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تاریخچه کتابدار بالینی
یکرسمیبطورپزشکیکتابخانهاتحادیه،1947سالدر.شددادهتشخیصجداگانهحرفهیکعنوانبهپزشکیکتابداری،1939سالدر•

LIBRARYدانشگاهبهپزشکیکتابداریرشتهاولین1948سالدروپذیرفتراپزشکیکتابدارانبرایمخصوصآموزشبرنامه

SERVICEشدپیشنهادنیویورکدرکلمبیاکتابخانهخدماتبارابطهدر

.آمدوجودببالینیپزشکیکتابداریاطالعات،فنآوریرشدبا1970سالدر•

فعالیتهداشتیبمراقبتهایتیمدربایستیدیدهآموزشاطالعاتیمتخصصانوکتابدارانکهکردشنهادپیالمبدکترخانم،1971سالدر•
.نمایند

.شداجرا(KANSAS)کانزاسشهردر(MISSOURI)میسوریدانشگاهپزشکیدانشکدهدربالینیپزشکیکتابداربرنامهاولین•

دانشجویانبهنکتابداراآننتیجهدرکهکردشروعرابالینیپزشکیکتابداریبرنامهویرجینیادانشگاهپزشکیدانشکده1994سالدر•
یابنددستنیازشانموردپزشکیاطالعاتیمنابعبهچگونهتادادندمیآموزشپزشکی

پزشکیمحققانبرایمیدو،انکارمندبهبالینیپزشکیکتابدارانخدماتآناولین.نموداجراراسیستمسهاسکاتلند،پزشکیکتابخانهسپس•
بیمارانسومیو



تعریف و ویژگی های کتابدار بالینی 
طوربهودهدمیارائهریکتابداخدماتپزشکیعلومدانشگاهمرکزیکتابخانهیابیمارستانیهایکتابخانهدرکهاستکسیبالینیکتابدار•

:مانندهاییتواناییدارایوداردنقشبیماراندرماندرمستقیمغیرومستقیم

پزشکیاصطالحاتباآشنایی•

CLINICALEVIDENCEو,MEDLINECINAHLچونپزشکیحوزهاطالعاتیهایپایگاهباآشنایی•

اطالعاتمدیریتمنظوربهاطالعاتفناوریباآشنایی•
پزشکیحوزهتخصصیوعمومیانگلیسیزبانباآشنایی•

آنهایروشواطالعاتبازیابیوجستجومهارت•
شدهبازیابیاطالعاتعلمیارزیابیتوانایی•

سازینمایهونویسیچکیدهواطالعاتسازماندهیاصولباآشنایی•

تدریساصولباآشنایی•

CLINICAL)بالینیهایدستورالعملتوسعه• GUIDELINES)

دیگرانباارتباطبرقراریتوانایی•
باشدمیبیماراندرمانبرایپزشکیکادرنیازبامرتبطاطالعاتسریعآوریفراهمبالینیکتابداراصلینقشنتیجهدر•



 EVIDENCE-BASED)پزشکی مبتی بر شواهد 
MEDICINE=EBM)

DAVID)ساکتدیویددکتر• SACKET)استفاده:کندمیتعریفچنینراشواهدبرمبتنیپزشکی

.بیمارانازمراقبتبرایبالینیگیریتصمیمدرموجودشواهدبهترینازخردمندانهودرست

بایستیتجربهنایپزشکان،تجربهبهاحترامضمنکهاستدیدگاهیشواهدبرمبتنیپزشکیخالصهطوربه•

دردد،گرتلفیقسالمتبیمارانهایخواستهوارزشهاجهتدرموجودعلمیمستنداتوشواهدآخرینبا

.شودمحققجامعهسالمتارتقاءنتیجه

بالینیهایگیریتصمیمدرعلمیشواهدازاستفادهکلیبطور•



شواهدپزشکی مبتنی بر ضرورت 

مطالعهاصلیمقاله20هفتهطولدربایدخودهایدانستهداشتننگهروزبهبرایمتخصصیک)بالینیافراداطالعاتبودنروزبهلزوم•

طرحمبرشواهدمبتنیپزشکیبهنیاززمان،بودنمحدودبدلیل.رسدمیروزدراصلیمقاله17بهعمومیپزشکمورددررقماین.کند

(است

پزشکیاطالعاتانفجار•

نیازموقعبه/هنگامبهاطالعاتبهدسترسیفقدان•

بالینیافرادبینعملکرداختالف•

طبابتوپژوهشبینشکاف•

بیماریهاپیچیدگیوبیمارانحجمافزایش•



شواهدشش گانه پزشکی مبتنی بر قوانین 

.استضروریبیماراندرمانوتشخیصبرایعلمیشواهدآخرینازاستفاده:اولقانون•

(کندفراهمرا،معتبراطالعاتبهدرمانکادردسترسیبایستیبالینیکتابدار)

رجع،ممنابعمانندالکترونیکییاچاپیمدارکانواعآوریفراهم).داردنیازدرمانوتشخیصجهتخاصیعلمیشواهدپزشک،هر:دومقانون•
شواهدبرمبتنیاطالعاتیهایپایگاه

CLINICAL KEY, THE COCHRANE LIBRARY, PUBMED, CLINICAL TRIALS, UP-TO-DATE,

EVIDENCE-BASED MEDICINE(

یراهنمایبیمارآنشرایطبامتناسبودقیقعلمیشواهدتشخیصدرراپزشک).استخاصیبیمارنیازکنندهبرطرفعلمیشاهدهر:سومقانون•
(نمایند

(گیردقراردرمانکادراختیاردرراشواهدبهترینزمان،کمتریندر)استحیاتیوارزشمنددرمانکادروقت:چهارمقانون•

کادرختیارادرگیریتصمیمجهتوشناساییراعلمیهاییافتهآخرین).استتحولوتغییرحالدرمداومطوربهپزشکیعلم:پنجمقانون•
(دهندقراردرمان

شواهدتریندقیقوآخرینبهدسترسیبرایدرمانکادروبالینیکتابداران).استدقیقیومندنظامفرایندشواهدبرمبتنیپزشکی:ششمقانون•
(نمایندتبعیتعلمیفرایندیکازبایدعلمی،



فرایند پزشکی مبتنی بر شواهد

:دارای پنج مرحله به ترتیب زیر می باشد•

پرسش بالینیطرح . 1

منابع مرتبط برای یافتن بهترین شواهد موجودجستجوی . 2

ارزیابی صحت و اعتبار و سودمندی شواهد با دید انتقادی. 3

ترکیب شواهد نقد شده با ارزشهای بیمار و تجربیات بالینی: شواهدبکارگیری .4

به منظور اصالح مداوم کیفیت انجام آنها و 4تا 1ارزیابی نحوه انجام مراحل و اطالعاتسازی ذخیره .5

آسان برای استفاده بعدیدسترسی همچنین



طرح پرسش بالینی-1

:می شود نامیده (PICO)اختصار پرسش های بالینی معموالً از چهار جزء تشکیل می شوند که به •

 (PATIENT)بیمار. الف

 (INTERVENTION)مداخله. ب

 (COMPARISON)مقایسه. ج

(OUTCOME)نتیجه بالینی.د

.مصرف موضعی ضد التهاب یا ایبوپروفن تا چه حدی در بهبودی موثر استدر یک بیمار مبتال به آرتروز پا: مثال

نتیجه )تا چه حدی در بهبودی موثر است( مقایسه)ایبوپروفن –( مداخله)مصرف موضعی ضد التهاب –( بیمار)فرد مبتال به آرتروز 

(بالینی



موجودمنابع مرتبط برای یافتن بهترین شواهد جستجوی -2

در این مرحله نقش اصلی برعهده کتابدار بالینی است•

EVIDENCE-BASED MEDICINEالکترونیکی مانند اطالعاتی پایگاه های • REVIEWS ،

EMBASE ،MEDLINE و  ...



تقادیانصحت و اعتبار و سودمندی شواهد با دید ارزیابی -3

یت و گیرند و از لحاظ اعتبار، اهمتمامی شواهد بدست آمده باید به گونه ای منتقدانه مورد ارزیابی قرار•

.مورد بررسی قرار گیرندکاربرد قابلیت



یات بالینیترکیب شواهد نقد شده با ارزشهای بیمار و تجرب: شواهدبکارگیری -4

کننداستفادهآنهاازبیمارازمراقبتبرایمستقیماًیاتوانندمیپزشکانمرتبط،ومعتبرشواهدشناساییازبعد•

.نماینداستفادهپزشکیآموزشهایبرنامهکردنمتحولبرایگروهیتوافقاتدریا



تا 1و ارزیابی نحوه انجام مراحل سازی اطالعاتذخیره -5
4

شواهدسه بعد اصلی پزشکی مبتنی بر 

بیمار

پزشکاطالعات

هترببعدی،مراجعاتدرآساندسترسیمنظوربه•

مراحلتمامیازایصفحه2تا1ایخالصهاست

والسیکخصوصدرشواهدبرمبتنیپزشکی

نامعنوان،شاملآناصلیاجزایکهنماییمآماده

ذ،مأختاریخ،جستجو،راهکارهایکننده،مرورفرد

.باشدگیرینتیجهونقدمطالعه،خالصه

کتابدار 
بالینی



مهمترین منابع اطالعاتی در کتابداری بالینی

,Medlineهایپایگاهطریقازاصلیمقاالتشامل:اولنوعمنابع• Scopus, WOSاستدسترسیقابل.

...وCochrane,،ClinicalEvidenceهایپایگاهطریقازسیستماتیکومروریمقاالت:دومنوعمنابع•

ربهتجسپسنمودهجستجوراسیستماتیکمقالهعنوان100.باشدمیدومواولمنابعازترکیبی:سومنوعمنابع•

آندرشدهاستخراجمقاالتآنمنابعکهTOPICبحثیکصورتبهنهایتدرافزایدمیبداننیزراخود

UPپایگاهماننددهدمیارائهراموضوع TO DATE



شبکه ارتباطی کتابدار بالینی با کادر درمان



بگذراندکتابدار بالینی بایستی که آموزشی دوره های 

• PubMed

• Cochrane Library

• Evidence Based  Resources

• OVID databases: EMBASE, CINAHL

• Reference Manager, EndNote



COCHRANE LIBRARYجستجو در   Advancedکلید 

searchرا بزنید



COCHRANE LIBRARYنحوه ثبت نام در 

جهت ثبت نام کلیک 
نمایید



بور را وارد پست الکترونیکی و رمزع. در صورتی که قبال ثبت نام کرده اید
را کلیک نماییدRegisterدر غیر اینصورت دکمه . نمایید



نمایش داده شده است را تکمیل نموده*اطالعات ضروری که با 
را کلیک نمایید SUBMIT REGISTRATIONگزینه



جهت جستجوکلیدواژه مورد نظر را در 
. باکس تایپ نمایید

لیست کلیدواژه های 
پیشنهادی



یا می توانید سطرهای جستجو را افزایش+ و –با کلیک روی عالمت 
کاهش دهید



نتایج جستجو
جهت دستیابی به 

نتایج بهتر از 
امکانات این بخش 

.استفاده نمایید



نحوه تنظیم نمایش 
مقاالت، به ترتیب 
و مرتبط بودن، الفبایی

تاریخ انتشار



SEARCH MANAGER

صفحه Search Managerبا کلیک روی گزینه 
زیر گشوده می شود 

جهت جستجو واژه موردنظر 
را تایپ کنید

اصلیصفحهدرکهصورتیدر
وباشیددادهانجامراجستجویی

Searchگزینه Managerرا
درجستجونتایجنماییدکلیک

شودمیدادهنشانصفحهاین



SEARCH MANAGER

جهت )تعداد نتایج جستجو 
(رویت کلیک نمایید

هگزینه ویرایش کلیدواژ

جهت انجام محدودیت 
فحه کلیک نمایید تا ص

مربوطه باز شود

با کلیک روی دایره نمایش داده 
Meshشده، می توان ازجستجوی 

استفاده کرد



 SEARCH MANAGERگزینهLIMITSصفحه 

براساس نیاز 
باکس ها را 
انتخاب نمایید

محدودیت های تاریخ انتشار



MEDICAL TERMS(MESH)جستجو در 
کلیدواژه را در باکس 
.  جستجو وارد نمایید

هنگام تایپ لیستی از 
واژه های مرتبط نشان 

شما می . داده می شود
توانید از میان آنها واژه 
مورد نظر را انتخاب 

نمایید



واژه انتخاب 
شده براساس 

MeSH

جستجوی دقیقتر از طریق 
MeSHساختار درختی 



برای تخصصی تر شدن نتایج جستجو می توانید از گزینه 
SELECT SUBHEADINGS/ QUALIFIERS استفاده کرد

برای رویت نتایج 
جستجو روی گزینه 
View Results

کلیک نمایید



نتایج جستجو

انواع 
مطالعه



UP TO DATEبانک اطالعاتی 

هایروش)بیمارازمراقبتخصوصدررااطالعاتیکهاستاطالعاتیپایگاه•

پایگاهاین.دهدمیارائه(بیماریدرمانوتشخیصبالینی،عالئمآزمایشگاهی،

موضوعدرمقاالتبررسینتیجهدرکههایTOPICقالبدررااطالعات

.شوندمیروزآمدیکبارماهچهارهرودهدمیارائهراباشدمیخاص

:آنهایویژگی

اطالعات براساس پزشکی مبتنی بر شواهد می باشد•

دارای بانک اطالعاتی دارویی است•

.استدسترسیقابلزیرآدرسطریقاز•

•https://www.uptodate.com/contents/search

https://www.uptodate.com/contents/search


UP TO DATEپوشش موضوعی بانک اطالعاتی 

.باشدمیداروییاطالعاتیپایگاهیکوپزشکیتخصص13درموضوعیزمینه7300دارای•

شناسی،ایمنیوهاحساسیت،ریهعفونی،هایبیماریسرطان،شناسی،خونکبد،وگوارشاعصاب،،کلیه•

اورژانس،وخانوادهطبعروق،وقلبریز،درونغددزنان،بهداشتوزایمانوزنانروماتولوژی،اطفال،

بزرگساالناولیهمراقبتهای



UP TO DATEبانک اطالعات دارویی 

مییدارویگیاهانبادارووداروباداروتداخلتحلیلبهکهاستداروییبانکیکدارایاطالعاتیپایگاهاین•
.پردازد

.استدارودوبیندرتداخلنبوددهندهنشان:Aکد•

.ندارددوجوبیماربرایداروهاازیکیتغییربهنیازیامااستدارودوبیندرواکنشوجودامکاننمایانگر:Bکد•

بیمارعیتوضبهتوجهبا.استدارودوهمزمانمصرفهنگامبهبیمارمصرفیدوزدردخالتبهنیازبیانگر:Cکد•
یایکمصرفیدوزدربایدعوارضمیزانکاهشبرایوبیمارانازاندکیتعداددردارو،دوزمانمصرففوایدو

.شودبرقرارهماهنگیدارودوهر

میزانر،بیماوضعیتبهتوجهباکهایگونهبه.دارندداروییتداخلیکدیگربادارودوکهدهدمینشان:Dکد•
توضعیدقیقمشاهدهبهنیازوگیردمیقرارارزیابیموردآنازناشیخطرهایودارودوزمانهممصرففواید
.داردوجودلمعادداروهایجایگزینیوبیماربالینیشرایطبهتوجهباداروهادوزدرتغییرمصرف،هنگامبهبیمار

شتربیدارودوهمزمانمصرفازناشیخطرمیزانشرایطایندر.استدارودوبیندرتداخلوجودبیانگر:Xکد•
کردتجویزبیماربراییکدیگربارادارودونبایدواستآنفوایداز



تداخل دارویی

دوهر.باشدنظرمددارودوداروییتداخلکهصورتیدر•

گزینهانتخابباسپسشدهجستجوجداگانهدارو

نشاندارودوبینتداخلمیزاندامنه(ANALYZE)آنالیز

.شودمیداده



جستجو







GRADE

براساسیعنی.دهدمینشانGRADEیکباراپزشکیتوصیه•

:کندمیتقسیمدستهسهبهکیفیت

قویتوصیه:Aکد•

متوسطتوصیه:Bکد•

ضعیفتوصیه:Cکد•



اطالعات ویژه بیماران

بهوبودهبیماریهاترینشایعبهمربوطقسمتایناطالعات•
ی،بیمارعللفاکتورها،ریسک:مانندبیماریخاصهایجنبه

نهادیپیشهایدرمانوپیشگیرانهاقداماتتشخیص،هایروش
.شودمیرسانیروزبهیکبارماه4هرو.پردازدمی

THE"قسمتازتوانندمیبیماران• BASICS”اینبه

قسمتازتوانندمیگروهاسایرولییابنددستاطالعات

"BEYOND THE BASICS”بدسترامورداطالعات

آورند



WHAT'S NEWS

ه بر آخرین تغییرات در حوزه پزشکی را در شش ماهه گذشت•
.لیست می کندو تاریخ اساس موضوع 



PRACTICE CHANGING UPDATES

دریپزشکبالینیتصمیماتبهمربوطتغییراتآخرین•

کیپزشبالینیدرمانرویکهاطالعاتی)مختلفموضوعات

.دهدمیارائهرا(استبودهگذارتاثیر



CALCULATORS

.ارائه می دهدآنالینصورت را به محاسبه قد و وزن : مختلف مانندمحاسبه فرمول های •





CLINICAL KEYپایگاه اطالعاتی 

MDجایگزینپایگاهاین.شدطراحیELSEVIERشرکتتوسط2012سالاز CONSULT

.استشده

هایویژگیCLINICAL KEY

تخصصیموضوعاتدرشدهمنتشرپزشکیمنابعمجموعهطریقازراشماسواالت:جامعیت
دهدمیپاسخجراحیوپزشکی

بازیابی(NLM)پزشکیملیکتابخانهازروزهرکه،MEDLINEمقالهخالصهبرگیرندهدر
CLINICALجستجونتایجبهیکپارچهصورتبهو KEYشودمیاضافه.

.باشدمیجراحیوپزشکیحوزهدراطمینانقابلومعتبرمحتوایدارای:اعتمادقابلیت

.میدهدارائهزمانکوتاهتریندرراهاپاسخترینمرتبط:پاسخگوییدرسرعت



در صفحه گشوده شده . را کلیک نماییدREGISTERجهت ثبت نام در پایگاه گزینه 
.ایید نماییدسپس ایمیل ارسالی به پست الکترونیکی خود را ت. اطالعات را تکمیل کنید



موده را وارد نرمزعبور و کاربری استفاده در دفعات دیگر بایستی نام برای 
را کلیک نماییدLOGINگزینه 

رمزعبورفراموشیصورتدر
بوطهمرصفحهتا.نماییدکلیک

راخودایمیلآدرس.شودباز
ماشبرایرمزعبورتاکنیدوارد

گرددارسال



HTTPS://WWW.CLINICALKEY.CO
M

تنظیمات•
آموزش مداوم پزشکی•
تغییر زبان•
ذخیره اطالعات•
...لیست پاورپوینت و•
دسترسی از خانه•
خروج•

پروفایل اشخاص



جستجو

با وارد نمودن کلیدواژه 
در باکس جستجو، واژه 

های مرتبط با آن نمایش 
داده می شود

انتخاب نوع منبع برای 
جستجو

تایپ کلیدواژه مورد نظر



•BOOKS :کتابها

•JOURNALS :مجالت

•CLINICAL TRIALS :مطالعات بالینی، کارآزمایی بالینی

•DRUG MONOGRAPHS : و مشاهده اطالعات اطالعات دارویی، امکان جستجوی بیماری و نمایش داروهای مرتبط با آن
دارویی

•GUIDELINES :دستورالعمل ها

•PATIENT EDUCATION :آموزش بیمار

•FIRST CONSULT/CLINICAL OVERVIEWS :ینی تشخیص افتراقی براساس پزشکی مبتنی بر شواهد که کاربرد بال
.دارد

•MULTIMEDIA :شامل تصاویر و فیلم ها

•PROCEDURES CONSULT : تکنیک جراحی درمانی و تشخیصی به صورت 350و راهنمایی گام به گام روند بیش از آموزش
انیمیشینفیلم و 

:شاملALLنوار جستجو منوی کشویی 



گاه این پای. در صورتی که امالی واژه غلط باشد)کلیدواژه مورد نظر را وارد نمایید
ماییدبا استفاده از فیلتر سمت چپ، نتایج را محدود ن(امالی صحیح را ارائه می دهد

نوع مدرک 
و مطالعه

نوع موضوع 
و محتوا

بازه 
زمانی

آخرین اطالعات در 
محدودکردن نتایج به مدارک خصوص آلرژی دارویی

اشتراکی دانشگاه



متن کامل 



CMEپرینت، ایمیل، ذخیره، 

فقط برای ( آموزش مداوم پزشکی)
مقاالت و First Consultکتابها، 

تمام متن در دسترس می باشد

سرفصل مطالب جهت دسترسی به 
بخش های مختلف مقاله کلیک نمایید

نمونه مقاله بازیابی شده



مرور لیست کتابها

لیست تخصص ها

کتاب های ویژه



روی هر اگر. روی عنوان کتاب کلیک نمایید صفحه فهرست کتاب باز می شود
صفحه مربوطه گشوده می شود. یک از عناوین فهرست کلیک کنید

مشاهد سرفصل مطالب 
کتاب جهت دسترسی سریع

مطلب Pdfدانلود فایل 
ارائه شده



لیست مجالتمرور 
مجالت ویژه

محدود کردن 
براساس تخصص

باکس جستجوی مجالت 
براساس عنوان

لیست الفبایی مجالت



JACCصفحه خانگی مجله 

در این باکس می توانید کلیدواژه 
خود را فقط در این مجله جستجو 

نمایید

بهآنFeedافزودن)گزینهاینازتفادهسابا
Readerفهرستواراتوماتیکتوانیدمی(خود

نماییددریافتراجدیدمقاالت

آرشیو 
مجله 



MULTIMEDIA

محدود نمودن 
یافته ها براساس 

تخصص

محدود نمودن 
یافته ها براساس 
تصاویر یا ویدئو

ذخیره، پرینت، 
ایمیل و افزودن به 

فایل پاورپوینت
اطالعات مربوط به 

تصویر

مشاهده اندازه کامل تصویر•
مشاهده تصویر در منبع مربوطه•



POWERPOINTSایجاد 
درحتماپاورپوینتایجادازقبل

Clinicalپایگاه Keyنماییدنامثبت.
سپسانتخابرانظرموردتصویر1.

دنماییکلیکمربوطهآیکونروی
رتصویآپلودجهتاسالیدانتخاب2.
کردهکلیکنظرمورداسالیدروی3.

نماییدانتخابراSaveگزینه



تا پنجره جدید گشوده . کلیک نماییدرا  CREATE NEWگزینه-1برای ایجاد اسالید جدید
مرحله در -3کلیک نمایید را  SAVEبرای اسالید خود نامی متناسب داده کلید سپس -2شود 

.کنیدکلیک را  ADD AND VIEW PRESENTATIONگزینهبعد جهت افزودن تصویر 

1

2

3



مشاهده تصاویر اضافه شده 

گرفتن خروجی از اسالید 
های ذخیره شده

ایجاد اسالید جدید

تصاویر اضافه شده به 
اسالید انتخاب شده

ویرایش اسالیدهای 
ایجاد شده



نحوه خروجی گرفتن از پاورپوینت
Clinical Keyایجاد شده در پایگاه 
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حذف تصویر اضافه شده به اسالید



تاریخچه جستجو

پاک کردن جستجوهای 
انجام شده

جستجو های ذخیره شده

برای پاک کردن جستجو از تاریخچه با موس روی 
.عنوان نگه دارید سپس روی سطل آشغال کلید نمایید



DRUG MONOGRAPHS

عنوان دارو را در باکس مربوطه تایپ کنید-1
نام داروی مورد نظر را از لیست الفبایی -2

انتخاب نمایید 



اگر روی عنوان دارو کلیک نمایید اطالعات کامل دارو را بدست
(صفحه اطالعات داروی استامینوفن: مثال). می آورید



CLINICAL TRIALS

کارآزمایی بالینی در حال بررسی

کارآزمایی بالینی اتمام یافته



GUIDELINES

خالصه ای از هر موضوع یا بیماری

کلیدواژه مورد نظر خود را تایپ کنید
از لیست الفبایی انتخاب نماییدو یا 



PATIENT EDUCATION

کلیدواژه مورد نظر خود را تایپ کنید
از لیست الفبایی انتخاب نماییدو یا 

را به صورت جزوه آموزشی اطالعات کامل
در مورد عالئم، تشخیص و درمان بیماری

را ارائه میدهد



FIRST CONSULT/CLINICAL OVERVIEWS

ر دسترسی سریع به آخرین و معتبرترین اطالعات پزشکی مبتنی ب
شواهد جهت ارزیابی، تشخیص، درمان و مدیریت بیماری است



PROCEDURE CONSULT

فرآیندهای پزشکی درمان بیماری را به صورت مرحله به مرحله 
.همراه با فیلم ارائه می کند
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