس است . 

در این صفحه با کلیک بر روی هر گزینه، اطالعات مورد نیاز  قابل دسترس هستند.
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عالوه بر آن می توان جستجو را به صورت موضوعی در قسمت for انجام داد. به عنوان مثال عبارت Allergy  را در قسمت for می 
نویسیم، نتیجه به صورت زیر ظاهر می شود:

 Drugs
  MD consult  دارای بانک اطالعاتی داروئی بسیار جامعی است که  شامل اطالعات تصویب شده بیش از 22000 دارو که از سوی 
FDA )Food and Drug Administration(   می باشد . داروها بر حسب نام  generic  یا نام تجاری، رده درمانی یا داروئی یا 

موارد موثر دارو در این بانک تقسیم بندی شده اند.

DrugsC   NSULT   MD
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  در صفحه اول دو عبارت به چشم می خورند:
Safety Notices-1  :  داروهایی را که دارای بروشور می باشند، معرفی و بطور دائم 3 نوع از جدیدترین داروها در این بخش وارد می 

گردد.

با کلیک و انتخاب هر گزینه اطالعات فوق بازیابی می گردد.                           
مشابه توضیحاتی که در بخش های قبل ارائه شد برای جستجو امکانات متعددی وجود دارد. در این بخش نیز  فهرست داروها به صورت 
الفبایی موجود است. با انتخاب هر دارو و کلیک بر روی نام آن اطالعات الزم ارائه می شود. همچنین می توان در قسمت for  نام دارو 

را وارد و اطالعات را مالحظه نمود.  مثال:  در فهرست الفبایی  دارویAtenolol  را انتخاب می کنیم.
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اگر بر روی تصویر دارو کلیک نمائید تصاویر دیگری از دارو را نیز نشان خواهد داد.

در پایین شکل، گزینه های دیگری نیز مشاهده می گردد که  شامل آموزش استفاده برای بیماران، اندازه و دوز دارو، موارد آلرژی و 
حساسیت زا، موارد احتیاط و محدودیت مصرف دارو، فعل و انفعاالت شیمیایی  و .......ارائه می گردد.

هر یک از گزینه های فوق حاوی اطالعات مربوطه می باشد.
جستجو در این قسمت نیز براساس 4 گزینه می باشد:

Drugs : نام دارو
Indications : موارد تجویز شده

Contraindications : موارد ناروا و غیر قابل تجویز
Adverse Reaction : موارد آلرژی زا و نا مطلوب

 Indications : فهرستی الفبایی از نام بیماریها می باشد. با کلیک بر روی هر بیماری داروی تجویز شده برای آن مورد،  نمایش داده 
می شود. 

 Contraindications : فهرستی الفبایی از نام بیماریهاست و با کلیک بر روی آن نام بیماری و سپس داروهایی که منع مصرف دارند، 
ذکر شده است.

Adverse Reactions :یک فهرست الفبایی از نام بیماریهاست و موارد آلرژی زا بودن داروهای مربوط به بیماری مورد نظر را ذکر 
می کند.

جستجو در گزینه های فوق مانند موارد گفته شده در قبل می باشد.

Guidelines
بالغ بر 1000 عنوان راهنمای عملی بالینی توسط بیش از 75 انجمن پزشکی و نمایندگی های دولتی در زمینه بیماریهای مختلف در

 MD consult ارائه می شود.

GuidelinesC   NSULT   MD
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در صفحه اصلی، ابتدا جدیدترین موارد مشاهده می گردد. با انتخاب هر کدام از آنها، به  متن کامل  راهنما دسترسی خواهیم  داشت .به 
عنوان مثال سومین  گزینه را انتخاب می نمائیم.
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  بعد از انتخاب، ارتباط با سایت مجله مورد نظر برقرار شده و راهنما را بطور کامل دریافت خواهیم نمود .

در باالی صفحه اصلی Guidelines، سه شاخه اصلی برای ورود به صفحات دیگر مشاهده می گردد:

)Topics) A-Z:  فهرست الفبایی موضوعی است . با انتخاب هر موضوع مقاالت تمام متن  در آن زمینه قابل دسترس می باشد. به عنوان 
مثال از حرف A  عنوان Ablation   را انتخاب و  نتیجه را دنبال  می کنیم. با انتخاب عنوان Ablation  چند Guidelines در رابطه 

با موضوع انتخابی آورده می شود. 

C   NSULT   MD
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  Guidelinesبه ترتیب سال انتشار، موضوعات خاص را به صورت الفبایی ارائه می نماید.  با انتخاب هر گزینه تعدادی : Specialties
در رابطه با موضوع انتخابی ظاهر می گردد که  با انتخاب هر کدام، شما به  اطالعات مورد نیاز دسترسی خواهید داشت . 

Authoring Organization : اسامی انجمنها به صورت  الفبایی در این بخش معرفی می گردند . با انتخاب هر کدام، به فهرست 
Guidelines ارائه شده توسط انجمن مورد نظر، دسترسی خواهیم داشت.



 Images
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 دسترسی به بیش از 50 هزار تصویر  از معروفترین کتب پزشکی موجود در سایت MD Consult در این بخش میسر می باشد.
این تصاویر شامل: عکس، جدول، نمودار و... می باشد. در صفحه اصلی عبارت Images را انتخاب و وارد صفحه می شویم.

در قسمت for   موضوع مورد جستجو  را وارد  و  تصاویر مربوط به آن را دریافت می نمائیم.
به عنوان مثال واژه Leukemia را وارد می نمائیم.  نتیجه به صورت زیر می باشد:
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 News

MD Consult  با در نظر گرفتن بخش News امکان همگام بودن با آخرین پیشرفتها و اخبار ، از جدیدترین مجالت  تا ابالغیه های 
سازمان FDA  را برای کاربران به صورت بسیار ساده فراهم کرده است. اطالعات روزآمد، به صورت دسته بندی شده و مشخص در این 

سایت وجود داشته  و قادر خواهید بود هر لحظه به اطالعات جدید دسترسی داشته باشید.
در صفحه اصلی عبارت News را انتخاب و وارد صفحه می شویم:  

در صفحه فوق  سه گزینه برای انتخاب به چشم می خورد:
Top Stories گزارشات برتر

Stories by Specialty گزارشات تخصصی  
Original Reporting گزارشات اصلی

با کلیک بر روی هر کدام می توان به اطالعات مورد نظر دسترسی یافت.
Top Stories: شامل دو گزینه می باشد : 

 My Top Specialty Stories: برترین گزارشات تخصصی من.  
 Recent Top Stories: آخرین و جدیدترین گزارشات برتر.
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  Stories by Specialty:  خالصه ای از گزارشات اختصاصی در رابطه با مهمترین مقاالت علمی مطرح می گردد.
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Original Reporting: گزارشات اصلی  به ترتیب از جدیدترین گزارشات فهرست شده اند.

در این بخش نیز امکان استفاده از روش جستجو نیز وجود دارد.   مثال:  در قسمت  for عبارت  Cancer را وارد می نمائیم.:
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زمانی که جستجو انجام می شود نتیجه به صورت زیر نمایش داده می شود:

 Relevance ,  می باشد، به چشم می خورد.  در باالی فهرست دو عبارت Cancer  در صفحه نمایش تعداد مدارکی که مربوط به
Newest to Oldest  به چشم می خورد.  عبارت  Newest to Oldest   مقاالت را از جدید به قدیم مرتب و  معرفی می نماید.

 گزینه Relevance مقاالت را بر اساس ارتباط با موضوع انتخابی، تنظیم می نماید. مقاالت مرتبط تر در ابتدا معرفی می گردد.
در این قسمت دو بخش دیگر وجود دارد که اطالعات آن در سمت راست صفحه آورده شده است:

Top Stories from Last Week
                                                              

                                                                 In This Weeks Journal
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Top Stories from Last Week
شامل جدیدترین یافته ها و پیشرفتها در دنیای پزشکی که مطابق با عالیق دسته بندی شده است، می باشد.  این بخش امکان دریافت 
آخرین و  جدیدترین اطالعات روز پزشکی، انتشار ژورنالهای جدید و حتی موضوعات مطرح شده در کنفرانسهای پزشکی را فراهم نموده 

است. کاربران همچنین خالصه اطالعات روزآمد پزشکی و لینکهای مربوط به اطالعات را دریافت می نمایند .

 In This Weeks Journal 
کاربران می توانند با استفاده از این گزینه،مقاالتی را از معتبرترین ژورنالهای پزشکی انتخاب نمایند. موضوعات کلیدی در فرمت بسیار 

ساده جهت بررسی به صورت خالصه مقاالت ارائه می شود، لذا کاربران به سرعت می توانند مقاالت را مرور نمایند.



31

CME

  آموزش مداوم پزشکی یا )Continuing Medical Education( در بخش بینش بالینی با پشتیبانی  Excerpta Medica  به طور 
 Credit است هر دو ماه یکبار به چاپ می رسدو ارائه دهنده CME که یک ژورنال   Clinical Cornerstone.رایگان ارائه می گردد
)اعتبار( الزم جهت استفاده از دوره های ACCME)Accreditation Council CME( می باشد. این نسخه حاوی اطالعات با ارزش 
بالینی  به همراه مقاالتی از پیشرفتهای موجود در علم پزشکی می باشد. کاربران به راحتی قادر خواهند بود تا فرم تست مربوط به CME را 
چاپ و سپس از طریق نمابر یا پست آن را ارسال نمایند. همچنین هر ساله قادرند تاپنج  Credit رایگان را جهت استفاده از دوره های 

CME دریافت نمایند.
عالوه بر این MD Consult   نزدیک به 200 برنامه آموزشی مداوم پزشکی از 15  موضوع تخصصی پزشکی را ارائه می نماید. فعالیتهای 

Grand Rounds  توسط کمیته Cyberounds   در دانشگاه پزشکی آلبرت انیشتن حمایت و مدیریت می شود.
 از بین برترین دوره های AMA Physicians Recognition Award، کاربران ساالنه قادرند تا 50 ساعت اعتبار دوره های 
آموزشی مداوم )CME(  را بدست آورند. همچنین آنها قادر به دریافت اعتبار رایگان  CMEاز بین 5 کنفرانس برتر می باشند و به 
 download  از طریق سایت دانشگاه پزشکی آلبرت انیشتن قابل  CMEمحض آنکه تست ها و ارزیابی ها کامل شود گواهینامه رسمی

خواهد بود. برای رسیدن به این بخش در صفحه اصلی CME را انتخاب نمائید.   
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