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 ي تخصصی سالمت خانواده: ضرورت و  کارکردهاهاکتابخانهنامه به سردبیر: 
 
 
 

 
 2/ لیال شهرزادي1حسن اشرفی ریزي 

  نامه به سردبیر
  

. به عبارت دیگر، اطالعات ]1-4[دسترسی و استفاده از اطالعات سالمت نقش مهمی در ارتقاي سطح سالمت جامعه دارد 
افزایش . ]6-7[هاي درمان بیماران کاهش هزینه ].2-5[ها، بهبود خدمات سالمتتواند در پیشگیري از بیماريسالمت می

. با توجه به تأکید سازمان ]5[هاي پزشکی کمک شایانی نماید کیفیت مراقبتاعتماد به نفس بیماران در روند درمان و افزایش 
هاي الزم در این زمینه چه از بعد ، الزم است، زیرساخت]8[بهداشت جهانی مبنی بر دسترسی همگان به اطالعات سالمت 

زشکی به عنوان متخصصان اطالعات امکانات و تجهیزات و چه از بعد نیروي انسانی فراهم گردد. کتابداران و اطالع رسانان پ
ها نیز وظایف ویژه اي بر عهده دارند. امروزه ، در ارتباط با خانواده]9[سالمت، عالوه بر کمک به متخصصان حوزه سالمت 

ها به مواد خواندنی آسان فهم در حوزه هاي مختلف، دسترسی خانوادهدر جامعه با وجود حجم عظیم اطالعات در رسانه
شود. به نظر می رسد، راه اندازي نمی ها در درك این اطالعات، از طرف هیچ انجمن یا سازمانی حمایتک به آنسالمت و کم

هاي عمومی با اهداف و وظایف خاص می تواند در کتابخانه هاي تخصصیکتابخانه تخصصی سالمت خانواده و یا مجموعه
ها ها، فراهم نمودن امکان دسترسی خانوادهها یا مجموعهن کتابخانهاندازي ایاین امر خطیر را محقق نماید. هدف اصلی از راه

ها و نیز توانمند ساختن آنان در درك و به اطالعات سالمت معتبر و موثق، متناسب با سطح سواد، فرهنگ وجنسیت آن
هاي ها یا مجموعههبکارگیري این اطالعات در رفع نیازهاي سالمت خود است. در این مقاله به کارکردهاي این کتابخان

  ها پرداخته می شود.و اطالع رسانان پزشکی در این کتابخانه تخصصی و نیز نقش کتابداران
  هاي تخصصی سالمت خانوادهها یا مجموعهکارکردهاي کتابخانه

  هاي تخصصی سالمت خانواده داراي کارکردهاي ذیل هستند:ها یا مجموعهکتابخانه
سب براي انجام خودمراقبتی و مدیریت فرایند    هاي کمک به کاهش هزینه -1 سالمت منا درمانی بیماران با تجویز اطالعات 

 درمان توسط بیمار؛
 هاي مختلف؛ها به انواع اطالعات سالمت معتبر متناسب با نیاز واقعی، در اشکال و محملدسترسی مطمئن خانواده -2

عنوان مشاوران اطالعات سالمت در انتخاب منابع اطالعاتی ها از دانش و تجارب کتابداران پزشکی به  استفاده خانواده  -3
 مفید در حوزه سالمت؛

 ها؛ها و به تبع آن پیشگیري از بسیاري از بیماريکمک به افزایش دانش سالمت خانواده -4
 
 
 

                                                
سالمت، د           1 شکی، مرکز تحقیقات فناوري اطالعات در امور  سانی پز شکده مدیریت و اطالع ر شکی، دان سانی پز شیار گروه کتابداري و اطالع ر شگاه  ا. دان ن

  علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
پزشکی، مرکز تحقیقات فناوري اطالعات در امور سالمت، دانشگاه علوم     رسانی  اطالع و مدیریت دانشکده  پزشکی،  رسانی  اطالع و کتابداري مربی گروه. 2

 )shahrzadi@mng.mui.ac.irپزشکی اصفهان، اصفهان، ایران؛ نویسنده مسئول(
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هاي ایرانی با استفاده از اطالعات سالمت مبتنی بر آموزه –ها به سبک زندگی اسالمی تغییر سبک زندگی کنونی خانواده -5
 دینی؛

 ها در دریافت، ارزیابی و کاربرد اطالعات سالمت؛ها و توانمندساختن آنافزایش سواد سالمت خانواده -6
ه ها، نهادها و مراکزمعتبر و فعال در حوزه ســالمت بکمک به افزایش میزان مطالعه در ســطح جامعه با معرفی ســازمان -7

  افراد مختلف به ویژه بیماران.

  
  وظایف کتابداران و اطالع رسانان پزشکی 

  عبارتند از: و اطالع رسانان پزشکی در این نوع کتابخانه وظایف کتابداران
 ها؛خانواده مختلف هاينیاز با متناسب سالمت، اطالعاتی منابع ارائه و تهیه شناسایی، -1

  نیازهاي به پاسخگویی  براي اجتماعی هايشبکه  و هاوبالگ ها،سایت  وب مانند مجازي محور سالمت  هايرسانه  معرفی -2
 ها؛خانواده جدید

 ها؛خانواده براي ايرسانه سواد و سالمت سواد آموزش هايکارگاه برگزاري -3

 محور؛ سالمت هايکتابخانه خدمات تبلیغ براي هاروزنامه و تلویزیون رادیو، مانند گروهی هايرسانه از استفاده -4

  ها؛کتابخانه کاربران براي بهداشتی هايپیام ترویج منظور به فهم آسان اطالعاتی منابع و هاجزوه بروشورها، تهیه -5

 سالمت؛ حوزه در مفید منابع تهیه در...) و آموزشگاهی عمومی،( هاکتابخانه سایر به اطالعاتی مشاوره -6

 ؛...)و باردار زنان کهنساالن، نوجوانان، و کودکان معلوالن،(  خاص هايگروه با متناسب سالمت اطالعات خدمات ارائه -7

شاوره  -8 سمی  و روانی روحی، سالمت  تأمین زمینه در منابع معرفی نیز، و هاخانواده به اطالعاتی م  در آموزان دانش  ج
 .تحصیل فرایند

جامعه، لزوم توجه به ارائه خدمات هاي عمومی در ارائه خدمات اطالعاتی به گروههاي مختلف با توجه به نقش کتابخانه
هاي ویژه کتابداران و اطالع رسد. با توجه به توانمندي و قابلیتها نیز امري ضروري به نظر میاطالعات سالمت به خانواده

رسانان پزشکی در ارائه خدمات اطالعات سالمت به افراد جامعه در فضاي آلوده اطالعات، به ویژه در حوزه بهداشت و 
اندازي شود.  بنابراین، راههاي تخصصی این حوزه احساس میگیري از خدمات این کتابداران در کتابخانه، لزوم بهرهسالمت

هاي عمومی، با هدف هاي تخصصی سالمت خانواده به صورت مستقل و یا به عنوان خدمتی تخصصی در کتابخانهکتابخانه
رسد. انتخاب هر یک از این دو سالمت امري ضروري و گریزناپذیر به نظر میها در حوزه تامین نیازهاي اطالعاتی خانواده

رسد، از هاي مختلف جامعه خدمت گیرنده متفاوت خواهد بود. به نظر میهاي سازمان متولی و نیازمورد با توجه به سیاست
اده به طور مستقل برخالف افزایش هاي تخصصی سالمت خانودو راه پیشنهاد شده، پیشنهاد نخست یعنی راه اندازي کتابخانه

 ها در کوتاه مدت، نقش موثرتري در ارتقاي سطح سالمت، به ویژه براي عموم مردم در بلند مدت خواهد داشت.هزینه
  

 :25/01/95وصول مقاله  :16/11/95اصالح نهایی :14/12/95 پذیرش نهایی  
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