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  مقدمه

UpToDate  یک منبع منحصر به فرد برای پزشکان و
 .بیماران است

  پایگاهی جامع و بروز است که دربرگیرنده منابع اطالعاتی
 .  بازبینی شده و مبتنی بر شواهد پزشکی است

 این پایگاه در حقیقت یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری
بالینی است که به متخصصین بالینی سراسر جهان کمک 

می کند تا در مورد تشخیص، درمان و مراقبت از بیمار 
 .بهترین تصمیم را بگیرند



UpToDate به عنوان یک جامعه بالینی در سراسر جهان 

UpToDate  بزرگترین جامعه بالینی در جهان است که به
 .سنتز دانش برای پزشکان و بیماران اختصاص یافته است

  32000کشور و  180  بیش از یک میلیون پزشک از 
سازمان در دنیا برای سیستم حمایتی تصمیم سازی بالینی 

 .استفاده می کنند Up to Dateخود از 

مطالبUp to Date  پزشک، سر دبیر و  6300توسط
 داور از سراسر جهان تهیه  می شود 

 



 به روز رسانی جامع و جاری است و شما را از آخرین
 .یافته های بالینی آگاه می کند 

UpToDate  تخصص   16موضوع را در  8،300بیش از
 پزشکی پوشش می دهد

 صفحه متن ، به عالوه گرافیک ،  97000شامل بیش از
 مرجع 385،000بیش از  Medlineپیوندهایی به خالصه 

بانک اطالعاتی دارو 
 نسخه به روز شدهUpToDate هر چهار ماه منتشر می شود. 

 
 
 



 :دسترسی در سایت کتابخانه مرکزی 
  





عبارت جستجوی شما می تواند نام بیماری ، عالئم بیماری ، اختالالت    
 .آزمایشگاهی ، نام دارو و رده های دارویی باشد

 

 



 پیشنهادهای جستجو



 محدود کردن نتایج جستجو



 
 Topicبا نگه داشتن موس روی هر کدام ازعناوین می توان در پنجره 

outline  هر یک از اطالعات جزئی تر را مشاهده کرد. 
 



 مشاهده خالصه متن



 

 بازگشت به صفحه نتایج 



 جستجوی گرافیک

UpToDate  موضوعات و گرافیک که دهد می اجازه 
 .نمایید جستجو را آن با  مرتبط

نمودارها، تصاویر، جداول، عکس، :شامل ها گرافیک 
 .باشد می فیلم و الگوریتم

واژه کلید کردن وارد از پس :گرافیکی محتوای جستجوی 
 انتخاب را گرافیک گزینه جستجو نوار منوی از نظر، مورد
 کنید



 جستجوی گرافیک



 
 جهت دیدن هر عکس ،روی آیتم مورد نظر کلیک می کنیم

 



 گرفتن خروجی از تصویر در پاورپوینت



 
 

 فهرست موضوعاتی که در این گرافیک آمده است 

 
 



Calculators : جدول هایی برای محاسبه موارد
 مختلف در موضوعات پزشکی 

 



What is new? 

 این بخش موارد اضافی بهUpToDate  را از شش ماه گذشته
نشان می دهد که توسط ویراستاران و نویسندگان مورد توجه ویژه  

 .قرار گرفته است
 
جدیدترین مطالب جدید در صدر هر زیر بخش است. 

 



 چه چیز جدیدی است ؟

 



Practice Changing Updates 

 این بخش توصیه های خاص و جدید و بروزرسانی شده در
 .خصوص عملکردهای بالینی را مورد تأکید قرار می دهد

 بیشتر روی تغییراتی که می تواند تأثیرات قابل توجه و گسترده ای
 .در عملکرد داشته باشد تمرکز دارد

منعکس کننده مهم ترین تغییرات طی یکسال گذشته است. 
 توصیه های جدید، رژیم درمانی جدید را برای بیماران در

 محدوده سنی خاص و مستقل از شدت بیماری فراهم می کند



 توصیه های خاص و جدید در خصوص عملکردهای بالینی



 توصیه های خاص و جدید در خصوص عملکردهای بالینی



 
 

نظرکلیک روی تخصص مورد   
 

 



 
 تخصص هافهرست 

 



Patient Education 

Up To Date در را بیمار به آموزش مبحث هزاران از بیش 
 مختلف اطالعاتی نیازهای به پاسخگویی جهت مختلف سطوح
 .کند می فراهم بیماران

نمودار گرافیک رنگی، تمام تصاویر شامل بخش این مطالب 
 خود از مراقبت و وضعیت درک برای خواننده به کمک جهت

 .باشد می
ارائه بیماران برای خاص طور به سطح دو در قسمت این مباحث 

 .گردد می
 



 
 

بیماراطالعات مخصوص   
 

 



 
 

موجود در آموزش به بیمارفهرست موضوعات   
 

 





Drug Interactions 

کاهش به کمک برای وسیع دارویی اطالعات بانک 
 بیمار ایمنی افزایش و خطرات

گیاه دارو، با دارو مابین تداخالت تحلیل قابلیت دارای 
 باشد می دارویی گیاه با دارویی گیاه و دارو با دارویی

گزینه انتخاب با شده جستجو جداگانه داروها Analyze 
 شود می داده نشان دارو دو بین تداخل میزان دامنه



 دامنه میزان تداخالت تعریف شده برای داروها

طیف در همزمان مصرف در خطر میزان A,B,C,D,وX  شوند می بندی تقسیم: 
کدA: دارو دو بین فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک تداخل نبود   
کدB: برای داروها از یکی تغییر به نیازی اما است دارو دو بین در واکنش وجود نمایانگرامکان 

 .ندارد بیماروجود
کدC: با .است دارو دو همزمان مصرف هنگام به بیمار مصرفی دوز در دخالت به نیاز بیانگر 

 برای و بیماران از اندکی تعداد در دارو، دو زمان هم مصرف فواید و بیمار وضعیت به توجه
 .شود برقرار هماهنگی دارو دو هر یا یک مصرفی دوز در باید عوارض میزان کاهش

کدD: میزان بیمار، وضعیت به توجه با که ای گونه به.است دارو دو بین دارویی تداخل بیانگر 
 به نیاز و گیرد می قرار ارزیابی مورد آن از ناشی خطرهای و دارو دو زمان هم مصرف فواید

 بیمار بالینی شرایط به توجه با داروها دوز در تغییر مصرف، هنگام به بیمار وضعیت دقیق مشاهده
 .دارد وجود معادل داروهای جایگزینی و
کدX: مصرف از ناشی خطر میزان شرایط این در.است دارو دو بین در تداخل وجود بیانگر 

 .کرد تجویز بیمار برای یکدیگر با را دارو دو نباید و است آن فواید از بیشتر دارو دو همزمان

 



Drug Interactions 

 



Drug Interactions 

 



جهت تحلیل تداخل بین دو دارو ، نام هردو دارو را 
.را کلیک نمایید  Analyze   تایپ و گزینه

 



 : calculators مجموعه جدول هایی برای محاسبه موارد

 .مختلف در موضوعات پزشکی از پیش تعیین شده اند

 اعداد مورد نظر خود را در قسمتinput  وارد کرده و نتیجه را
 .در سمت راست صفحه مشاهده نمایید

 



Thank you 


