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موسس 
Up To Date

Dr. Burton "Bud“ Rose عالوه بر نفرولوژی 1989استاد دانشگاه هاروارد در سال
بیماریهای قلب و عروق، سرطان، بیماری های عفونی، و زنان و، اطالعات که تخصص خودش بود

.گرفتشکل Up to Dateکرد وزایمان در قالب یک سی دی تهیه 



Up-To-Dateاطالعاتی پایگاه 

پزشکیشواهدبرمبتنیوشدهبازبینیاطالعاتیمنابع
بیمارازمراقبتدربارهتفصیلیاطالعاتی
بالینیموارد
بالینیعالئم
داردکاربردبیمارانوپزشکانبرایکهدهدمیارائههابیماریدرمانوتشخیصآزمایشگاهیهایروش.

.یافتدستبالینیسواالتخصوصدرکاملیهایپاسخبهتوانمیپایگاهاینکمکبا



اطالعاتیپایگاه درباره 
Up To Date

 کند تا در مورد تشخیص، است که به متخصصین بالینی سراسر جهان کمک میسیستم پشتیبان تصمیم گیری بالینی پایگاه در حقیقت یک این
.درمان و مراقبت از بیمار بهترین تصمیم را بگیرند

 با داده های  نشریه توسط ویراستاران و نویسندگان بازبینی می شوند و به محض اینکه مطلب مهم جدیدی منتشر شود440در این مجموعه بیش از ،
.  این مجموعه ترکیب می شود

 صفحه متنی و تصویر است97000زمینه تخصصی پزشکی و حاوی بیش از 17موضوع مختلف در 8500پایگاه شامل بیش از این .

 دارای لینک به چکیده هایهمچنینMedline،و یک بانک اطالعات دارویی است .
 ند که همه پزشک نویسنده و ویراستار که همگی در زمینه مربوط به خود تخصص دارند، موضوعات بازبینی را به گونه ای می نویس4400از بیش

.را پوشش می دهدگزینه های درمانی ، و معاینات و تشخیص، عالئم بیماری، شامل یک وضعیت خاصعناصر اصلی 



جهانیگستره 
Up to Date

سازمان در دنیا برای سیستم  32000کشور و 180بیش از یک میلیون پزشک از
.استفاده می کنندUp to Dateخود ازحمایتی تصمیم سازی بالینی 

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



تحقیقاتیهایتیمتوسطبیمارانبهمربوطموردمیلیون80ازبیشسالههر
Up-to-dateشدهارائهاطالعاتیکبارماه4هروگیردمیقراربررسیوپژوهشمورد

.شودمیروزآمدUp-to-dateدر



Up to Date
می کند؟چه 

 استفاده ازلذامی یابد بالینی در طول زمان کاهش دانشUp to Date نگه می دارددانش بالینی را به روز.
 دهدرا موثرتر از دیگر منابع ارائه می پاسخ سواالت بالینی.
مراقبت از بیمار را بهبود می بخشد.
کاهش هزینه های درمان و صرفه جویی را درپی دارد.

 دراند، سواالت بالینی شایعی که در منابع دیگر پاسخ داده نشدهUp to Date داده می شوندپاسخ.
بیشتر از سایر منابع بالینی استفاده می شود.
نقش مهمی در آموزش پزشکی دارد.
در زمان صرفه جویی می کند.



مرجعمهمترین انجمن هایی که در ایجاد 
Up To Date  دارند عبارتند ازهمکاری:



 American Thoracic Society

 The Endocrine Society, The Hormone Foundation

 American College of Rheumatology

 Society of General Internal Medicine

 The American College of Obstetricians and Gynecologists

 American Gastroenterological Association



:Up-to-dateپوشش موضوعی

واستشدهفراهممنبع250/000ازبیشوتصویرومتنصفحه75/000ازبیشپایگاهایندر
.استشدهارائهنیزمدالینهایچکیدهبهپیوندهاییوداروییاطالعاتیپایگاهیک

Up-to-dateکهدهدمیپوششپزشکیتخصص۱۳درراموضوعیزمینه7/۳00ازبیش
:ازاستعبارت

،وهاحساسیتریه،عفونی،هایبیماریسرطان،شناسی،خونکبد،وگوارشاعصاب،کلیه
،قعرووقلبریز،درونغددزنان،بهداشتوزایمانوزنانروماتولوژی،اطفال،شناسی،ایمنی

بزرگساالناولیههایمراقبتاورژانس،وخانوادهطب



:Up-to-dateجستجو در

:کنیددنبالرازیرمراحلUp-to-dateدراطالعاتجستجویبرای

جستجوکادردر(New Search)کنیدواردراخودجستجویعبارت.

:نکته

تاختالالورویکردهابیماری،عالئمبیماریها،نامتواندمیجستجوعبارت
.باشدداروییهایردهوداروهانامآزمایشگاهی،



:اطالعات ویژه بیماران

Up To Dateروزآمدیکبارماه4هرپزشکانمخصوصاطالعاتهمانندکهاستآوردهفراهمبیمارانبرایراآموزشیموضوعصدها
هاییجنبهبهوبودههابیماریترینشایعبهمربوطاطالعاتاین.گیردمیقراربیماراناختیاردرمطالبجدیدترینوتریندقیقنتیجهدرومیشوند

.کندمیاشارهپیشنهادیهایدرمانواختالالتپیشگیرانه،اقداماتتشخیص،هایروشبیماری،عللفاکتورها،ریسکمانندبیماریاز
یستنمناسبخوانندگانهایگروهسایربرایوباشدمیآنهاهایخانوادهوبیمارانآگاهیوآموزشبرایتنهاقسمتایندرشدهارائهاطالعات.

بخشبهبیمارانهایگروهسایرسطحدراطالعاتیبهدستیابیمنظوربه

“Where to get more information”کنیدمراجعهبیمارانمخصوصاطالعاتموضوعیهایزمینهازکدامهردر.
طریقازواستگرفتهقرارعموماختیاردررایگانصورتبهبیمارانمخصوصاطالعات

.باشدمیدسترسدرwww.uptodate.com/patientsسایت



داروییتداخالت 

Lexi-Comp داروییاطالعات بانک:
در Drug Interactionاین سایت است که از طریق کلیک کردن روی گزینه

تداخل این پایگاه اطالعاتی برنامه ای است برای. منو باالی صفحه در دسترس است
.زدمی پرداگیاه دارویی با گیاه دارویی و گیاه دارویی با دارو ، مابین دارو با داروهای 



در این پایگاه داروهای متداخل به نسبت میزان داشتن خطر به هنگام مصرف هم زمان در طیف
A,B,C,D,X تقسیم بندی می شوند:

.دهنده نبود تداخل فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک در بین دو دارو استنشان : Aکد
یمارنشان دهنده امکان وجود واکنش در بین دو دارو است بدون نیاز به تغییر یکی از دو دارو برای ب: Bکد 
بیانگر نیاز به دخالت در دوز مصرفی به هنگام مصرف همزمان دو دارو: Cکد
نشان می دهد دو دارو با یکدیگر تداخل دارویی دارند: Dکد 
در این شرایط میزان خطر ناشی از مصرف همزمان دو دارو. بیانگر وجود تداخل در بین دو دارو است: Xکد

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



:اخص کردن عبارت جستجو

 ه می خواهید بازیابی اطالعات دقیق تر، عبارتی را وارد پنجره جستجو کنید که دقیقاّ آنچه را کبرای
املگی، برای مثال به منظور یافتن اطالعاتی درباره چگونگی درمان فشار خون در دوران ح. نشان دهد

عبارتدقیقاّ 
Treatment of hypertension in pregnancy وارد کادر جستجو را

برای شما بازیابی Hypertensionکنید، زیرا این عبارت اطالعات دقیق تری را نسبت به واژه
.خواهد کرد



:نکات جستجو

Up To Date برای مثال کلمه. و مترادف های رایج را تشخیص می دهداختصاراتGERD به                     نتایج مربوط
Gasteroesophageal reflux disease( رفالکس مریبیماری )را بازیابی می کند.

 نتایج یکسانی را بازیابی می کندحروف بزرگ یا کوچک فرایند جستجو استفاده از در.

 در تمامی تخصص های موضوعی پزشکی تحت پوششبه طور خودکار جستجوعبارتUp To Date میشودجستجو.
درUp To Date قابل جستجو نمی باشدیک نویسنده، عنوان یک مجله و سال انتشار نام.







 جستجو وار کنارنچنانچه می خواهید فقط گرافیک را جستجو کنید، پس از وارد کردن کلید واژه مورد نظر از منوی کشویی
.گزینه گرافیک را انتخاب نمایید

 تجو نوارجسجهت جستجوی مطالب مخصوص بیمار، پس از وارد کردن کلیدواژه مورد نظر خود از منوی کشویی کنار
.را انتخاب نمایید Patientگزینه 








