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  مقدمه
درماني به معناي تجويز اطالعات مناسب، در زمان  اطالع

منظور از فرد مناسب، ). 1(مناسب و براي فرد مناسب است 
وي و يا تيم درمان است كه نياز به  ي بيمار يا خانواده

. اطالعات صحيح و مناسب راجع به يك بيماري خاص دارند
شده است، اما  اين فعاليت از ديرباز در جوامع مختلف انجام مي

رفته است؛ حتي گاهي  هاي متفاوتي براي آن به كار مي نام
امروزه  .شده است هيچ نامي بر چنين فعاليتي اطالق نمي

اصطالحات  ي تر و در بر گيرنده درماني عام اصطالح اطالع
درماني،  درماني، اينترنت درماني، وب ديگري چون كتاب

  . است... مجازدرماني و 
هاي  يكي از پيامدهاي جوامع صنعتي كنوني، بروز بيماري

. گير اقشار مختلف مردم شده است مختلفي است كه گريبان
 ي مان و تجهيزات الزم براي كليهتعداد ناكافي كادر در

هاي درماني زياد، ناآگاهي و ناآشنايي عموم  بيماران، هزينه
هاي پيشگيري از  هاي مختلف و عاليم و راه مردم با بيماري

اطالعات شفاف به بيماران  ي ها، در برخي موارد عدم ارايه آن
هاي پزشكي و  توسط كادر درمان، انجام ناصحيح دستورالعمل

معيوب در درمان، لزوم بسترسازي  ي آن ايجاد چرخهپيرو 
توانايي كسب، پردازش و (جهت ارتقاي سطح سواد سالمت 

سالمت به منظور استفاده در  ي فهم اطالعات پايه
 )هاي پزشكي و بهداشتي جهت ارتقاي سالمت گيري تصميم

  ). 2(سازد  افراد جامعه را محرز مي
فراد جامعه به عدم دسترسي سريع، ساده و به موقع ا

سالمت و عدم دسترسي آنان به اطالعات  ي متخصصان حوزه
مناسب مربوط به بيماري و سالمت خود، بر لزوم ايجاد 

اطالعات  ي تمهيداتي براي جبران اين كمبود در زمينه
اگر بتوان اطالعات الزم و . سالمت مورد نياز تأكيد دارد
چاپي و  هاي اطالعاتي مختلف مناسب را از طريق محمل

او قرار داد و تيم  ي الكترونيكي در اختيار بيمار و خانواده
اطالعات كافي به آنان نمود،  ي پزشكي را نيز تشويق به ارايه

هايي را كه در حال حاضر دولت،  توان بسياري از هزينه مي
شوند، به طور مؤثري  مراكز درماني و بيماران متحمل مي

كارها براي تحقق اين هدف،  ترين راه يكي از مهم. كاهش داد
درماني است كه عالوه بر  وجود يك مركز تحقيقات اطالع

ايفاي نقش مكمل در فرآيند درمان، به ارتقاي سطح سواد 
يك چنين مركزي، ). 3، 4(سالمت افراد جامعه نيز ياري رساند 

مركز درماني با محوريت آموزش و پژوهش در درمان است كه 
اهداف  در ادامه به فوايد،. تعددي داردفوايد، اهداف و وظايف م
  .شود درماني پرداخته مي و وظايف يك مركز اطالع

   
مركز تحقيقات مديريت و اقتصاد رساني،  استاديار، كتابداري و اطالع-1

  سالمت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
وري اطالعات در اقيقات فنحرساني، مركز ت استاديار، كتابداري و اطالع - 2

  علوم سالمت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  )ي مسؤول نويسنده(

Email: hassanashrafi@mng.mui.ac.ir 
رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،  مربي، كتابداري و اطالع - 3

  اصفهان، ايران
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  درماني فوايد ايجاد مركز تحقيقات اطالع
 به اصل تقدم پيشگيري بر درمان،تسهيل حصول  .1

 هاي درماني، كاهش هزينه .2

 ها، معيوب در درمان بيماري ي جلوگيري از ايجاد چرخه .3

 او در فرايند درمان، ي مشاركت بيمار و خانواده .4

خدمات پزشكي بين اقشار مختلف  ي توزيع عادالنه .5
 جامعه و نيل به عدالت در نظام سالمت،

درمان و ي بهينه از تخصص تيم  استفاده .6
 جويي در وقت آنان، صرفه

رساني پزشكي  ي بهينه از متخصصان اطالع استفاده .7
 درماني، و اطالع

ايجاد همكاري بين متخصصان مختلف با  .8
 پزشكي، ي متخصصان حوزه

پااليش اطالعات قابل دسترس بيماران از طريق  .9
 .هاي ارزيابي اعتبار منابع اطالعاتي شناساندن روش

  
  درماني اد مركز تحقيقات اطالعاهداف اختصاصي ايج

هاي زير  اهداف اختصاصي اين مركز، پژوهش در زمينه
  :خواهد بود

ترويج استفاده از اطالعات سالمت معتبر در اصالح  .1
 سبك زندگي و ارتقاي سطح سواد سالمت افراد جامعه،

هاي  بيماري ي ارتقاي سطح آگاهي مردم در زمينه .2
نسبت به مزاياي مختلف و كمك به درك بيشتر آنان 

 ها، پيشگيري از بيماري

 ي ها با ارايه كمك به تكميل فرايند درمان بيماري .3
 آنان، ي اطالعات مناسب و كارامد به بيماران و خانواده

 هاي درماني، كاهش هزينه .4

 درماني، شناسايي و گسترش تحقيقات مرتبط با اطالع .5

 ي گران حوزه افزايش اطالعات پژوهش .6
 هاي مرتبط، ها و همايش برگزاري كارگاهدرماني با  اطالع

 ي استفاده از امكانات و ابزارهاي نوين جامعه .7
هاي صوتي،  ها يا وبالگ ها، پادكست سايت وب(اطالعاتي 

 اطالعات مفيد و معتبر به بيماران، ي جهت ارايه...) ها و  وبالگ

 3، وب )وب مشاركتي( 2هاي وب  استفاده از قابليت .8
خدمت  ي براي ارايه 3و  2همچنين كتابخانه ، )وب معنايي(

 .3و  2خدمات پزشكي  ي به بيماران و توسعه

از متخصصان  گفت اين مركز براي نيل به اهداف پيش
رساني  هاي مختلف مانند پزشكي، كتابداري و اطالع حوزه

پزشكي، تغذيه،  روانشناسي، مشاوره و تربيت بدني و ساير 
  .خواهد كرد ها بنابر نياز استفاده رشته

  
  وظايف مركز

ي  هاي تحقيقاتي و عملياتي در زمينه اجراي پروژه .1
 MSهاي خاص استان مانند  درماني براي بيماري اطالع

)Multiple sclerosis (،و ديابت 

انجام مطالعات مربوط به تعيين سطح سواد سالمت  .2
  افراد جامعه،

هاي  درماني در رسانه نشر و گسترش خدمات اطالع .3
 ،...ها و  مختلف چون صدا و سيما، روزنامه اجتماعي

هاي آموزشي براي سه گروه  برگزاري كارگاه .4
سالمت و  ي بيماران، متخصصان حوزه(هدف  ي عمده

 ،)هاي بيماران خانواده

شناسايي، تدوين و ارزيابي اعتبار منابع اطالعات  .5
 سالمت موجود،

.. .ها و  ها، وبالگ سايت هاي اطالعاتي، وب ايجاد پايگاه .6
 اطالعات سالمت معتبر به زبان فارسي به بيماران، ي جهت ارايه

جو و هاي جست هاي آموزشي شيوه برگزاري كارگاه .7
 وب براي بيماران، ي و ارزيابي اطالعات سالمت در شبكه

منابع اطالعاتي ساده و قابل  ي شناسايي و تهيه .8
هاي مختلف و معرفي  براي بيماري) Easy-to-Read(فهم 
 .بيماران ها به آن

  
  گيري نتيجه

هاي تخصصي شدن و  ها و كاستي بعد از آشكار شدن ضعف
هاي تخصصي، اهميت پرداختن به  انشعاب علوم به رشته

اين . اي بيش از پيش آشكار شده است مطالعات ميان رشته
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هاي فلسفه،  مطالعات بر وحدت و يكپارچگي علوم در حوزه
تأكيد ... انساني و علوم طبيعي، پزشكي، رياضي و علوم 

سالمت نيز با انجام مطالعات ميان  ي در حوزه. ورزد مي
هاي  اي و امكان ايجاد تعامل و فهم متقابل ميان رشته رشته

خدمات  ي هاي جديد در ارايه مختلف، زمينه براي خلق شيوه
امروزه با توجه به اين كه . شود سالمت به جامعه فراهم مي
و زيربناي توسعه در ابعاد مختلف اطالعات منبع قدرت جوامع 

دهي، اشاعه و به كارگيري اطالعات  است، توليد، سازمان
هاي  سالمت نيز ضروري و از شاخص ي هدفمند در حوزه

  . شود اصلي كشورهاي توسعه يافته محسوب مي
كارهاي اساسي در  براي رسيدن به اين مهم، يكي از راه

علوم مرتبط با كشورهاي مختلف گرد هم آوردن متخصصين 
رساني پزشكي، پزشكي،  سالمت مانند كتابداري و اطالع

و ... تغذيه، روانشناسي باليني، مشاوره، تربيت بدني و
ها در قالب مراكز تحقيقات  گيري از توان و تخصص آن بهره

گيري كارامدتر  امكان بهرهدرماني است تا بدين وسيله  اطالع
اني و پذيرش سبك درم -افراد جامعه از خدمات بهداشتي

  . زندگي سالم فراهم آيد
سودمند به شكل  ي اين انديشه ي خوشبختانه توان بالقوه

اميد است . ويژه در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان وجود دارد
مهم نيز استان  ي ها، در اين حوزه همانند بسياري از حوزه

  .اصفهان پيشتاز باشد
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