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تجربه ومهارت بالینی دندانپزشکان ارتقا می یابد ومی توانند مزایا
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تصمیم گیری ها براساس بهترین شواهد ومدارک موجود در
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نتایج بالینی بهتری را برای آن ها به دنبال داردرویکردسیستماتیک برای خالصه کردن حجم انبوه متون
ومقاالت است
معایب :EBD
عدم دسترسی به اینترنت جهت تصمیم گیری بالینی
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.جامعه دندانپزشکی آمریکا نظریه EBDرااینگونه تعریف کرده است:
رویکردی برای حفظ سالمت دهان است.که نیازمندتلفیز

مانندهر روش درمانی ،علم خو
باید پ

مزنزاسزب

ومراقبت مناسب از بیمار

از انجام ارزیابی شود.بعضی درمان ها یا مراقبت

شواهدعلمی،تشخیص ها ومهارت های کلینیکی است وهزمزیزنزیزن،

های پیشگیری را می توان مدت کوتاهی پ

راهی است برای رسیدن به مراقبت های بهداشتی وسالمت دهان کزه

ارزیابی کرد وگاهی ارزیابی باید مدت ها بعداز درمان انجام

نیاز به تکمیل آگاهانه ارزیابی های سیستماتیک شواهد علمی کلینیکزی

شود.با این حال ،ارزیابی نتایج یک جز مسئوالنه ومناسب از

مربوط به وضعیت دهانی وپزشکی بیمار وتاریخیه او وهمینین تجربه

 EBDمی باشد.

کلینیکی دندانپزشک ونیازهای درمانی وسلیقه ی بیمار دارد.
تجربه بالینی با شواهد پژوهشی جهت ارتقای هرچه بیشتزر کزیزفزیزت
مراقبت های بالینی بیماران درسال های اخیر،ترکیب شده است.اهمیزت
آشنایی با دندانپزشکی مبتنی برشواهد ،جهت دهزی بزرای انزتزخزا
واستفاده از اطالعات معتبر در میان تعداد زیاد مقاالت ،کتب ومزراجز
منتشرشده می باشد.

از انجام آن

هدف نهایی از EBDرا می توان درسه موضوع،شامل:

)2بررسی و جستجوی موثر بهترین مدارک
برای این قسمت فرد باید اطالعات مناسب به کاربرده فیلترهایی برای
دستیابی به بهترین مدارک،جستجوکند.برای این منظور،فردبایدتصمیم

به حداقل رساندن میزان خطاهای شخصی -اطمینان از بهترین تصمیم اتخاذشده در رابطه با درمان بیمار

بگیرد که چه نوع اطالعاتی را بررسی کند.رایجترین مخزن اطالعات
 Medlineاست.

 -رسیدن به بهترین قضاوت کلینیکی

اجزای :EBD
5 EBDجز دارد واین فرضیه براین اساس است که برای انزجزام یزک
تحقی علمی بابهترین مدارک در دسترس ،فرد باید قادر بزه تزفزسزیزر

)3ارزیابی دقیق مدارک
حال باید مقاالت به طوردقی خوانده و ارزیابی شود یعنی اینکه بزرای
طزر

سناریوی کلینیکی باشد آن را به واژه های مناسب ترجمه کند وسزپز

این قسمت،بایدفرد قادربه ارزیابی سطح مقاله،روش تزحزقزیز

بهترین مدارک را باارزیابی دقی کیفیت مدرک ثبت شده پیداکند.

مطالعه،آنالیزهای آماری ونتایج ثبت شده باشد.بایدتوجه کرد که تزنزهزا
چاپ یک مقاله دریک ژورنال معتبریا سایرژورنال ها،بدین معنی نیسزت

پنج جز شامل موارد زیرهستند:
)1تبدیل یک مشکل کلینیکی به یک پرسش

که طر مطالعه،روش های تحقی ،آنالیزآماری ویا نتایزج آن مزنزاسزب
باشند.سواالت کلینیکی خاص با مرکزیت بیمار باید به بهتزریزن نزحزو
پاسخ داده شوند.
BUSINESS NAE

یک روش ساده برای تبدیل وضعیت کلینیکی به فرمت قابل بحث
وتحقی .به کاربردن ساختار PICOاست که خالصه:

)4کاربرد نتایج درشرایط کلینیکی

Primary Business Address
EBD:اجزا Address Line

دراین زمان،اگرکیفیت یافته های تحقی به دقت برای سناریوی کلینیکی

Problem,Intervention,Comparison,Outcome
است.بنابراین با استفاده از  PICOفردباید با فرمت سازمان یافته(منظم)

ارزیابی شود،به نظرمی رسدکه ارتباط ها شناسایی شود.

اقدام کند.

)5ارزیابی مراحل کاربرد ونتایج

جز دارد واین فرضیه براین اساس است که برای EBD 5
انجام یک تحقیق علمی بابهترین مدارک در دسترس ،فرد
باید قادر به تفسیر سناریوی کلینیکی باشد آن را به واژه
Phone: 555-555-5555
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E-mail: someone@example.com

