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چکیده
مقدمه :مطالعات قبلی انجام شده نشان می دهد که میزان آگاهی و استفاده از پزشکان و متخصصان از منابع پزشکی مبتنی
بر شواهد در حد پایینی قرار دارد لذا هدف از انجام این مطالعه شناسایی موانع موجود در استفاده از منابع پزشکی مبتنی
بر شواهد می باشد.
روشها :در ابتدا مقاالت مرتبط از پایگاههای اطالعاتی پابمد ،وب آو ساینس ،ساینس دایرکت ،پروکوئست ،اسکاپوس ،کاکرین،
اچ پرینگر ،امبیس و دیگر پایگاهها بازیابی گردید .تعداد کل مقاالت به دست آمده  9930مورد بود که پس از اعمال معیارهای
ورودی و خروجی در یافته ها ،تعداد کل مقاالت مرتبط با هدف پژوهش به  97مورد رسید.
یافته ها :مرور نظاممند انجامشده بر نشان داد که مهمترین موانع به ترتیب اهمیت ،محدودیتهای زمانی ،دانش و مهارت
محدود ،محدودیتهای مربوط به شواهد ،کمبود تسهیالت و امکانات ،موانع نگرشی ،موانع آموزشی و موانع مربوط به بیماران
بود.
نتیجهگیری :با توجه به موانع و مشکالتی که در استفاده مؤثر از این منابع برای پزشکان وجود دارد ،به نظر میرسد که با
آموزش فرآیند پزشکی مبتنی بر شواهد در تشخیص و درمان و سیاستگذاریهای هدفمند برای رفع محدودیتها در سطح
دانشگاهها و وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی میتوان گامهای مؤثری در راستای حذف این موانع برداشت .از سوی
دیگر،کتابداران بالینی بهعنوان افراد متخصص و توانمند در حوزه جستجو و آشنایی با منابع و پایگاههای اطالعاتی میتوانند
بهعنوان همکار موثر در آشنایی و چگونگی استفاده از شواهد و اجرای پزشکی مبتنی بر شواهد ایفای نقش کنند.
واژه های کلیدی :پزشکی مبتنی بر شواهد ،منابع اطالعاتی پزشکی مبتنی بر شواهد ،موانع ،پزشکان عمومی ،متخصصان

وصول مقاله96/01/21 :

اصالح نهایی96/10/06 :

پذیرش نهایی96/12/02 :

مدیریت سالمت 1397؛)72( 21

 .1دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .2کارشناس ارشد کتابداري و اطالع رسانی پزشکی ،دانشکده مدیری ت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران؛ نویسنده مسئول
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 . 3دانشجوي دکتري علوم کتابداري و اطالع رسانی پزشکی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .4دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
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مقدمه
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بررسیهاي انجام شده نشان میدهند که میزان استفاده از منابع
اطالعاتی به میزان دانش و در د سترس بودن منابع ب ستگی دارد

به دالیل مختلفی ازونله کنبود زمان ،آتاهی نداشتن از بانک

و استتتتفاده از شتتتواهد مرتبر در مرا بت هاي بالینی تحت تأثیر

هاي اطالعاتی و ندا شتن مهارتهاي و ستووو ،از این منابع

نگرش افراد رار دارد[ ]1 ،2و از سویی دیگر ،اطالع نداشتن و

استفاده ننیکنند]9 ،10[.

استتتتفاده نکردن از نتایج پژوهش هاي پزشتتتکی مووا وارد

از ستتتویی دیگر ،بررستتتی مطالرات مختلش نشتتتان میدهد که

آمدن آستتیا هاي بدنی و هنینین فتتری هزینههاي اضتتافی

پزشکان با ووود نگرش مثبت نسبت به پزشکی مبتنی بر شواهد

براي بینار و بینارستان خواهد شد ]3[.بدیهی است ،با تووه به

هنوز در ستتتط پایینی از دانش استتتت فاده از م نابع اطال عاتی

دام نه و ظهور روش هاي نوین ،پزشتتت کان بدون مراو ره به

پز شکی مبتنی بر شواهد رار دارند که این امر ن شاندهنده آن

اطالعات بالینی روزآمد و مرتبر ادر نیستتتتند خدمات درمانی

است که در استفاده پزشکان و متخددان بهداشت و درمان از

باکیف یت باال ارائه ده ند .یکی از راه حل هایی که درکاهش

پزشتتکی مبتنی بر شتتواهد و منابع مرتبط با آن در تشتتخی

و

میزان نبود اطنی نان به ویژه در محیط هاي بالینی بر آن تأک ید

درمان ،موانری ووود دارد که مانع عنلکرد مبتنی بر شواهد در

شده است ،استفاده از الگویی به نام پزشکی مبتنی بر شواهد در

بین آنها میشتتود[ ]1 ،11؛ بنابراین ،نتایج این پژوهش میتواند

متون رایج پزشکی است .در پزشکی مبتنی بر شواهد ،پزشکان

اطالعات کاملی در مورد موانع پز شکان اوراي پز شکی مبتنی

بهترین شتتواهد مووود را باتجربه بالینی که در طول ستتالها به

بر شواهد در بین پزشکان ارائه دهد تا در برنامهریزيهاي آینده

د ست آوردهاند و اولویتهاي درمانی بیناران ادغام میکنند و

براي رفع این موانع و استتتت فاده بهی نه از م نابع اطال عاتی مورد

بهواي مرور روزانه ترداد زیادي از مجالت براي یافتن عناوین

تووه رار تیرد.

والا ،مطالرات خویش را به ستتتوي موضتتتوعات مرتبط با

برر سیهاي انجام شده ن شان میدهد که در زمینه موانع اوراي

مشکالت خاص بیناران وهتدهی میکنند]4 ،5[.

پزشتتکی مبتنی بر شتتواهد مطالرات زیادي انجامشتتده استتت و

منظور از بهترین شواهد بالینی مووود ،شواهد و دان شی ا ست

تروههاي مختلش پزشتتکان و متخدتتدتتان حوزه بهداشتتت و

که بر مبناي روش هاي فتتتحی و د ی و برترفته از مطالرات

درمان در دانشتگاهها و مراکز بهداشتتی درمانی مختلش در این

ان سانی بهد ستآمده با شد؛ یرنی اتر رار ا ست روش درمانی

زمینه برر سی و مطالره شده اند .با تووه به اینکه این مطالرات

خافتتتی بر روش درمانی دیگر ارو باشتتتد ،این کار باید بر

بهفتتورت پراکنده و با هزینههاي تزافی انجام شتتده استتت ،از

استتاس شتتواهد یا کارآزمایی هاي کنترلشتتده تدتتادفی و یا بر

این رو نیاز به مطالره مروري نظام مندي در ستتط بینالنللی بر

مبناي مرور افتتتولی کارآزمایی هاي انجامشتتتده در آن زمینه

این پژوهشها احساس میشود.

انجام شود ]6 ،7[.استفاده د ی  ،هوشنندانه و فری از بهترین

بتته هنتتین دلیتتل ایتتن مطالرتته بتتا هتتدی بتترآورد د یتت از

شتتتواهد مووود در تدتتتنی تیري هاي بالینی براي مرا بت و

مه ت تتترین و رایتتجتتترین موانتتع استتتفاده از پزشتتکی مبتنتتی بتتر

درمان بیناران ترریفی است که پژوهشگران به پزشکی مبتنی بر

شتتتواهد و هنینتتتین بررستتتی رونتتتد ت ییتتترات آن در طتتتول

شواهد اطالق کردهاند]8[.

زمتتتان و در تتتتروههتتتاي مختلتتتش متخددتتتان بهداشتتتت و

بانک هاي اطالعاتی پزشتتکی مبتنی بر شتتواهد ،متونی را ارائه

درمتتان انجتتام شتتد تتتا در ایتتن زمینتته متتورد استتتفاده تدتتنی

میکنند که پیش از این مرحله ارزیابی نقادانه را پشتتتت ستتتر

تیران و برنامه ریزان رار تیرد.

Downloaded from jha.iums.ac.ir at 2:25 IRDT on Saturday July 21st 2018

10

باعث فرفهوویی در زمان شود و از این نظر بسیار کنککننده
است .این امر درحالی است که هنوز پزشکانی ووود دارند که

تذاشتتتهاند و ازآنجا که بستتیاري از افراد توانایی و مهارتهاي
10

ارزیابی نقادانه را ندارند ،وستتتتجو در این پایگاه ها میتواند

شهرام صدقی و همکاران

Medical
Subject Headings  وEMTree
 با بررستتی وامع تنامی واژه هاي.(استتتفاده تردیدMESH)

روشها

کلیدي و با تووه به تستتترش رویکرد مبتنی برشتتواهد در بین

این پژوهش از نوع مطالره مرور نظاممند استتتت که در دستتتته

 د ندان،رشتتت ته هاي مختلش علوم پزشتتتکی مان ند پزشتتتکی
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هاي پز شکی

 تخ د، روانپز شکی، طا اورژانس،پز شکی

Evidence  براي وستجوي وامع از واژه هاي کلیدي،و غیره
based, Medicine, Use, Barriers, Awareness
 و مشتتتتقات و مترادفات آنها استتتتفاده شتتتدKnowledge

 به این ترتیا در زبان فارستتی عالوه بر.)(ودول شتتناره یک
-« ،»«مبتنی بر» و «شتتواهد» از مرادلهاي آنها مانند «براستتاس
،» «مدارک،» «شتتاهد،» «برمبناي» و «شتتواهد،» مدار-« ،»محور
،» «کاربرد،» «ستتتتفاده،» «مستتتتند» و «تواه،» «ستتتند،»«استتتناد
. «دانش» و «اطالع» استفاده شد،» «آتاهی،»«کاربست
وامره پژوهش کلیه مطالرات مربوط به استفاده و به کارتیري
پز شکی مبتنی بر شواهد تو سط متخ د دان حوزه بهدا شت و
. متخددان و دستیاران بود،درمان از ونله پزشکان

 طراحی و اورا1394 مطالرات ثانویه رار میتیرد و در ستتتال
 این مرور با استفاده از راهنناي کاکرین انجام تردید و.تردید
]12[در طراحی آن از رویکرد مطتتالرتتات مروري نظتتام منتتد
.استفاده شده است
براي تردآوري اطال عات از با نک هاي اطال عاتی مختلش
 ابتدا وستتتتجویی وامع در پایگاههاي اطالعاتی.استتتتفاده شتتتد
، پروکوئستتتت، ستتتاینس دایر کت، وب آو ستتتاینس،پاب ند
 اچ پرینگر و امبیس انجام شد و سپس با، کاکرین،ا سکاپوس
 هنه مقاالت،وستتتتجو در موتور وستتتتجوي توتل استتتکالر
 الزم.مرتبط و ا ستناد هاي آنها تردآوري و وارد مطالره شدند
 وستتتجو و تردآوري مقاالت مرتبط در ديماه،به ذکر استتت
. انجام تردید1394 سال
،براي استتتتخرا واژه هاي کلیدي از نظرات متخدتتتدتتتان
 کنتتک کتتتابتتدار و واژتتتان کنترل شتتتتده،بررستتتی متون

 راهبرد جستوجو در بانک هاي اطالعاتی مرتبط:1 جدول
بانک اطالعاتی

)72( 21؛1397 مدیریت سالمت

اوید
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اسكوپوس

پروکوئست

راهبرد جستجو
["Evidence-Based Medicine" OR "Evidence-Based Practice" OR "Evidence-Based Dentistry"
OR "Evidence-Based Emergency Medicine" OR "evidence based health care" OR "evidence
based"].ti,ab. AND [Physicians OR Doctor OR "Medical professional" OR "Medical specialist"
OR "Medical expert" OR "Medical proficient" OR "General Practitioner" OR Practitioner]
.ti,ab. AND [utilization OR usage OR awareness OR Cognition OR comprehension OR
consciousness OR information OR knowledge OR idea OR intelligence OR notification OR
perception OR recognition OR understanding OR application OR acquisition OR gain OR
exploitation OR Acquaintance OR astuteness OR caution].ti,ab.
TITLE-ABS [ "Evidence-Based Medicine" OR "Evidence-Based Practice" OR "EvidenceBased Dentistry" OR "Evidence Based Emergency Medicine" OR "evidence based health
care" OR "evidence
based" ] AND TITLE-ABS [ physicians OR doctor OR "Medical
professional" OR "Medical
specialist" OR "Medical
expert" OR "Medical
proficient" OR "GeneralPractitioner" OR practitioner ] AND TITLE [ utilization OR usag
e OR awareness OR cognition OR comprehension OR consciousness OR information O
R knowledge OR idea OR intelligence OR notification OR perception OR recognition
OR understanding OR application OR acquisition OR gain OR exploitation OR acquain
tance OR astuteness OR caution ]
ab["Evidence-Based Medicine" OR "Evidence-Based Practice" OR "Evidence-Based Dentistry"
OR "Evidence-Based Emergency Medicine" OR "evidence based health care" OR "evidence
based"]AND ab[Physicians OR Doctor OR "Medical professional" OR "Medical specialist" OR
"Medical expert" OR "Medical proficient" OR "General Practitioner" OR Practitioner]AND
ab[utilization OR usage OR awareness OR Cognition OR comprehension OR consciousness OR
information OR knowledge OR idea OR intelligence OR notification OR perception OR
recognition OR understanding OR application OR acquisition OR gain OR exploitation OR
Acquaintance OR astuteness OR caution]
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جدول ( :1ادامه)

پابمد

مقاالت پژوهشتتتی تنام متن که یکی از موارد آتاهی ،دانش

ستتتال انتشتتتار ،نوع مطالره ،ابزار تردآوري اطالعات ،حج

کاربرد و استتتفاده از منابع پزشتتکی مبتنی بر شتتواهد را تزارش

ننونه ،محل انجام مطالره ،نرخ پاسخ به پرسشنامه و موانع افلی

کرده بودند ،وارد مطالره شتتدند .این مقاالت ،به زبان انگلیستتی

و رایج پزشکان ،متخددان و دستیاران پزشکی ،استفاده شد.

و فارسی و در فافله سالهاي  1990تا  2015منتشرشده بودند.

در این پژوهش ترداد  97مقاله بررستتتی و در ادامه از نرمافزار

مقاالت غیر پژوه شی ،چکیدههاي فا د متن کامل ارائه شده در

مدیریت منابع  EndNoteبراي سازماندهی ،مطالره عناوین و

کنفرانسها و هنایشها ،مقاالت آموزشی ،مقاالتی که باووود

چکیدهها و هنینین شناسایی موارد تکراري استفاده تردید.

ارتباط موضتتتوعی ،موانع اورا و استتتتفاده از پزشتتتکی مبتنی بر

یافته ها

شتتتواهد را تزارش ننیکردند و نیز مقاالتی که موانع اورا و
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استفاده از منابع پزشکی مبتنی بر شواهد را در تروههایی به وز

ننودار شتتناره یک ،فرایند وستتتجو و اعنال مریارهاي ورود و

پزشکان عنومی و متخددان و دستیاران حوزه علوم پزشکی

خرو مقاالت از مطالره حاضتتتر را نشتتتان می دهد .از مجنوع

تزارش کرده بودند ،از مطالره خار شدند.

این مطالرات ،ترداد  71مطالره بهفتتتورت کنی 19 ،مطالره

مقاالت بر ا ساس مریارهاي ذکر شده که در مطالرات دیگر در

بهفتتورت کیفی و براي انجام چهار مقاله از هر دو روش کنی

رابطه با موانع استتتفاده از شتتواهد استتتفاده شتتده بود[]13 ،14

و کیفی استتتتفاده شتتتد .از مطالرات کیفی ترداد هفت مقاله

ارزیابی شد .این مریارها شامل هدی روشن ،روش ننونهتیري،

به فورت بحث تروهی مشترک ،دو مطالره با استفاده از روش

روش انتخاب شتترکتکنندتان در مطالره ،ابزار مورداستتتفاده

ترندد تئوري ،هشت مطالره به فورت مداحبه و دو مطالره نیز

در مطالره ،تحلیل دادهها و ارائه نتایج بود .با بررستتی متن کامل

بهفورت مرور نظاممند انجام شده بود.

مقاالت ،کیفیت آنها ارزیابی شتتتد و مطالرات براستتتاس ننره

از مجنوع  71مقاله اي که با روش کنی انجامشتتتده بودند46 ،

کیفیت در ستتته تروه مطالرات باکیفیت باال ،متوستتتط و پایین

مقاله هنه مریارها را به طور کامل داشتتتتند و ننره کامل را

رار ترفتند .ستتتپس با مراوره به متن کامل مقاالت ،اطالعات

دریافت کردند و در تروه مطالرات باکیفیت باال رار ترفتند؛

مرتبط با موضتتوع پژوهش شتتامل وضتتریت نگرش نستتبت به

 44مقاله با تووه به ننرات کستتتا شتتتده در تروه مطالرات

پزشکی مبتنی بر شواهد ،ابزار ونعآوري اطالعات ،سال انتشار

باکیفیت متوسط و هفت مقاله در تروه مطالرات باکیفیت پایین

مقاله ،حج ننونه ،ونریت موردمطالره ،محل انجام مطالره

رار ترفتند .هنه مطالراتی که به روش کیفی انجام شده بودند،

استخرا و براي انجام بررسی استفاده شد.

کیفیت باال و متوستتتط داشتتتتند اما بیشتتتتر مطالرات با رویکرد

براي ا ستخرا نتایج پژوهشها در این مطالره از فرم ا ستخرا

ترکیبی کنی و کیفی ،داراي کیفیت پایین بودند.

داده از پیش آماده شده ،شامل عنوان مطالره ،نام نوی سنده اول،
12
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راهبرد جستجو
["Evidence-Based Medicine"[MeSH] OR "Evidence-Based Practice"[MeSH] OR "EvidenceBased Dentistry"[MeSH] OR "Evidence-Based Emergency Medicine" OR "evidence based
health care" OR "evidence based"] [tiab] AND [Physicians OR physicians [MeSH] OR Doctor
OR "Medical professional" OR "Medical specialist" OR "Medical expert" OR "General
Practitioner" OR Practitioner] [tiab] AND [Use OR utilization OR usage OR awareness OR
Cognition OR comprehension OR consciousness OR information OR knowledge OR idea OR
intelligence OR notification OR perception OR recognition OR understanding OR application
]OR acquisition OR gain OR exploitation OR Acquaintance OR astuteness OR caution] [tiab

بانک اطالعاتی

شهرام صدقی و همکاران
مقاالت بازیابی شده از جستجوی دستی230 :

مقاالت بازیابی شده از جستجوی پایگاه ها9700 :
حذف به دلیل تکراری بودن بین پایگاه
ها5650:

عنوان و چکیده مقاالت بررسی شده4280 :
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مقاالت حذف شده در بررسی عنوان و
چکیده3420 :
مقاالت متن کامل بررسی شده860 :
مقاالت حذف شده در بررسی متن کامل
مقاالت66655555657 746:

مقاالت بررسی شده از لحاظ کیفیت114 :
مقاالت حذف شده به خاطر کیفیت
پایین مقاالت7 :
مقاالت وارد شده به مطالعه97:

نمودار  :1فلوچارت فرایند بررسی و انتخاب مقاالت

بررسی یافته هاي مقاالت نشان داد که نبود زمان کافی ،نبود

استفاده و اوراي پزشکی مبتنی بر شواهد براي پزشکان،

دانش و مهارت ،نبود شواهد مرتبر ،نبود تسهیالت و امکانات،

متخددان و دستیاران پزشکی بود .ننودار شناره دو رایجترین

موانع نگرشی و نبود آموزش کافی در زمینه پزشکی مبتنی بر

موانع در استفاده و اوراي پزشکی مبتنی بر شواهد را براي

شواهد و موانع مربوط به بیناران ،رایجترین و مه ترین موانع در

پزشکان ترسی کرده است.
موانع زبانی

موانع مربوط به بیماران
موانع نگرشی
فقدان آموزش
امکانات و تسهیالت

فقدان دانش و مهارت
فقدان وقت کافی
۸0

۷0

60

۵0

۴0

۳0

20

10
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شواهد معتبر

0

نمودار  :2رایج ترین موانع در استفاده پزشكی مبتنی بر شواهد براي پزشكان ،متخصصان و دستياران پزشكی
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پزشکی مبتنی بر شواهد توسط پزشکان ،متخددان و دستیاران

موانع بیان کردند .موانع مختلفی که شتترکتکنندتان در زمینه

بود .عامل «نبود زمان کافی» در هنه مطالرات کیفی ،بهعنوان

دانش و مهارت ا ستفاده و اوراي پز شکی مبتنی بر شواهد بیان

یکی از رایجترین موانع اوراي پزشتتکی مبتنی بر شتتواهد ذکر

کردند ،عبارت بودند از نداشتن آتاهی و دانش کافی در مورد

شده بود .هنینین در بیشتر مطالرات کنی به این عامل بهعنوان

منابع پزشتتکی مبتنی بر شتتواهد و مجالت و مقاالت پژوهشتتی،

یکی از مه ترین موانع استتتتفاده از پزشتتتکی مبتنی بر شتتتواهد

نیاز به آموختن مهارت هاي ودید ،نداشتتتتن مهارت کافی در

اشتتتاره شتتتده بود .بهطورکلی از  97مطالره مورد بررستتتی75 ،

زمینه وستتتتجو ،نبود تجربه و مهارت کافی در زمینه پزشتتتکی

مطالره ( 78/9درفتتتد)«نبودزمان کافی» را یکی از مه ترین و

مبتنی بر شواهد و نبود آتاهی درزمینه پزشکی مبتنی بر شواهد.

رایجترین موانع براي پزشکان و دستیاران در استفاده و اوراي

هنینین شتتترکت کنندتان در برخی مطالرات بیان کردند که

پزشکی مبتنی بر شواهد اعالم کردند .نتایج  40مطالره نشان داد

پزشکی مبتنی بر شواهد مقولهاي ودید است و ضرورت تسلط

که مه ترین مانع براي پزشتتکان در استتتفاده و اوراي پزشتتکی

بر آن ،آموختن مهارت هاي ودید و داشتتتتن مهارت کافی در

مبتنی بر شتتتوا هد نبود ز مان کافی بود .در نینی از م طال رات

این زمینه ا ست .هنینین در برخی از مطالرات نزدیک به 100

کنی ،بیش از  50در فد از شرکتکنندتان یکی از مه ترین

درفتتتد از شتتترکتکنندتان نبود دانش و مهارت را بهعنوان

موانع استتتت فاده از پزشتتتکی مبتنی بر شتتتوا هد و پای گاه هاي

مه ترین مانع در اوراي پزشتتکی مبتنی بر شتتواهد اعالم کرده

الکترونیکی مرتبط با آن را نبود زمان کافی اعالم کرده بودند؛

بودند .درمجنوع بر ا ساس مطالرات انجام شده موانع مربوط به

بهطوري که برخی از مطالرات نشتتتان دادند که از  75تا 100

دانش و م هارت ،به عنوان دومین مانع در استتتت فاده و اوراي

درفتتتد از شتتتر کت کن ند تان مه ترین مانع در استتتت فاده و

پزشکی مبتنی بر شواهد شناخته شد.

بکارتیري پزشکی مبتنی بر شواهد نبود و ت آزاد کافی است.

موانع مربوط به شتتتوا هد یکی دیگر از مه ترین موانع براي

از ونله ونبه هاي عامل محدودیت زمانی که بر استتتتفاده از

پزشکان ،متخددان و دستیاران حوزه علوم پزشکی در استفاده

پز شکی مبتنی بر شواهد تأثیرتذار بوده ا ست می توان به نبود

و اوراي پزشتتکی مبتنی بر شتتواهد بود .شتترکتکنندتان مورد

زمان کافی براي مطالره مقاالت مرتبر و راهنناهاي بالینی ،براي

مطالره در بیش از  59مقاله ( 60در فد مطالرات) ،نبود شواهد

وستتتجو مقاالت مرتبر و ودید ،براي اورایی پزشتتکی مبتنی بر

مرتبر مرتبط و نداشتن دسترسی به منابع پزشکی مبتنی بر شواهد

شواهد ،براي شرکت در فرالیتهاي عنلکرد مبتنی بر شواهد و

را به عنوان یکی از رایج ترین و مه ترین مانع در استتتت فاده و

براي ارزیتتابی انتقتتادي پژوهش هتتا اشتتتتاره کرد .بیشتتتتر

اوراي پز شکی مبتنی بر شواهد بیان کردند و اظهار دا شتند که

شتتترکتکنندهگانی که عامل زمان را مانری براي استتتتفاده از

پز شکان و متخ د دان براي اوراي پز شکی مبتنی بر شواهد،

پزشتتتکی مبتنی بر شتتتواهد اعالم کرده بودند ،زمان کافی براي

به شتتتواهد مرتبري که بتوانند براي انجام کارهاي بالینی بر آنها

وستتتجو ،ارزیابی و مطالره شتتواهد و مطالرات مرتبر و بهروز را

تکیه کنند ،دستتتترستتتی ندارند .در  14مطالره ،موانع مربوط به

در اختیار نداشتند .نتایج مقاالت بررسی شده نشان میدهد که

شتتواهد بهعنوان مه ترین مانع مررفیشتتده بود و در  10مطالره

متخددان نسبت به پزشکان عنومی و دستیاران تأکید بیشتري

بیش از نینی از شتتتر کت کن ند تان مه ترین مانع در اورا و

بر عامل نبود و ت کافی براي اوراي پزشتتکی مبتنی بر شتتواهد

استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد را مشکل دسترسی به شواهد

داشتند.

و کیفیت شواهد علنی اعالم کرده بودند.

از مجنوع مقاالت مورد بررسی ،شرکتکنندتان مورد مطالره

بیش از نینی از شرکتکنندتان مورد مطالره اعالم کرده اند

در  63مقاله ( 64درفتتتد) ،نبود و یا کنبود دانش و مهارت در

که به مطالرات و شواهد بهروز و مرتبر کافی براي تدنی تیري
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کنبود و ت مه ترین و رایج ترین مانع در استتتتفاده و اوراي

زمینه پزشتتتکی مبتنی بر شتتتواهد را بهعنوان یکی از مه ترین

شهرام صدقی و همکاران

ابلاعتناد نیستتتت بهطوري که برخی مطالرات نتایج ضتتتد و

پز شکان در ا ستفاده و بکارتیري پز شکی مبتنی بر شواهد بود

نقیض و متضتتادي را ارائه میدهند .ازونله مشتتکالت دیگري

که براي افزایش درک و استتتفاده از عنلکرد مبتنی بر شتتواهد

که شتتترکتکنندتان در مطالرات به آن اشتتتاره داشتتتتند ،نبود

نیاز به ابتکارات و طرحهاي آموزشی نوین است.

شتتواهد مرتبر در زمینه تخدتتدتتی آنها ،مشتتکل دستتترستتی به

در برخی مطالرات بیش از  75درفتد از شترکتکنندتان نبود

شتتتواهد و نبود شتتتواهد ،مطالرات مرتبر و راهنناهاي بالینی به

آموزش ر سنی در زمینه ا ستفاده از پز شکی مبتنی بر شواهد را

ز بان مادري بود .به طوري کلی ستتتومین مانری که مو وا

به عنوان مه ترین مانع در اوراي پزشتتتکی مبتنی بر شتتتواهد

استفاده نکردن از پزشکی مبتنی بر شواهد و منابع مربوط به آن

مررفی کردنتتد و موانع آموزشتتتی رایج ترین متتانع در اوراي

میشد ،موانع مربوط به شواهد بود.

پزشتتکی مبتنی بر شتتواهد بود .نتایج مطالرات کارآزمایی بالینی

یکی دیگر از موانع اوراي پزشتکی مبتنی بر شتواهد ،مربوط به

نشتتان داد که شتترکتکنندتانی که در زمینه پزشتتکی مبتنی بر

تستتهیالت و امکانات استتت که شتترکتکنندتان در  33مقاله

شتتتواهد و منابع اطالعاتی آن آموزش دیده بودند نستتتبت به

( 34در فد) از آن به عنوان یکی از مه ترین موانع در ا ستفاده

کستتتانی که آموزش ندیده بودند ،میانگین بهتري در پاستتتخ به

و درمان یادکردند .ازونله موانری که

سؤاالت بالینی داشتند و آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد سبا

مربوط به تستتهیالت و امکانات بودند میتوان به نبود تشتتوی و

افزایش توانایی ت دنی تیري بالینی پز شکان و د ستیاران شده

حنایتهاي سازمانی م سئوالن و مدیران ،ندا شتن د ستر سی به

بود.

اینترنتتت و رایتتانتته و منتتابع اطالعتتاتی و مقتتاالت پژوهشتتتی،

موانع نگر شی یکی از چند مانع مه براي پز شکان و د ستیاران

محدودیتهاي مالی ،نداشتتتن دستتترستتی به کتابخانه در محل

در استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد بود که شرکتکنندتان

کار و نبود کارک نان مرتبط و خبره براي ک نک به اوراي

در  25مطالره ( 25درفتتتد مطالرات) آن را به عنوان یکی از

پزشکی مبتنی بر شواهد اشاره کرد.

موانع استتتفاده از پزشتتکی مبتنی بر شتتواهد مررفی کرده بودند.

نتایج مرور نظاممند نشان داد ،نبود تسهیالت و امکانات کافی ،نبود

در برخی مطالرات ،موانع مربوط به نگرش شتتترکتکنندتان،

تشوی هاي مادي و مرنوي و حنایت و پشتیبانی مدیران ،براي اورا

وزو موانع با اهنیت کنتر بودند ،البته شرکتکنندتان در چند

و بکارتیري پزشتتکی مبتنی بر شتتواهد ،مه ترین و رایجترین مانع

م طال ره موانع نگرشتتتی را به عنوان مه ترین موانع ب یان کرده

پزشکان ایرانی بود ،به طوريکه در بیشتر مطالرات ایرانی پزشکان

بودند و بیش از  70درفتتتد شتتترکتکنندتان مرتقد بودند که

ابراز کرده بودند که در محل کار خود به کتابخانه ،اینترنت و

پزشکی مبتنی بر شواهد منطب بر نیازهاي بالینی آنها نیست.

پایگاههاي پزشکی مبتنی بر شواهد دسترسی ندارند.

در برخی از مقاالت ،شرکتکنندتان در مطالره پزشکی مبتنی

یکی دیگر از موانع افتتلی پزشتتکان و دستتتیاران در استتتفاده و

بر شتتتوا هد را به عنوان ت هد یدي براي عنلکرد حر فه اي خود

اوراي پزشکی مبتنی بر شواهد ،نبود آموزش و یا ناکافی بودن

میدان ستند ،هنینین برخی شرکتکنندتان ترس از هنخوانی

آموزش در این زمینه بود ،به طوريکه شتترکتکنندتان مورد

نداشتتتتن پزشتتتکی مبتنی بر شتتتواهد با نیازهاي بالینی روز را

مطالره در  34مقاله نداشتتتتن آموزش کافی درزمینه پزشتتتکی

بهعنوان مانع ا ستفاده از پز شکی مبتنی بر شواهد اعالم کردند.

مبتنی بر شواهد و نبود برتزاري کارتاهها و دورههاي آموزشی

در برخی دیگر از م قاالت نیز ت هد ید آزادي هاي بالینی ،نبود

و آموزش مداوم پزشتتتکی در این زمی نه را به عنوان یکی از

عال ه ،نبود اعتناد به پژوهشها و شتتتواهد و اعتقاد به غیر ابل

مه ترین موانع استتتتفاده از پزشتتتکی مبتنی بر شتتتواهد اعالم

اورا بودن پز شکی مبتنی بر شواهد از لحاظ فرهنگی ،به عنوان

کردند .نتایج مطالره حاضتتر نشتتان داد ،نبود آموزش کافی در

مه ترین موانع نگرشی بیان شده بود.

از شتتواهد در تشتتخی
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تأک ید داشتتتت ند که شتتتوا هدي که در اخت یاردار ند مرتبر و

اطالعاتی پزشکی مبتنی بر شواهد ازونله موانع آموزشی براي
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بالینی دستتتترستتتی ندارند و هنینین ترداد زیادي نیز بر این امر

زمینه بکارتیري پزشتتکی مبتنی بر شتتواهد و استتتفاده از منابع
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موانع بکارگيري پزشکی مبتنی بر...

شتتترکت کنندتان موانع مربوط به بیناران را بهعنوان یکی از

بیش از حد بیناران و فشار کاري ناشی از آن مررفی کردند.

مه ترین موانع استفاده و اوراي پزشکی مبتنی بر شواهد اعالم

نبود شواهد بالینی مرتبر به زبان مادري و نداشتن تسلط به زبان

کرد ند و ازون له این موانع ،ت رداد بی ناران ز یاد ،راب طه بین

انگلیسی ،یکی دیگر از موانع پزشکان در استفاده و اوراي

پزشتتتک و بینار ،انتظارات بیناران و هزینه درمان بود .برخی

پزشکی مبتنی بر شواهد در فرالیت هاي بالینی بود که این مشکل

مطالرات نشتتتان دادند که پزشتتتکان به دلیل ترداد زیاد بیناران

باید در آموزش مرا بتهاي بهداشتی مبتنی بر شواهد موردتووه

بههیچ ووه و ت کافی براي اوراي پز شکی مبتنی بر شواهد و

رار بگیرد .در ودول شناره یک کلیه این موانع به هنراه

وستتتتجوي منابع مرتبر پزشتتتکی مبتنی بر شتتتواهد را ندارند،

آدرس منابع آنها ارائه شده است.

هنینین شرکتکنندتان در برخی از مطالرات ،رایجترین مانع
جدول  :1موانع در استفاده و اجراي پزشكی مبتنی بر شواهد براي پزشكان ،متخصصان و دستياران پزشكی
نبود زمان کافی براي وستوووي شواهد و راهنناهاي بالینی مرتبر و مرتبط]17 ،24-26[.
نبود زمان کافی

نبود زمان کافی براي مطالره مقاالت و راهنناهاي بالینی[24 ،29-27].
نداشتن و ت براي وستووو در پایگاهها و منابع اطالعاتی][33-30
ناکافی بودن زمان براي اوراي ایدههاي ودید در محیطهاي کاري][36-34
نبود و ت کافی براي انجام مداخالت بالینی[]40-37
نداشتن و ت کافی براي اوراي فرایند پزشکی مبتنی بر شواهد در محیطهاي بالینی[]13 ،16 ،41-44
نبود مهارت در پیدا کردن شواهد مرتبط و مرتبر[]17 ،31 ،34
ناتوانی در ارزیابی شواهد[]45-47

نبود دانش و مهارت

نبود دانش کافی درزمینهیجستووو[]31 ،33 ،50-48
نداشتن دانش و مهارت کافی براي انجام مداخالت مبتنی بر شواهد[[34 ،45 ،51-53
نبود آتاهی درزمینهي انواع مداخالت پزشکی[[11 ،23 ،54-57
نبود آتاهی از روشهاي آماري و افطالحات تخددی پزشکی مبتنی بر شواهد[]20 ،22 ،56
نبود دانش و مهارت براي وستووو در منابع و پایگاههاي اطالعاتی مبتنی بر شواهد[.]25 ،35 ،58-59
نبود شواهد مرتبر و مرتبط پزشکی مبتنی بر شواهد[[17 ،38 ،42 ،60-62
مرتبر نبودن شواهد در دسترس[[16 ،63-65

نبود شواهد معتبر

نداشتن دسترسی به شواهد مرتبط[]20 ،41 ،60 ،66
نداشتن دسترسی به مجالت ،منابع و پایگاههاي اطالعاتی پزشکی مبتنی بر شواهد[.]16 ،64 ،67-68
نتایج مطالرات تیجکننده هستند[]35 ،63 ،69 ،70
مطالرات از نظر روششناسی مشکل دارند[]16 ،66 ،69 ،71
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نبود تسهیالت[]1 ،52 ،72-73
نبود حنایت و پشتیبانی سازمانی[]28 ،37 ،73
نبود تشوی هاي مادي و مرنوي]46،1 ،72[.
نبود تسهيالت و امكانات

نبود تجهیزات الزم[]5 ،48 ،74-75
نداشتن دسترسی به کتابخانه در محل کار[]5 ،19 ،24 ،27
نداشتن آزاديهاي درمانی[]51 ،76
نبود کارکنان مرتبط[]70 ،77 ،78
محدودیتهاي مالی[]52 ،79 ،80

16

16

نبود فرایند ساختاریافته و روشن براي عنل به پزشکی مبتنی بر شواهد[]23 ،30
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جدول ( :2ادامه)
نگرش منفی نسبت به پزشکی مبتنی بر شواهد[15 ،64 ،81-83[.
پزشکی مبتنی بر شواهد آزادي عنل پزشکان را ک میکند]17 ،76 ،81[.
موانع نگرشی

پزشکی مبتنی بر شواهد با فرهنگ سازمانی حاک و نیازهاي روز هنخوانی ندارد[5 ،84-86[.
پزشکی مبتنی بر شواهد مووا کاهش انرطایپذیري محیطهاي بالینی میشود]9 ،84 ،87 ،88[.
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نگرش منفی وامره[]5 ،52 ،89
نبود انگیزه براي استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد]34 ،79 ،90-91[.
نداشتن آموزش کافی در زمینه پزشکی مبتنی بر شواهد[.]15 ،74 ،76
نبود آموزش کافی

نبود برتزاري کارتاهها و دورههایآموزشی در زمینه پزشکی مبتنی بر شواهد[]27 ،35 ،92-93
پزشکی مبتنی بر شواهد در سیست آموزش مداوم پزشکی وایگاهی ندارد[]5 ،26 ،67 ،94
نبود آموزش کافی درزمینهوستجوي شواهد مرتبط[]9 ،16 ،35 ،95
ترداد بیناران زیاد[]5 ،43 ،74 ،76 ،96

موانع مربوط به بيماران

رابطه بین پزشک و بینار[]37 ،52 ،82 ،97
انتظارات بیناران[]37 ،49 ،98
هزینه درمان[]19 ،34 ،80
نبود شواهد مرتبط به زبان مادري[]18 ،101-99

موانع زبانی

انتشار شواهد مرتبر و مرتبط به زبان انگلیسی[]21 ،99 ،102
نداشتن تسلط به زبان انگلیسی[]21 ،73 ،100

بحث

موانع مربوط بتته بینتتاران ،رایج ترین و مه ترین موانع براي
پز شکان ،متخ د دان و د ستیاران پز شکی در ا ستفاده و اوراي

نگرش مثبت ن سبت به پز شکی مبتنی بر شواهد ،هنوز در سط

یک سانی بین هر سه تروه شرکتکننده در مطالرات ،م شترک

پایینی از دانش و ا ستفاده از منابع پز شکی مبتنی بر شواهد رار

بود .هنینین هنان ند ن تایج مطالرات بلی[ ،]18-15نبود زمان

دارند که این امر نشاندهنده آن است که پزشکان و متخددان

کافی ،دانش و مهارت ،شتتواهد مرتبر و تستتهیالت و امکانات،

بهداشت و درمان در اوراي پزشکی مبتنی بر شواهد و استفاده

چهار مانع ا فلی در ا ستفاده و اوراي پز شکی مبتنی بر شواهد

از منابع اطالعاتی مرتبط با آن مشتتکالتی دارند؛ بنابراین ،نتایج

بودند .مطاب با برخی مطالرات بلی در این زمینه[،]13 ،23-19

این پژوهش میتواند اطالعات کاملی در مورد موانع پزشتتتکان

موانع مربوط به نبود زمان کافی مه ترین و رایجترین موانع در

در استتتت فاده از پزشتتتکی مبتنی بر شتتتوا هد ارا ئه د هد تا در

بکارتیري و استتتفاده از پزشتتکی مبتنی بر شتتواهد در عنلکرد

برنامهریزي هاي آینده براي رفع این موانع و استتتتفاده بهینه از

بالینی استتت .میتوان موانع مذکور را در دو تروه افتتلی نبود

منابع اطالعاتی پز شکی مبتنی بر شواهد مورد تووه رار تیرد.

زمان کافی براي و ستجوي مطالرات و شواهد مرتبر و ودید و

در این پژوهش بیشتتتترین فراوانی مطالرات ،مربوط به مقاالتی

مطالره این شواهد و هنینین نبود زمانی کافی براي ا ستفاده از

بود که با استتتفاده از پینایش پرستتشتتنامهاي انجام شتتده بودند.

این شواهد و نتایج مطالرات در محیط کار دستهبندي کرد.

تحلیل نتایج مطالرات مورد برر سی ن شان داد ،نبود زمان کافی،

رایجترین مانع بردي در استفاده و بکارتیري پزشکی مبتنی بر

دانش و مهارت ،شتتتواهد مرتبر ،تستتتهیالت و امکانات ،موانع

شواهد ،نبود دانش و مهارت کافی براي وستجوي شواهد و

نگرشتتی و آموزش کافی در زمینه پزشتتکی مبتنی بر شتتواهد و

مطالرات مرتبر و روزآمد و استفاده از این شواهد و در نهایت
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بررستتی مطالرات مختلش نشتتان میدهد که پزشتتکان با ووود

پزشتتکی مبتنی بر شتتواهد استتت .این موانع به فتتورت تقریباً
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شواهد در عنلکرد بالینی بود .این نتایج هنسو با نتایج بسیاري

این منابع استفاده ننیکنند و هنینین آتاهی نسبتاً پایینی از این

از مطالرات پیشین در این زمینه است[،]23 ،34 ،48 ،54 ،58

رویکرد و منابع اطالعاتی آن دارند .نتایج مطالره حاضر مشخ

بهطوريکه نتایج بسیاري از مطالرات نشان داد که نبود دانش و

ساخت ،موانری هنیون نبود و ت کافی ،نداشتن دانش و

مهارت کافی مه ترین مانع در استفاده و اوراي پزشکی مبتنی

مهارت در زمینه پزشکی مبتنی بر شواهد ،نبود شواهد مرتبر ،نبود

بر شواهد در عنلکرد بالینی است.

امکانات و تسهیالت و نبود سرمایهتذاري و حنایت مسئوالن،

نبود شواهد مرتبر و روزآمد یکی دیگر از موانع رایج در استفاده

مووا استفاده نکردن پزشکان از منابع اطالعاتی پزشکی مبتنی

و بکارتیري پزشکی مبتنی بر شواهد بود .این نتایج نیز هنسو با

بر شواهد و بیتووهی آنها نسبت به این فرایند در امر طبابت

نتایج مطالرات پیشین در این زمینه بود،67 ،69 ،87 ،90 ،101[.

تردیده است .ودول شناره دو موانع استفاده پزشکان،

 ]9 ،38ازونله عواملی که منجر به این محدودیت میشوند،

متخددان و دستیاران پزشکی در استفاده از منابع پزشکی مبتنی

نداشتن دسترسی به برخی از مقاالت و به تبع آن استفاده نکردن

بر شواهد را نشان میدهد.

از آنها و نیز ،ووود مقاالتی است که از لحاظ ساختاري و روش

عوامل زیادي ووود دارد که میتواند موانع یاد شده را کاهش

شناسی ایراد دارند.

دهد و یا حتی زمینه رفع آنها را فراه سازد؛ عواملی نظیر

نبود حنایت و پشتتتتیبانی مستتتئوالن و مدیران از پزشتتتکان و

برتزاري کارتاهها و دورههاي آموزشی که مووا افزایش

کارکنان حوزه بهداشتتتت و درمان در استتتتفاده و بکارتیري

توانایی و دانش براي ارزیابیهاي انتقادي مطالرات و یافتن

پزشتتتکی مبتنی بر شتتتواهد و نبود امکانات و تستتتهیالت براي

شواهد پژوهشی مرتبر و نیز ،ونعآوري نتایج مطالرات مرتبر در

اوراي این مه یکی دیگر از مشتتکالت و موانع رایج این شتتر

یک وا می تردد و این امر ،امکان دسترسی آسان به این

از کاربران نظامهاي اطالعرستتانی بود .مطالرات انجامشتتده در

مطالرات و شواهد پژوهشی را میسر می سازد .بررسیهاي انجام

این زمینه [ ]22،77،78،85نیز ن شان داد که م شکالت و موانری

شده نشان داد که کتابداران پزشکی با تووه به نقشهاي خود

هنیون نبود ستتترمایه تذاري و تشتتتوی هاي مادي و مرنوي،

در فرایند پزشکی مبتنی بر شواهد ،از ونله وستجوي شواهد در

نداشتتتن دستتترستتی به اینترنت ،رایانه و کتابخانه در محل کار،

لحظه نیاز بالینی ،تهیه شواهد به منظور پاسختویی به پرسشهاي

سی ست نظارتی ضریش ،ندا شتن د ستر سی به منابع اطالعاتی،

بالینی و فراه کردن سریع اطالعات براي پزشکان و دیگر

نبود کارکنان مرتبط و محدودیت هاي مالی یکی از مه ترین

اعضاي تی مرا بت پزشکی در راستاي حنایت از عنلکرد آنها،

موانع اورا و ب کارتیري پزشتتتکی مبتنی بر شتتتوا هد بود ند.

مناساترین افراد در کنک به رفع این موانع هستند .از بررسی

هنینین بررستتیهاي انجامشتتده نشتتان داد که نبود امکانات و

پژوهشهاي انجام شده نیز چنین برمیآید که کتابداران بالینی

تستتتهیالت ،ستتترمایه تذاري و تشتتتوی هاي مادي و مرنوي

عالوه بر حضور در مراحل فرایند پزشکی مبتنی بر شواهد ،از

رایجترین مانع پزشتتکان ،متخدتتدتتان و دستتتیاران ایرانی در

ونبههاي دیگري نیز در این فرایند نقش دارند و بهطور مستقی

استفاده و بکارتیري از پزشکی مبتنی بر شواهد بود،93 ،104[.

در تولید منابع و شواهد و نرمافزارهاي مرتبط و هنینین آموزش

]1، 72،

مهارتهاي بهرهتیري از پزشکی مبتنی بر شواهد شرکت

باووود نگرش مثبت پزشکان نسبت به پزشکی مبتنی بر شواهد

دارند]107 ،108 ،109[.

و درمان براساس

نتایج مطالره حاضتتتر نشتتتان داد ،باووود استتتتقبال پزشتتتکان،

و استقبال آنها از ارتقاي روش هاي تشخی

پیشرفت هاي روز و یافته هاي ودید ،بررسیها نشان داد که

متخ د دان و د ستیاران پز شکی از پز شکی مبتنی بر شواهد و

بکارتیري آن در محیط بالینی و استفاده از منابع اطالعاتی

نگرش مثبت آنها نستتبت به این فرایند ،آتاهی و استتتفاده آنها

Downloaded from jha.iums.ac.ir at 2:25 IRDT on Saturday July 21st 2018

18

نبود دانش و مهارت براي اورا و بکارتیري پزشکی مبتنی بر

مربوط به آن در وضریت نامطلوبی رار دارد و بیشتر پزشکان از

Downloaded from jha.iums.ac.ir at 2:25 IRDT on Saturday July 21st 2018

شهرام صدقی و همکاران

References

 به نظر میر سد که عالوه بر.در و ضریت مطلوبی رار ندا شت

1. Rangrazjeddy F, Moravveji A , Abazari F.

،برتزاري کار تاه ها و کالس هاي آموزشتتتی در این زمی نه

[Attitude

و تواننند در زمینه وستتتجو و تهیه

Of

Physicians

Toward

Applying

Evidence Based Medicine And Its Related

شواهد براي نیازهاي بالینی می تواند راهگ شا با شد که این امر

Barriers]. Knowledge & Health 2014;8(4):163-70.

مووا رفع موانع زمانی و ولوتیري از اتالی و ت پز شکان و

[In Persian].

 هنانتونه که بررسیها نشان.کادر بهداشت و درمان می شود

2.Ghahnaviyeh H, Rahimi A. [Faculty Members

 کتابداران بالینی بهعنوان افرادي که آموزش هاي کافی را،داد

Informational Needs And Their Methods Of

در این زمینتته دیتتده انتتد و داراي مهتتارت هتتاي الزم درزمینتته

Access To Information In Isfahan University Of

وستووو و تهیه شواهد بالینی و هنینین آموزش مهارتهاي

Medicals Sciences]. Iranian Journal Of Medical

 میتوانند بهعنوان بازوي،پزشتتتکی مبتنی بر شتتتواهد هستتتتند

Education2009;10(3):7-15 [In Persian].

درتنند در اورا و بکارتیري پزشتتکی مبتنی بر شتتواهد عنل

3.

Afshar

A,

Rashidi

Mirzatolouei

.کنند

F.[Information Seeking Behavior Of Iranian

 نگرش و استفاده از منابع پزشکی مبتنی،به نظر میرسد که دانش

Orthopaedic Surgeons In Acpuiring Updated

بر شواهد در ایران با حدا لهاي ابل بول فافله دارد و در

Orthopaedic Knowledge]. Iranian Journal Of

مقایسه با مریارهاي وهانی در وضریت پایینتري رار داری و

Orthopaedic

این مه نیازمند برنامه هاي آموزشی بیشتر و سیاستتذاري

Surgery

A,

2009;28(3):121-5

[In

Persian].

.مطلوبتر وامره علوم پزشکی براي رفع موانع سر راه آن است

4.Al-Baghlie N, Al-Almaie S. Physician Attitudes

تشکر و قدردانی

Towards Evidence-Based Medicine In Eastern
Saudi Arabia. Annals Of

Saudi Medicine

 در،»دانش و استفاده پزشکان از منابع پزشکی مبتنی بر شواهد

5.Al-Ansary LA, Khoja TA. The Place Of Evidence-

مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم کتابداري و اطالعرسانی

Based Medicine Amongprimary Health Care

اخالق

Physicians In Riyadh Region, Saudi Arabia: Family

) است که با حنایت دانشگاهIUMS/SHMIS_1394/38)

)72( 21؛1397 مدیریت سالمت

6.Soltani A.[ Elites Medical Exclusive Report:
Talks With Doctor Soltani, Head Of Tehran
University Of Medical Sciences Research Center
Of Evidence-Based Medicine]. Tehran 2015.
Medmag.Com. [In Persian] 2014.
7.Robert I, Bridgman S, Krikler S, Mcgowan H,
Johanson R. Orthopaedic Surgeons: A Survey Of
Their Knowledge Of Evidence-Based Practice.

19

این مقاله حافل بخشی از پایاننامه با عنوان«بررسی وضریت

2004;24(6):425-8.

Practice 2002; 19(5):537-42.

19

استتتفاده از افراد متخدتت

Journal Of Clinical Excellence 2001;2(4):225-32.

کد

با

و

1395

سال

در

،پزشکی

.علوم پزشکی ایران اورا شده است

8.Sackett David L. Evidence- Based Medicine.

In Saudi Arabia. Journal Of Contined Educatin

Seminars In Perinatology 1997;21(1):3-6.

Health Proffessionals 2004;24(3):163-70.

9.Nabhan AF, Eltobgy A. Knowledge And

16.Calderon C, Sola I, Rotaeche R, Marzo-

Attitudes Of Professors, Residents And Medical

Castillejo M, Louro-Gonzalez A, Carrillo R, Et Al.

Students Towards Evidence-Based Medicine

EBM In Primary Care: A Qualitative Multicenter

[Abstract]: XV Cochrane Colloquium. 64-5p. 2007

Study

Oct 23-27, Sao Paulo, Brazil; 2008.

2011;12(8)4.

10.Amini M, Sagheb MM, Moghadami M,

17.Greenml, Ruff TR. Why Do Residents Fail To

Shayegh S. [Knowledge And Use Of Evidence-

Answer Their Clinical Questions? A Qualitative

Based Medicine Among Residents Of Shiraz

Study Of Barriers To Practicing Evidence-Based

University Of Medical Sciences]. Strides In

Medicine. Acadamic Medicine 2005;80(2):176-

Development

82.

Of

Medical

Education

In

Spain.

BMC

Family

Practice.

2007;4(1):30-35. [In Persian].

18.Ford S, Schofield T, Hope T. Barriers To The

11.Schaafsma F, Hulshof C, Van Dijk F, Verbeek J.

Evidence-Based

Information Demands Of Occupational Health

Consultation. Patient Education And Counseling

Physicians And Their Attitude Towards Evidence-

2002;47(2):179-85.

Based Medicine. Scandinavian Journal Of Work

19.Khoja T, Al Ansary L. Attitudes To Evidence-

Environment & Health 2004;30(4):327-30.

Based Medicine Of Primary Care Physicians In

12.Khan K, Kunz R, Kleijnen J, Antes G.

Asir Region, Saudi Arabia. 2007.

Systematic Reviews To Support Evidence-Based

20.Trevena LJ, Irwig L, Isaacs A, Barratt A. Gps

Medicine: How To Review And Apply Findings Of

Want

Healthcare Research. London. 2011.

Summaries: A Cross Sectional Study In New

13.Van Dijk N, Hooft L, Wieringa-De Waard M.

South Wales. Australian Family Physician

What Are The Barriers To Residents' Practicing

2007;36(12):1065.

Evidence-Based Medicine? A Systematic Review.

21.Sanchez Lopez M, Torres MM, Sanchez JA.

Academic Medicine 2010;85(7):1163-70.

What Do General Practioners Think About

14. Zwolsman S.E, Te Pas E, Hooft L, Wieringa-De

Evidenced-Basedmedicine? A Study with focus

Waard M,Van Dijk N. Barriers To Gps’ Use Of

groups. Aten Primaria 2010;42(10):507–13.

Evidence-Based Medicine: A Systematic Revie.

22.Chandramohan A, Jacob KS, Shyamkumar NK,

British Journal Of General Practice 2012;62:18-

Gibikote

39.

Radiology: Knowledge, Attitude And Perceived

15.Al-Almaie SM, Al-Baghli N. Barriers Facing

Barriers To Practice Among Residents In

Physicians Practicing Evidence-Based Medicine

Radiology. European Journal Of Radiology

Patient

Tailored,

S.

User

Choice

Friendly

Evidence-Based

2013;82(5):894-7.

(EBPC)

Evidence

Practice

In

)72( 21؛1397 مدیریت سالمت

Downloaded from jha.iums.ac.ir at 2:25 IRDT on Saturday July 21st 2018

...موانع بکارگيري پزشکی مبتنی بر

20

20

)72( 21؛1397 مدیریت سالمت

Downloaded from jha.iums.ac.ir at 2:25 IRDT on Saturday July 21st 2018

شهرام صدقی و همکاران

21

21

23.Lai NM, Teng CL, Lee ML. The Place And

30.Barghouti F, Halaseh L, Said T, Mousa AH,

Barriers Of Evidence Based Practice: Knowledge

Dabdoub A. Evidence-Based Medicine Among

And Perceptions Of Medical, Nursing And Allied

Jordanian

Health Practitioners In Malaysia. BMC Research

Attitude, And Knowledge. Canadian Family

Notes 2010;3.

Physician 2009;55(7).

24.Al-Motairy KA, Al-Musa HM. Primary Health

31.Gupta M, Bhambal A, Saxena S, Sharva V,

Care Physicians' Perceptions, Attitude And

Bansal V, Thakur B. Awareness, Attitude And

Educational Needs Towards' Evidence Based

Barriers Towards Evidence Based Dental Practice

Medicine.

Amongst Practicing Dentists Of Bhopal City.

Biomedical

Research-India

Family

Physicians

Awareness,

2013;24(2):257-262.

Journal Of Clinical And Diagnostic Research

25.Scott I, Heyworth R, Fairweather P. The Use

2015;9(8):49-54.

Of Evidence-Based Medicine In The Practice Of

32.Mcsherry R, Artley A, Holloran J. Research

Consultant

A

Awareness: An Important Factor For Evidence-

Questionnaire Survey. Aust N Z J Med

Based Practice? Worldviews On Evidence-Based

2000;30(3):319-26.

Nursing 2006;3(3):103-115.

26.De Smedt A, Buyl R, Nyssen M. Evidence-

33.Davis NL, Lawrence SL, Morzinski JA,

Based Practice In Primary Health Care. Stud

Radjenovich ME. Improving The Value Of CME:

Health Technol Inform 2006;124:651-6.

Impact Of An Evidence-Based CME Credit

27.Al Kubaisi N, Al Dahnaim L, Salama R.

Designation On Faculty And Learners. Family

Knowledge, Attitudes And Practices Of Primary

Medicine 2009;41(10):735-40.

Health Care Physicians Towards Evidence-Based

34.Zwolsman SE, Van Dijk N, Te Pas E, Wieringa-

Medicine In Doha, Qatar. 2010.

De Waard M. Barriers To The Use Of Evidence-

28.Smith CA, Coyle ME, De Lacey S, Johnson NP.

Based Medicine: Knowledge And Skills, Attitude,

Evidence-Based

And External Factors. Perspect Med Educ

Physicians.

Research

Results

And

Of

Practice:

Attitudes Of Reproduction Nurses, Counsellors

2013;2(1):4-13.

And Doctors. Reproductive Biomedicine Online

35.Zipoli RP, Kennedy M. Evidence-Based

2014;29(1):3-9.

Practice Among Speech-Language Pathologists:

29.Gagnon M-P, L_Gar_ F, Labrecque M,

Attitudes, Utilization, And Barriers. American

Fr_Mont P, Cauchon M, Desmartis M. Perceived

Journal

Barriers To Completing An E-Learning Program

2005;14(3):208-20.

On

Of

36.Taba P, Rosenthal M, Habicht J, Tarien H,

Innovation In Health Informatics 2007.15;(2):83-

Mathiesen M, Hill S, Etal. Barriers And

91.

Facilitators To The Implementation Of Clinical

Evidence-Based Medicine.

Journal

Of

Speech-Language

Pathology

Practice Guidelines: A Cross-Sectional Survey

Among Physicians In Estonia. BMC Health

44.Mckenna HP, Ashton S, Keeney S. Barriers To

Services Research 2012;12(1).

Evidence‐Based Practice In Primary Care. Journal

37.Akinyemi OO, Martineau T, Tharyan P. Is The

Of Advanced Nursing 2004;45(2):178-89.

Practice Of Public Or Private Sector Doctors

45.Nelson TD, Steele RG, Mize JA. Practitioner

More Evidence-Based? A Qualitative Study From

Attitudes Toward Evidence-Based Practice:

Vellore, India. Int J Evid Based Healthc.

Themes And Challenges. Adm Policy Ment

2015;13(2):66-76.

Health 2006;33(3):398-409.

38.Sadeghi-Bazargani H, Tabrizi JS, Azami-

46.Albarrak

Aghdash

Evidence-Based

Mohammedr. Evaluating Factors Affecting The

Medicine: A Systematic Review. J Eval Clin Pract

Implementation Of Evidence Based Medicine In

2014;20(6):793-802.

Primary Healthcare Centers In Dubai. Saudi

39.Butzlaff M, Vollmar H, Floer B, Koneczny N,

Pharm J 2014;22(3):207-12.

Isfort J, Lange S. Learning With Computerized

47.Kim Y, Cho SH. A Survey Of Complementary

Guidelines In General Practice? A Randomized

And

Controlled Trial. Family Practice 2004;21(2):183-

Perceptions

8.

European Journal Of Integrative Medicine

40. Olympia RP, Khine H, Avner JR. The Use Of

2014;6(2):211-19.

Evidence-Based Medicine In The Management

48.Ahmad AS, Al-Mutar NB, Al-Hulabi FA, Al-

Of Acutely Ill Children. Pediatr Emerg Care

Rashidee ES, Doi SA, Thalib L. Evidence-Based

2005;21(8):518-22.

Practice Among Primary Care Physicians In

41.Chan GC, Teng CL. Primary Care Doctors'

Kuwait. J Eval Clin Pract 2009;15(6):1125-30.

Perceptions Towards Evidence-Based Medicine

49.Taylor JE, Wilkinson D, Blue I, Dollard J.

In Melaka State: A Questionnaire Study. Medical

Evidence Based Rural General Practice: Barriers

Journal Of Malaysia 2015;60(2):130-3.

And Solutions In South Australia: Deakin

42.Rabe P, Holmen A, Sjoegren P. Attitudes,

University; 2002.

Awareness And Perceptions On Evidence Based

50.Switzer GE, Halm EA, Chang CC, Mittman BS,

Dentistry And Scientific Publications Among

Walsh MB, Fine MJ. Physician Awareness And

Dental Professionals In The County Of Halland,

Self-Reported

Sweden - A Questionnaire Survey. Swedish

Guidelines For Community Acquired Pneumonia.

Dental Journal 2007;31(3):113-20.

Journal

43.Tracy CS, Dantas GC, Upshur RE. Evidence-

2003;18(10):816-23.

Based Medicine In Primary Care: Qualitative

51.Leach MJ, Gillham D. Are Complementary

Study Of Family Physicians. BMC Family Practice

Medicine Practitioners Implementing Evidence

2003;4(1).

S.

Barriers

To

AI,

Ali

Alternative

Of

Of

Abbdulrahim

Medicine

Practitioner's

Evidence-Based

Use

Of

General

SA,

Local

Internal

Medicine.

Andnational

Medicine

)72( 21؛1397 مدیریت سالمت

Downloaded from jha.iums.ac.ir at 2:25 IRDT on Saturday July 21st 2018

...موانع بکارگيري پزشکی مبتنی بر

22

22

شهرام صدقی و همکاران

)72( 21؛1397 مدیریت سالمت

Downloaded from jha.iums.ac.ir at 2:25 IRDT on Saturday July 21st 2018

Based

23

23

Practice?

Complement

Ther

Med

UK

Occupational

Physicians.

Occupational

2011;19(3):128-36.

Medicine. 2009.

52.Hannes K, Leys M, Vermeire E, Aertgeerts B,

58.Te Pas E, Van Dijk N, Bartelink ME, Wieringa-

Buntinx F, Depoorter A-M. Implementing

De Waard M. Factors Influencing The EBM

Evidence-Based Medicine In General Practice: A

Behaviour Of GP Trainers: A Mixed Method

Focus Group Based Study. BMC Family Practice

Study. Med Teach 2013;35(3): 990-7.

2005;6(1):1.

59.Yew KS, Reid A. Teaching Evidence-Based

53. Rengerink K O, Thangaratinam S, Barnfield G,

Medicine Skills: An Exploratory Study Of

Suter K. How Can We Teach EBM In Clinical

Residency Graduates' Practice Habits. FAMILY

Practice?

MEDICINE-KANSAS CITY 2008;40(1).

An

Analysis

Of

Barriers

To

Implementation Of On-Thejob EBM Teaching

60.Chan AKL, Glasziou PP, Lam CLK. Attitude And

And Learning. Medical Teacher 2011;33(3).

Knowledge Of Evidence-Based Practice (EBP)

54.Tadayyon B, Ghuloom M, Al-Doseri S,

Among Doctors In Hong Kong: A Questionnaire

Ghuloom E, Fakhro E. The Awareness, Attitude

Survey. Hong Kong Practitioner 2008;30(3):128-

To, Practice Of And Perceived Barriers Tothe Use

35.

Of

By

61.Burkiewicz JS, Zgarrick DP. Evidence-Based

Physicians At Salmaniya Medical Centre (SMC) In

Practice By Pharmacists: Utilization And Barriers.

The Kingdom Of Bahrain. Journal Of The Bahrain

Annals Of Pharmacotherapy 2005;39(7-8).

Medical Society 2013;24(2):76-82.

62.Wolfe RM, Sharp LK, Wang RM.Family

55.Fawole A, Oladapo O, Enahoro F, Akande E.

Physicians' Opinions And Attitudes To Three

Acceptance Of Evidence-Based Reproductive

Clinical Practice Guidelines. Journal Of The

Health Care Among Postgraduate Specialist

American

Trainees In Nigeria. International Journal Of

2004;17(2):150-7.

Gynecology & Obstetrics 2008;102(1):3-7.

63.Madhavji A, Araujo EA, Kim KB, Buschang PH.

56.Mcinerney

Attitudes, Awareness, And Barriers Toward

Evidence-Based

P,

Medicine

Suleman

(EBM)

F.

Exploring

Board

Of

Family

Practice

Knowledge, Attitudes, And Barriers Toward The

Evidence-Based

Use Of Evidence-Based Practice Amongst

American

Academic Health Care Practitioners In Their

Dentofacial Orthopedics 2011;140(3).

Teaching In A South African University: A Pilot

64.Mccoll A, Smith H, White P, Field J. General

Study. Worldviews On Evidence-Based Nursing

Practitioners' Perceptions Of The Route To

2010;7(2):90-7.

Evidence Based Medicine: A Questionnaire

57.Adeodu A, Agius R, Madan I. Attitudes And

Survey.

Barriers To Evidence-Based Guidelines Among

1998;361(7128):361-5.

Journal

Of

British

In

Practice

Orthodontics.

Orthodontics

Medical

And

Journal

65.Heselmans A, Donceel P, Aertgeerts B, Van De

Medicine In Surgical Practice: A Pilot Study. Anz

Velde S, Ramaekers D. The Attitude Of Belgian

Journal Of Surgery 2007;77(4):231-6.

Family Physicians' Opinions And Attitudes To

72.Hajebrahimi S, Sadeghi-Ghyassi F, Olfati N,

Three

Social

Dastgiri S, Maghbouli L. Evidence Based Practice:

Insurance Physicians Towards Evidence-Based

Perspectives Of Iranian Urologist. Urology

Practice And Clinical Practice Guidelines. BMC

Journal 2013;10(4):1099-105.

Fam Pract 2009;10:64.

73. Al-Gelban, Al-Khaldi YM, Al-Wadei AM,

Clinical

66.Al-Musa

Practice

HM.

Guidelines

Perceptions,

Mostafa OA. Barriers Against Application Of

Attitude And Educational Needs Of Physicians To

Evidence-Based Medicine In General Hospitals In

Evidence Based Medicine In South-Western

Aseer Region, Kingdom Of Saudi Arabia. Journal

Saudi

Of Family & Community Medicine 2009;16(1).

Arabia.

Knowledge,

Saudi

Medical

Journal

2010;31(3):308-12.

74.Al Omari M, Khader Y, Jadallah K, Dauod AS,

67.Mittal R, Perakath B. Evidence-Based Surgery:

Al-Shdifat

Knowledge, Attitudes, And Perceivedbarriers

Practice Of Evidence-Based Medicine Among

Among Surgical Trainees. Journal Of Surgical

Primary Health Care Doctors In Jordan. Journal

Education 2010;67(5):278-82.

Of

68.Kahveci R, Meads C. Is Primary Care Evidence-

2009;15(6):1131-6.

Based In Turkey? A Cross-Sectional Survey Of

75. Sahebozzamani M, Tabatabaei Jamarani M,

375 Primary Care Physicians. J Evid Based Med

Farahani H, Soltani A, Seyed Aalighadr L.

2009;2(4):242-51.

Evaluation Of Evidence-Based Medicine In

69.Knops AM, Vermeulen H, Legemate DA,

Clinical Assistants Of The University Of Medical

Ubbink DT. Attitudes, Awareness, And Barriers

Sciences In Tehran. Medical Science Journal Of

Regarding

Islamic Azad University 2015;25(3):238-44 [In

Evidence-Based

Surgery

Among

AAK.

Evaluation

Awareness,

In

Attitude

Clinical

And

Practice

Surgeons And Surgical Nurses. World Journal Of

Persian].

Surgery 2009;33(7):1348-55.

76.Al Omari M, Khader Y, Jadallah K, Dauod AS,

70.Spallek H, Song M, Polk DE, Bekhuis T,

Al-Shdifat AAK, Khasawneh NM. Evidence-Based

Frantsve-Hawley J, Aravamudhan K. Barriers To

Medicine Among Hospital Doctors In Jordan:

Implementing

Clinical

Awareness, Attitude And Practice. Journal Of

Guidelines: A Survey Of Early Adopters. Journal

Evaluation In Clinical Practice 2006;15(6):1137-

Of

41.

Evidence

Evidence-Based

Based

Dental

Practice

2010;10(4):195-206.

77.Chiu YW, Weng YH, Lo HL, Hsu CC, Shih YH,

71.Kitto S, Villanueva EV, Chesters J, Petrovic A,

Kuo KN. Comparison Of Evidence-Based Practice

Waxman

Between Physicians And Nurses: A National

BP,

Smith

JA.

Surgeons'

Attitudestowards And Usage Of Evidence-Based

)72( 21؛1397 مدیریت سالمت

Downloaded from jha.iums.ac.ir at 2:25 IRDT on Saturday July 21st 2018

...موانع بکارگيري پزشکی مبتنی بر

24

24

Downloaded from jha.iums.ac.ir at 2:25 IRDT on Saturday July 21st 2018

شهرام صدقی و همکاران

Survey Of Regional Hospitals In Taiwan. J Contin

Create Different Barriers For Evidence‐Based

Educ Health Prof 2010;30(2):132-8.

Medicine. Journal Of Evaluation In Clinical

78.Cranney M, Warren E, Barton S, Gardner K,

Practice 2011;17(4):775-85.

Walley T. Why Do Gps Not Implement Evidence-

85.Fedorowicz

Based Guidelines? A Descriptive Study. Family

Perceptions And Attitudes Towards The Use Of

Practice. 2001;18(4):359-63.

Evidence-Based Dentistry (EBD) Among Final

)72( 21؛1397 مدیریت سالمت

79.Iqbal

25

25

A,

Glenny

Almas

K,

Keenan

JV.

General Dental

Year Students And Interns At King Saud

Practitioners' Knowledge Of And Attitudes

University, College Of Dentistry In Riyadh Saudi

Towards Evidence-Based Practice. British Dental

Arabia. 2004.

Journal 2002;193(10):587-91.

86. Cruz-Correa M, Gross CP, Canto MI. The

80.Ayres CG, Griffith HM. Perceived Barriers To

Impact

And Facilitatorsof The Implementation Of

Management Of Barrett Esophagus: A National

Priority Clinical Preventive Services Guidelines.

Prospective Cohort Study Of Physicians. Arch

American

Intern Med 2001;161(21):2588-95.

Journal

AM.

Z,

Of

Managed

Care

Of

Practice

Guidelines

In

The

2007;13(3):150-6.

87.Mcalister FA, Graham I, Karr GW, Laupacis A.

81.Amin M, Saunders J, Fenton J. Pilot Study Of

Evidence-Based Medicine And The Practising

The Knowledge And Attitude Towards Evidence

Clinician: Journal Of General Internal Medicine

Based Medicine Of Otolaryngology Higher

1999; 14(4):236-42.

Surgical

88. Azadeh Tafreshi F, Momen Zadeh N,

Trainees.

Clinical

Otolaryngology

2007;32(2):133-5.

Fayazbakhsh A, Khodaii Ashan S. Tabriz

82.Midlöv P, Ekesbo R, Johansson L, Gerward S,

University

Persson K, Nerbrand C, Et Al. Barriers To

Librarian's Role In Evidence-Based Practice.

Adherence To Hypertension Guidelines Among

Library Science Andinformation Technology

Gps In Southern Sweden: A Survey. Scandinavian

)2010);3(11):45-33.[In Persian]

Journalof Primary Health Care 2008;26(3):154-9.

89.Amin FA, Fedorowicz Z, Montgomery AJ. A

83.Gazrani A, Borji A, Delkhosh MB, Gholami A,

Study Of Knowledge And Attitudes Towards The

Shirdelzadeh S. A Survey Of Knowledge Attitude

Use Of Evidence-Based Medicine Among Primary

And Practice Of Physicians Related To Evidence

Health Care Physicians In Bahrain. Saudi Medical

Based Medicine In Hakim And 22 Bahman

Journal 2006;27(9): 1394-6.

Hospital Of Neyshabur. Journal Of Neyshabur

90.Alcantara J,

University Of Medical Sciences 2014;2(5):42-9

ATTITUDES AND UTILIZATION OF EVIDENCE-

[In Persian].

BASED PRACTICE: THE USE OF THE EBASE

84. Swennen MH, Van Der Heijden GJ, Blijham

QUESTIONNAIRE. Explore-The Journal Of Science

GH, Kalkman CJ. Career Stage And Work Setting

And Healing 2015;11(5):367-76.

Of

Medical

Leach

Sciences

MJ.

Hospital

CHIROPRACTIC

...موانع بکارگيري پزشکی مبتنی بر

R,

97.Hugenholtz NI, Nieuwenhuijsen K, Sluiter JK,

Gonzalezai, Marzo-Castillejo M, Louro-Gonzalez

Van Dijk FJ. Do Knowledge Infrastructure

A, Et Al. Perceptions, Attitudes And Knowledge

Facilities Support Evidence-Based Practice In

Of Evidence-Based Medicine In Primary Care In

Occupational Health? An Exploratory Study

Spain: A Study Protocol. Bmc Health Services

Across

Research 2009;9.

Physicians Enrolled On Evidence-Based Medicine

92.Yamalik N, Nemli SK, Carrilho E, Dianiskova S,

Courses. BMC Health Serv Res 2009;9:18.

Melo P, Lella A, Et Al. Implementation Of

98.Young JM, Ward JE. Evidence‐Based Medicine

Evidence-Based Dentistry Into Practice: Analysis

In General Practice: Beliefs And Barriers Among

Of Awareness, Perceptions And Attitudes Of

Australian Gps. Journal Of Evaluation In Clinical

Dentists In The World Dental Federation-

Practice 2001;7(2):201-10.

European

Zone.

99.Risahmawati RR, Emura SS, Nishi TT, Koizumi

International Dental Journal 2015;65(3):127-45.

SS. Japanese Resident Physicians' Attitudes,

93.Mozafarpour S, Sadeghizadeh A, Kabiri P,

Knowledge, And Perceived Barriers On The

Taheri H, Attaei M, Khalighinezhad N. Evidence‐

Practice Of Evidence Based Medicine: A Survey.

Based Medical Practice In Developing Countries:

BMC Res Notes 2011;4.

The Case Study Of Iran. Journal Of Evaluation In

100.Letelier L, Zamarin N, Andradem, Gabrielli L,

Clinical Practice 2011;17(4):651-6.

Caiozzi G, Viviani P, Et Al. Exploring Language

94.Bhandari M, Montori V, Devereaux PJ,

Barriers To Evidence-Based Health Care (EBHC)

Dosanjh S, Sprague S, Guyatt GH. Challenges To

In

The Practice Of Evidence-Based Medicine During

Randomised

Residents’ Surgical Training: A Qualitative Study

2007;20(3).

Using Grounded Theory. Academic Medicine

101.Sammer CE, Lykens K, Singh KP. Physician

2003;78(11):1183-90.

Characteristics And The Reported Effect Of

95.Haron

Sola

Regional

IM,

Sabti

Awareness,Knowledge

I,

Rotaeche

Organization

MY,
And

Countries

Post-Graduate
Trial.

Among

Medical
Education

Occupational

Students:
For

A

Health

Omar

R.

Evidence-Based Practice Guidelines . Health Serv

Practice

Of

Res 2008;43(2):569-81.

Evidence-Based Dentistry Amongst Dentists In

102.Cabana MD, Rand CS, Becher OJ, Rubin HR.

Kuwait. European Journal Of Dental Education

Reasons For Pediatrician Non-Adherence To

2012;16(1).

Asthma Guidelines. Arch Pediatr Adolesc Med

96.Haagen E, Nelen W, Hermens R, Braat D, Grol

2001;155(9):1057-62.

R, Kremer J. Barriers To Physician Adherence To

103. Sadeghi-Bazargani H , Sadegh Tabrizi J,

A Subfertility Guideline. Human Reproduction

Azami-Aghdash S. Barriers To Evidence-Based

2005;20(12):3301-6.

Medicine: A Systematic Review. Journal Of
Evaluation In Clinical Practice 2014;1(3)2753-65.

)72( 21؛1397 مدیریت سالمت

Downloaded from jha.iums.ac.ir at 2:25 IRDT on Saturday July 21st 2018

91.Alonso-Coello P,

26

26

شهرام صدقی و همکاران

104. Aryankhesal ,Alihosseini S. Patients’ And

Standardsfor

General Practitioners’ Awareness Of And

Organizations: A Systematic Review. Journal Of

Attitudes Towards Iranian Hospital Grading

Management Sciences.2016; 2(3): 191-201.

System And Its Impact On Choosing A Hospital,
Downloaded from jha.iums.ac.ir at 2:25 IRDT on Saturday July 21st 2018

2009. Hakim Research Journal 2011;14(2): 11522. [In Persian].
104.Prescott K, Lloyd M, Douglas H-R, Haines A,
Humphrey C, Rosenthal J, Et Al. Promoting
Clinically

Effective

Practice:

General

Practitioners' Awareness Of Sources Of Research
Evidence. Family Practice 1997;14(4):320-3.
105.Saravani S,Yazdandoost M, Basir-Ghafouri
H. An Evaluation Of Educational Iranian Papers
On The Application Of Evidencebased Medicine.
Journal Of Medical Education Development
Center 2015] 2015;10(1). [In Persian].
106.Shehata GM, Zaki A, Dowidar NL, El Sayed I.
Critical Thinking And Attitude Of Physicians
Toward Evidence-Based Medicine In Alexandria,
Egypt.

J

Egypt

Public

Health

Assoc

2015;90(3):115-20.
107.Homa T, Hamid R, Haleh A, Rashaa. The
Scientific And Practical Features Of Clinical
Librarians With An Emphasis On Their Role In The
Process

)72( 21؛1397 مدیریت سالمت

Literature

Of

Evidence-Based
Revie

Health

Medicine:

A

Management.

1390;46(15):2012. [In Persian].
108.Kok R, Hoving JL, Verbeek JH, Schaafsma FG,
Smits PB, Van Dijk FJ. Evaluation Of A Workshop
On

Evidence-Based

Insurance

Physicians.

Medicine
Occup

For

Social

Med

(Lond)

2008;58(2):83-87.
109. Zarifraftar, Mojgan,Aryankhesal, Aidin.
27

27

Challenges Of Implementation Of Accreditation

Health

Care

Systems

And

...موانع بکارگيري پزشکی مبتنی بر

Sedghi S1/ Aryankhesal A1/ HojatiZadeh Y2/ Asadzandi S3/ Habibi S4

Abstract
Introduction: Studies conducted have shown that the rate of awareness and use of evidence-based
medicine (EBM) is low. The current study aimed is a systematic review to identify barriers of using
EBM.
Methods: All indexed article in national and international valid databases were reviewed by
standard and sensible keywords. Articles were selected based on inclusion criteria and after quality
assessment entered to the process of systematic review. In total, 9930 articles extracted and amongst
them 97 were included.
Result: Findings indicate that the most important barriers for physicians and residents in order of
importance were: time limits, limited knowledge and skills, limitations of the evidence, lack of
facilities, attitudinal barriers, educational barriers and barriers related to the patients.
Conclusion: According to the barriers and difficulties in the effective use of the resources there for
the physicians, that first step in improving and removing barriers for its implementation seemed to
be the awareness about EBM application status. On the other hand, clinical librarians play important
role in practical application of EBM in practice.
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