
 ؟چه باید بکننددر جامعه کتابداران و اطالع رسانان پزشکی در شرایط بحران 

 
 دکتر حسن اشرفی ریزی

 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

انان پزشکی باید کسب تجربه متخصصان سالمت از جمله کتابداران و اطالع رس ،جامعهدر  و... بیماری کرونا شیوع آنفوالنزا، یی ماننداز بحران ها

یا  ه دهیمیارا ، منطقی و سریعی علمیحل هاراه این پدیده  رایچه حد توانستیم ب ود خکتابداران و اطالع رسانان پزشکی به سهم کنند؛ اینکه ما 

به نظر می رسد که جامعه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی می توانست نقش  .تالش کنیم ر آگاه سازی متخصصان سالمت و عموم مردمد لحداق

داشته باشند. الزمه این نقش فعال، خواستن است. خواستن از طرف کتابداران و اطالع رسانان شاغل و دوم خواستن از در موضوع کرونا فعال تری 

گروه های آموزشی(؛ اینکه از سال ها قبل باید مطالبی در سرفصل های بورد تخصصی و  والن و دست اندرکاران این رشته )اعضایئطرف مس

، در قالب در آن زمان ممکن نبود سرفصل ها زنگریابامکان  نجانده می شد و دیگر اینکه حداقل اگرگتخصصی رشته راجع به حودث و بالیا 

شاید اگر این اقدامات صورت گرفته بود حداقل ما توانسته بودیم سهم  صورت می گرفت.کارگاه های آموزشی و نیز دوره های پودمانی این کار 

قطعا عده ای از همکاران این اقدامات را حد وسع خود انجام داده اند ؛ کاهش خسارت های مادی و معنوی مردم و کشورمان داشته باشیماندکی در 

که در این مدت تالش  و... ند پرستاران و پزشکاننهما ؛الزم است این موضوع جدی تر و سازمان یافته تر پیگیری می شد که جای تشکر دارد، اما

ر وحشت کرد، بحث اضطراب مردم بود که خود عاملی موثر در ا. آنچه مردم را بیشتر از خود ویروس کرونا دچر داشتندو اثر گذا های خالصانه

نقشی فعال تر در کاهش آالم مردم  در زمان مناسب و به نظر می رسد که ما می توانستیم با اطالع رسانی مناسب بدن می شود. ایمنی حکاهش سط

همگان از  اما خب ؛را در نوشته های علمی ام و نیز مجامع غیر رسمی بیان کردم «کتابدار حوادث و بالیا »باشیم. طی چند سال گذشته بحث  داشته

با کنار آن رد شدند. االن هم تاکید می کنم که ما در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید به سمت تربیت کتابداران و اطالع رسانانی 

می  فعال در حوادث و بالیا داشته باشیم. این موضوع از طریق دوره های پودمانی و دوره های ویژه به راحتی امکان پذیر است. در عین حال نیز نقش

وع نیز در نوشته و کیف این موض؛ که داریم «کتابخانه های سیار سالمت»همچنین ما در حوادث و بالیا نیاز به  توان در سرفصل ها نیز پیش بینی کرد.

در عین حال ما باید در . (کتاب تغییر و تحول خدمات کتابداران پزشکی در نظام سالمت. همدان: سپهر دانش) های علمی ام منعکس شده است

وع بپردازیم. از دیگر اقداماتی که باید اتفاق بیفتد همکاری ما با حرفه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی به این موض ی و رهنمون هایکدهای اخالق

و اطالع رسانان به طور کلی ما کتابداران  باید بیشتر شود.در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  «سالمت در بالیا»گروهای تخصصی 

 قش فعالی داشته باشیم. نموثرتر و  وانبخشیتپزشکی می توانیم در موضع پیشگیری، تشخیص، درمان و 

 

 باید بکنند؟در مقابل با ویروس کرونا چه  کتابداران و اطالع رسانان پزشکیاما 

 

 شناسایی آخرین یافته های علمی از پایگاه های اطالعاتی مبتنی بر شواهد و به سرعت در اختیار پزشکان و پرستاران قرار دادن؛ .1

 م های بهداشتی و نیز مواد خواندنی سالمت به زبان ساده و قابل فهم؛تالش برای کاهش سطح اضطراب مردم از طریق ارسال پیا. 2

 به عموم مردم؛ سواد اطالعات سالمت و . آموزش سواد بهداشتی3

 . شناسایی رسانه های مورد عالقه مردم و اشاعه اطالعات در خصوص این بیماری از طریق این رسانه ها؛4

 ر موضوع کرونا؛. همکاری بیشتر با متخصصان سالمت درگیر د5

 نجام پژوهش در خصوص بیماری کرونا؛کمک به سایر متخصصان سالمت در ا. 6

 ؛در کتابخانه های عمومیا مشاوره اطالعات سالمت یفعال کردن و یا راه اندازی بخش خدمات اطالع رسانی سالمت . 7



 ؛با تاکید بر اشاعه اطالعات در خصوص بیماری کرونا کتابخانه های عمومی و ب سایتفعال کردن . 8

 ارستانی؛م. فعال شدن بیشتر کتابداران و کتابخانه های بی9

 پزشکان و پرستاران؛اطالعات . تالش بی وقفه برای روزآمدسازی 11

داشت در خصوص بیماری کرونا و اطالع رسانی به متخصصان سالمت رصد کردن مداوم سایت سازمان بهداشت جهانی و نیز سایت وزارت به. 11

 و عموم مردم؛

ماری یه آنفوالنزا و بسمت موضوع بیماری های واگیردار از جملپژوهش ها در گروه های آموزشی کتابداری پزشکی به برخی . هدایت کردن 12

 ؛کرونا

کمک به آنها در زمینه  اعالم آمادگی جهت وپزشکی با سایر گروه های آموزشی)بالینی و علوم پایه(  گروه های کتابداری . مکاتبه رسمی13

 وص این نوع بیماری ها؛پژوهش در خص
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