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صص  ابزار الکترونیک پشتبیبانی تصمیم گیری بالینی بر شواهد که توسط پزشکان متخ
طراحی شده است 

به سوال بالینی شما پاسخ می دهد 

دانش بالینی شما را افزایش می دهد 

مراقبت های بیماران را بهبود می بخشد 



:UpToDateموضوعی پوشش 

هزار منبع فراهم شده ۲۵۰هزار صفحه متن و تصویر و بیش از ۷۵در این پایگاه بیش از 
. ده استاست و یک پایگاه اطالعاتی دارویی و پیوندهایی به چکیده های مدالین نیز ارائه ش

UpToDate تخصص پزشکی پوشش می دهد  ۱۳زمینه موضوعی را در ۷۳۰۰بیش از
:که عبارت است از

سیت  کلیه، اعصاب، گوارش و کبد، خون شناسی، سرطان، بیماری های عفونی، ریه، حسا
، ها و ایمنی شناسی، اطفال، روماتولوژی، زنان و زایمان و بهداشت زنان، غدد درون ریز

قلب و عروق، طب خانواده و اورژانس، مراقبت های اولیه بزرگساالن



:UpToDateجستجو در 

:مراحل زیر را دنبال کنیدUpToDateبرای جستجوی اطالعات در 

.عبارت جستجوی خود را وارد کنید (New Search)در کادر جستجو -1

نام عبارت جستجو می تواند نام  بیماریها، عالئم بیماری، رویکردها و اختالالت آزمایشگاهی،: نکته
.داروها و رده های دارویی باشد

.کلیک کنید Goبر روی -2

ه آن در صفحه نتایج جستجو با کلیک کردن بر روی عنوان یک زمینه موضوعی، نتایج مربوط ب-3
.موضوع را مشاهده کنید



عبارت جستجو

کهرانچهآدقیقّاکهکنیدجستجوپنجرهواردراعبارتیتر،دقیقاطالعاتبازیابیبرای
شارفدرمانچگونگیدربارهاطالعاتییافتنمنظوربهمثالبرای.دهدنشانخواهیدمی

Treatmentعبارتدقیقّاحاملگی،دوراندرخون of hypertension in pregnancy
واژهبهنسبتراتریدقیقاطالعاتعبارتاینزیراکنید،جستجوکادرواردرا

Hypertensionکردخواهدبازیابیشمابرای.



استراتژی سرچ در این پایگاه             

.1UpToDateبرای مثال کلمه . اختصارات و مترادف های رایج را تشخیص می دهدGERD 
Gasteroesophagealنتایج مربوط به  reflux disease (بیماری رفالکس مری )  را
.بازیابی می کند

.ی کنددر فرایند جستجو استفاده از حروف بزرگ یا کوچک نتایج یکسانی را بازیابی م2.

عبارت جستجو به طور خودکار در تمامی تخصص های موضوعی پزشکی تحت پوشش3.
UpToDateشودجستجو می.

.دنام یک نویسنده، عنوان یک مجله و سال انتشار قابل جستجو نمی باشUpToDateدر 4.
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What's New

هت این قسمت حاوی خالصه ای از مهم ترین یافته ای جدید بر اساس تخصص می باشد ج

مشاهده بروز رسانی در هر حوزه روی تخصص مورد نظر در فهرست نمایش داده شده 
در نوار  What's Newکلیک کنید همچنین جهت دسترسی به محتویات این بخش عبارت

جستجو وارد کنید  



Practice Changing UpDates

را این بخش توصیه های خاص و جدید  یا بروز رسانی در خصوص عملکرد های بالینی
رات قابل مورد تاکید قرار می دهد تمرکز این بخش  روی تغییراتی است که امکان دارد تاثی
ت گرفته توجه و گسترده ای در عملکرد داشته باشد منعکس کننده مهمترین تغییرات صور

وع  بر اساس تاریخ ارائه شده و با جزئیات بیشتر در موض.طی یک سال گذشته است 
ژیم مربوطه بازنگری و بروز رسانی شدهاست توصیه های جدید آورده شده در این بخش ر
درمانی جدید را برای بیماران در محدوده سنی خاص و مستقل از مدت بیماری فراهم 

 Practice Changingمیکند همچنین جهت دسترسی به محتویات این بخش عبارت
UpDates در نوار جستجو وارد کنید



Drug Information

بانک اطالعات دارویی وسیع و عمیقی را فراهم آورده که به  LexiCompبا همکاری 
ای مابین کاهش خطرات وافزایش ایمنی بیمار کمک میکند این بانک قابیت تحلیل تداخل ه

.دارو با دارو ،گیاه دارویی با دارو و گیاه دارویی با گیاه دارویی را دارد



Drug Interactionsبخش

پشتیبان اطالعات دارویی این پایگاه است این پایگاه اطالعاتيLexicompشرکت 
یي با بصورت جامع به تحلیل تداخل  بین دارو با دارو، گیاه دارویي با دارو و گیاه دارو

گیاه دارویي مي پردازد

اشد در صورتیکه نیاز به بررسی چگونگی تداخل در بین دو داروي خاص وجود داشته ب
اطالعات نمایش Analyzeنام دو دارو بصورت جداگانه جستجو و سپس با انتخاب گزینه 

داده مي شود

یف  در این پایگاه تداخل بین داروها به نسبت میزان خطر به هنگام مصرف هم زمان در ط
A،B،C،D  وX تقسیم بندي مي شوند:



اطالعات ویژه بیماران

.1UpToDate صدها موضوع آموزشی را برای بیماران فراهم آورده است که همانند اطالعات
ر شوند و در نتیجه دقیق ترین و جدیدترین مطالب دماه یکبار روزآمد می۴مخصوص پزشکان هر 

هایی از این اطالعات مربوط به شایع ترین بیماریها بوده و به جنبه. اختیار بیماران قرار می گیرد
الالت و بیماری مانند ریسک فاکتورها، علل بیماری، روش های تشخیص، اقدامات پیشگیرانه، اخت

.درمان های پیشنهادی اشاره می کند

اطالعات ارائه شده در این قسمت تنها برای آموزش و آگاهی بیماران و خانواده های آنها می باشد و2.
ایر گروه به منظور دستیابی به اطالعاتی در سطح س. برای سایر گروه های خوانندگان مناسب نیست

در هر کدام از زمینه های  ”Where to get more information“های بیماران به بخش 
.موضوعی اطالعات مخصوص بیماران مراجعه کنید

اطالعات مخصوص بیماران به صورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است و از طریق سایت 3.
www.uptodate.com/patients در دسترس می باشد.



Patient Education

های بیش از هزاران مبحث آموزش به بیمار را در سطوح مختلف جهت پاسخگویی به نیاز
اطالعاتی مختلف بیماران فراهم می کند مطالب این بخش حاوی تصاویر تمام رنگی

د ،گرافیک و نمودار جهت کمک به خواننده برای درک وضعیت و مراقبت از خود میباش
مباحث این قسمت در دو سطح بطور خاص برای بیماران ارائه می گردد 

سوال 5-4پاسخگوی .مطالب این قسمت به زبان ساده نوشته شده است : سطح مقدماتی -1
مهم افراد در خصوص یک مشکل پزشکی می ابشد 

رای این سطح طوالنی تر و مفصل تر از سطح مقدماتی میباشد و ب:سطح پیشرفته -2
فنی  افرادی که میخواهند اطالعاتی جزئی بیشتری دریافت کنند وبا برخی اصطالحات

.پزشکی آشنایی دارند مناسب است 



Topics by Specialty

. دسترسی دارید ®UpToDateبا اشتراک خود به کل کتابخانه تخصص های 

دبرای دیدن بخش های مرتبط با هرکدام ، روی یکی از تخصص های زیر کلیک کنی



را انتخاب میکنیم Infection Diseasesطور مثال گزینه 



.اطالعات زیر را به ما ارائه می دهد 

عفونت های مرتبط با بهداشت

یک مرور کلی: علل عفونت در مراکز مراقبت طوالنی مدت

اصول کنترل عفونت در مراکز مراقبت طوالنی مدت

عفونتهای بیمارستانی

:  عفونت ها و مقاومت ضد میکروبی در بخش مراقبت های ویژه

اپیدمیولوژی و پیشگیری

اپیدمیولوژی ، پاتوژنز و: عفونت مرتبط با کاتتر داخل عروقی

میکروبیولوژی

عفونت باکتریایی منتقل شده از انتقال

عفونتهای مرتبط با کاتتر داخل عروقی

صتظاهرات بالینی و تشخی: عفونت مرتبط با کاتتر داخل عروقی

پیشگیری: عفونت مرتبط با کاتتر داخل عروقی

درمان: عفونت مرتبط با کاتتر داخل عروقی
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