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معرفی

اطالعاتیپایگاهUp To Dateشکیپزشواهدبرمبتنیوشدهبازبینیاطالعاتیمنابعبرگیرندهدر
،آزمایشگاهیهایروشبالینی،عالئم)بالینیمواردوبیمارازمراقبتدربارهتفصیلیاطالعاتیواست

.داردکاربردبیمارانوپزشکانبرایکهدهدمیارائه(هابیماریدرمانوتشخیص

قابل(زارافنرمقالبدر)آفالینصورتبههمو(سایتطریقاز)آنالینصورتبههمپایگاهایناطالعات
.استدسترسی

علوممختلفهایزمینهدرموضوع7700ازبیشباپزشک4000ازبیشکارمحصولمجموعهاین
.کنندمیاستفادهمجموعهاینازدنیاسراسردرکاربر360،000ازبیشهمچنین.باشدمیپزشکی

یافتدستبالینیسواالتخصوصدرکاملیهایپاسخبهتوانمیپایگاهاینکمکبا.

تحقیقاتیهایتیمتوسطبیمارانبهمربوطموردمیلیون80ازبیشسالههرUp To Date
.شودمیرسانیروزبهروزانهگیردمیقراربررسیوپژوهشمورد



آپ تو دیتقابلیت های 

.است Medlineاین بانک اطالعات دارای لینک به چکیده های دارویی •
•UpToDate ،حسابگرهایی دارد که این امکان را برای شما فراهم می کند

مقادیر موردنظر را در فرمول های معمول هر حوزه برای کسب اطالعات عددی وارد 
.BMIنمایید؛ مثل  محاسبه میزان شدت بیماری و یا محاسبه 

مرجع و بانک اطالعاتی دارویی دارد۲6000بیش از •
.ژورنال پزشکی دارد430به منظور تکمیل مجموعه قابلیت مانیتور کردن بیش از •
ز نظر مقاالت و اطالعت دریافتی منابع مختلف را پیش از اضافه کردن به مجموعه ا•

.کیفیتی کنترل می کند
قابلیت جستجوی داروی خاص•
مطالبقابلیت مرور همه •



موضوعیپوشش

یکواستشدهفراهممنبعهزار۲50ازبیشوتصویرومتنصفحههزار80ازبیشپایگاهایندر
.استشدهارائهنیزمدالینهایچکیدهبهپیوندهاییوداروییاطالعاتیپایگاه

Up To Dateدهدمیپوششپزشکیتخصص13درراموضوعیزمینه7700ازبیش
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Contentsمثال نوار 



Patient Educationمثال نوار 



Upدرجستجو To Date

واردراخودنظرموردعبارتیاوواژهکلیدجستجونواردراستالزمجستجوجهت
اتکلمکردنواردباکهجستجوهایپیشنهادویژگیازتوانیدمیهمچنین.نمایید
.بپردازیدجستجوبهشودمیارائهپایگاهتوسطنظرموردواژهکلیدازابتدایی



ایمایهنسیستمکاراکتر،سهکردنتایپمحضبهگوگل،چونهاییسایتهمانند
شوندمیشروعحروفآنباکهراعبارتییاکلمهادامهشدهفعالسایت

ونبدیاکردانتخابراآنتوانمیآنرویکردنکلیکباکهکندمیپیشنهاد
.دادادامهعبارتیاکلمهتمامتایپبهآنبهتوجه

کهارعباراتیوکلماتتریننزدیکجستجو،موتورهایهمانندسایتاینهمچنین
.کندمیپیشنهادکاربربهباشندشدهتایپاشتباهبه

بانکآنهاازیکیکهاستگونهالمعارفدایرهاطالعاتبانکدودارایسایتاین
.باشدمیLexi-Compداروییاطالعاتبانکدیگریوسایتاصلیاطالعات

صورتداروییاطالعاتبانکازهمواصلیاطالعاتبانکازهمهمزمانجستجو
یافتمطلبرویآننشانهداروییاطالعاتبانکدرشدنیافتهصورتدروگیردمی

.خوردمیچشمبهشده





Upجستجونتایجصفحهبرمروری To Date





نتایجصفحهبهبازگشت(1

.جهت مشاهده خالصه متن روی این قسمت کلیک کنید(2

(جهت دسترسی سریع به یک بخش خاص از مطلب مورد مشاهده)سرفصل مطالب (3

مشاهده تمام گرافیک های این موضوع(4

مرتبطموضوعات(5

لینک به اطالعات نویسندگان و ویراستاران(6

موضوعآپدیتآخرینتاریخ(7

دسترسی به موضوعات مرتبط جهت کسب اطالعات بیشتر(8

Medlineچکیدهمشاهده(9

جستجوی کلمه یا مترادف آن در موضوع مورد مشاهده(10

دسترسی به اطالعات مربوط به بیمار( 11

(پرینت متن، منابع، گرافیک نویسندگان یا کل موضوع)پرینت ( 12

مشاهدهموردمطلبایمیل(13



گرافیکجستجوی

Up To Dateسرعتبههدمیاجازهشمابهکهاستقابلیتیدارای
ایندرگرافیکهزاران.نماییدجستجوراآنبامرتبطموضوعاتوگرافیک

،(هندسیاشکالمصور،)تصاویرجداول،عکس،:شاملکهداردوجودپایگاه
.باشدمیفیلموالگوریتمنمودارها،

ازر،نظموردواژهکلیدکردنواردازپسگرافیکی،محتوایجستجویجهت
.نماییدانتخابراگرافیکگزینهجستجونوارپایینمنوی







جستجوی اطالعات ویژه بیماران
Up To Dateمختلفسطوحدررابیماربهآموزشمبحثهزارانازبیش

طالبم.کندمیفراهمبیمارانمختلفاطالعاتینیازهایبهپاسخگوییجهت
انندهخوبهکمکجهتنموداروگرافیکرنگی،تمامتصاویرحاویبخشاین

دودرقسمتاینمباحث.باشدمیخودازمراقبتووضعیتدرکبرای
.گرددمیارائهبیمارانبرایخاصطوربهپیشرفتهومقدماتیسطح

1)استشدهنوشتهسادهزبانبهوکوتاهسطحاینمطالب:مقدماتیسطح.
.باشدمیپزشکیمشکلیکخصوصدرافرادمهمسوال5تا4پاسخگوی

تهداشموضوعبهنسبتکلیدیدیخواهندمیکهافرادیبرایمطالباین
.بودخواهدمناسبیگزینهباشند

۲)مییمقدماتسطحازترمفصلوترطوالنیسطحاین:پیشرفتهسطح
باوندکندریافتبیشتریجزئیاطالعاتخواهندمیکهافرادیبرایوباشد

.استمناسبدارندآشناییپزشکیفنیاصطالحاتبرخی





Wath’s New

اساسبرجدیدهاییافتهترینمهمازایخالصهحاویقسمتاین
رویحوزههردرهابروزرسانیمشاهدهجهت.باشدمیتخصص
ینهمچن.کنیدکلیکشدهدادهنمایشفهرستدرنظرموردتخصص

What's"عبارتتوانیدمیبخشاینمحتویاتبهدسترسیجهت

New"نماییدواردجستجونواردررا.





(Practice Changing Updates) PCUs 

ایعملکردهخصوصدربروزرسانییاجدیدوخاصهایتوصیهبخشاین
کهاستتغییراتیرویبخشاینتمرکز.دهدمیقرارتأکیدموردرابالینی
.باشدداشتهعملکرددرایگستردهوتوجهقابلتأثیراتداردامکان

است،تهگذشیکسالطیگرفتهصورتتغییراتترینمهمکنندهمنعکس
ونگریبازمربوطهموضوعدربیشترجزئیاتباوشدهارائهتاریخاساسبر

رژیمبخش،ایندرشدهآوردهجدیدهایتوصیه.استشدهبروزرسانی
شدتازمستقلوخاصسنیمحدودهدربیمارانبرایراجدیددرمانی
.کندمیفراهمبیماری

منویطریقازقسمتاینبهدسترسی" What's New رویکلیکو"
""نامباعنواناولین Practice Changing Updatesکردنواردیا

""عبارت Practice Changing Updatesامکانجستجونواردر
.استپذیر





Calculators

Up To Dateمیاجازهشمابهکهاستحسابگرهاییحاوی
جهتمبحثهررایجهایفرمولدررانظرموردمقادیردهد

.کنیدواردعددیهایدادهآوردنبدست

ماشبرایراامکاناینکهدارندوجودنیزدیگریگرهایمحاسبه
یماربیکدرالریهذاتمانندبیمارییکشدتتاکنندمیفراهم

.نماییدبرآوردآندرخطرعواملوجودعدمیاووجوداساسبر

منویطریقازبخشاینبهدسترسی"Calculators"در
در"Calculators"کردنواردمطالب،فهرستیصفحهباالی

وجستجنواردرنظرموردگرمحاسبهجستجوییاجستجونوار
.استپذیرامکان





Drug  Interactions

Up To DateهمکاریباLexi-Comp®داروییاطالعاتبانک
ایمنیافزایشوخطراتکاهشبهکهآوردهفراهمراعمیقیووسیع
بادارومابینهایتداخلتحلیلقابلیتبانکاین.کندمیکمکبیمار
.داردراداروییگیاهباداروییگیاهوداروباداروییگیاهدارو،



نحوه جستجو

امنبودن،صحیحصورتدرجستجونواردرداروکاملنامکردنواردبا
.شودمیدادهنمایشجستجوکادرزیردرنظرموردداروی

ابتداییحرفچندکردنواردباجستجونوارهایسایرمانندهمچنین
باهکشدهنمایانجستجونوارزیردرپیشنهادیکلماتنظرموردکلمه

.شودمیدادهنمایشمربوطهاطالعاتآنهاازکدامهررویکلیک

رویدارندتداخلنظرمورددارویباکهمواردیوداروهامشاهدهجهت
.کنیدکلیکدارونام



هایدرجهبهخطرمیزاناساسبرمتداخلداروهای
A,B,C,D,Xتوضیحاتراهنماقسمتدرکهشوندمیتقسیم

.استشدهدادهنمایشهرکدامبهمربوط



شدنکمباعثکهکردهآمادهراایگستردهداروییهایدادهمرجعLexiCompهمکاریآپتودیت
دیگر،یداروباداروییبینهایتداخلبررسیویژگیپایگاهاین.شودمیبیمارامنیتافزایشوخطرات
تداخلباهمکهداروییدواندازه.دارددیگرسنتیدارویباسنتیدارویوصنعتیدارویباسنتیداروی
:شوندمیبندیدرجهXوA,B,C,Dحروفبادارند

 حرفA بیانگر نبود تداخل میان دو دارو است.
 حرفB ه شوندبیانگر واکنش کوچکی میان دو دارو است اما الزم نیست حتما یکی از داروها تغییر داد.
 حرفC باید بیانگر این است که اگر این دو دارو هر دو برای بیمار نیاز هستند در دوز مصرفی آن ها

. باشند و بیمار تحت نظر باشدتغییر ایجاد شود تا عوارضی نداشته 
 حرفD ایط بیانگر تداخل دو دارو است که نباید همزمان مصرف شوند و دوز آن ها نیز بسته به شر

.بالینی بیمار باید تغییر کند
 حرفX  بیانگر تداخل دو دارو است که میزان خطر مصرف همزمان این دو دارو از فواید آن بیشتر

.است



؟




