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با  Burton D. Rose و  UpToDate، در سال 1992 توسط دكتر  كمپاني 
 UpToDate راه اندازي شد. بانك اطالعاتي ،Joseph Rush همكاري دكتر
در برگيرنده منابع اطالعاتي بازبيني شده و مبتني بر شواهد پزشكي است. در اين 
مجموعه بيش از 440 ژورنال توسط ويراستاران و نويسندگان بازبيني مي شوند و به 
محض اينكه مطلب مهم جديدي منتشر شود، با داده هاي اين مجموعه تركيب مي

 شود. در واقع مطالعات جديد بطور ساده افزوده نمي شوند بلكه، در ميان محتواي 
موضوعي مرتبطي كه قبال در آن زمينه منتشر شده است قرار گرفته و با آن تركيب 

مي شوند.

UpToDate پاسخگوي سؤاالت باليني شماست
مقابل سؤاالت  معيني در  پاسخ هاي مشروح  به  UpToDate مي توان  با كمك 
باليني دست يافت. هر ساله بيش از 80 ميليون مسئله باليني (مربوط به بيمار) توسط 

UpToDate مورد پژوهش و بررسي است.

UpToDate پايگاهي جامع و بروز است كه شما را در جريان آخرين 
يافته هاي باليني قرار مي دهد

شامل بيش از 8300 موضوع  مختلف در 16 زمينه تخصصي پزشكي و حاوي بيش 
Med- از 97000 صفحه متني و تصوير است. همچنين داراي لينك به چكيده هاي
از  بيش  از   UpToDate محتواي  است.  دارويي  اطالعات  بانك  يك  و   ،line
و  ويراستار  پزشكان  كه  است  ذكر  به  الزم  است.  امده  به دست  منبع   385000

نويسنده، به طور مستمر محتواي اين پايگاه را بازبيني و به روز رساني مي كنند.
بهترين  بيماران  تا  مي كند  كمك   UpToDate درماني  پيشنهادات 

مراقبت درماني ممكن را دريافت كنند
UpToDate شامل پيشنهادات درماني مبتني بر بهترين شواهد پزشكي است. 
درمانهاي پيشنهادي بر اساس مطالعات جديد و آن دسته از يافته هاي جديدي است 
با   ،(Practice) Changing UpDates تغييرات عملي  رساني  بروز  در  كه 
عناوين "مهم" و "فوري" مشخص مي شوند. بعالوه  UpToDate در حال دسته 
بندي و نظم دهي به اين پيشنهادات درماني است. بنابراين ميتوان گستره آنها و 

كيفيت شواهد را سريعتر ارزيابي كرد.  

و  تخصص  داراي  خود  زمينه  در  كه  پزشكاني  توسط   UpToDate
آن  پيشنهادات  به  مي توانيد  بنابراين  مي شود.  نوشته  هستند  تبحر 

اطمينان كنيد
خود  به  مربوط  زمينه  در  همگي  كه  ويراستار  و  نويسنده  پزشك   4400 از  بيش 
تخصص دارند، موضوعات بازبيني را به گونه اي مي نويسند كه همه عناصر اصلي 
يك وضعيت خاص را پوشش مي دهد. شامل: عالئم بيماري، معاينات و تشخيص و 

گزينه هاي درماني. همه موضوعات نيز خود تحت بازبيني بسيار دقيق قرار دارند. 

يك كلمه يا عبارت در باكس جستجو وارد كنيد
نتايج  باشد،  خاص تر  و  دقيقتر  شما  جستجوي  هرچقدر 
دلخواه تري كسب خواهيد كرد. مي توانيد همزمان چندين 

كليدواژه را وارد كنيد.

نتايج را به دلخواه خود اولويت بندي كنيد
موارد  بر حسب  را  نتايج  موجود،  گزينه هاي  از  استفاده  با 
موارد  يا  و  اطفال  به  مربوط  موارد  بزرگساالن،  به  مربوط 

مربوط به بيماران اولويت بندي كنيد

در  كليدواژه  با  مرتبط  موضوعات  به  دسترسي 
صفحه نتايج

با قرار دادن موس روي هر عنوان، فهرست مندرجات ان در 
سمت چپ نمايان مي شود. براي دسترسي به محتواي مدرك 

روي عنوان آن كليك كنيد.

دسترسي به محتواي مدرك با استفاده از فهرست مندرجات
با كليك روي عناوين موجود در فهرست به همان بخش از محتوا دسترسي 
تصاوير  و  مرتبط  موضوعات  به  لينك  مندرجات  فهرست  در  داشت.  خواهيد 

گرافيكي نيز موجود است.
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Calculators

New Search 

UpToDate   يكي از پر استفاده ترين منابع اطالعات باليني در دنياست
 شامل پيشنهادات درماني مبتني بر بهترين شواهد پزشكي است

 با UpToDate پاسخ سؤاالت باليني خود را در لحظه معاينه و درمان بيمار دريافت كنيد
 با Calculators از سپردن فرمول ها به حافظه و استفاده از وسايل محاسباتي بي نياز خواهيد شد

 مطالب را به همكار يا
بيمار خود ايميل كنيد

 امكان پرينت از تمام
 قسمت ها: متن، فهرست

مأخذ، تصاوير

 با كليك روي عنوان هر
 دارو به بانك  اطالعات
دارويي متصل شويد

 دسترسي به جدول
 درجه اعتماد به

پيشنهادات درماني

امكان بازخورد:
 اعالم كنيد پاسخ سؤال
خود را يافتيد يا خير

فهرست مندرجات:
دسترسي سريع به 
سرتيترها در متن 

 دسترسي به
 اطالعات مورد نياز

بيمار

 دسترسي به مطالب
 مرتبط براي دريافت

اطالعات بيشتر
 دريافت تصاوير
گرافيكي مرتبط

دسترسي به چكيده هاي 
Medline

 پيشنهادات دارويي و
درماني را مرور كنيد

كلمات مورد نظر خود را در متن پيدا كنيد

اطالعات الزم را وارد كنيد

نام داروي مورد نظر را وارد كنيد، سپس روي Lookup كليك كنيد

 Drug Interactions روي
كليك كنيد

 دريافت راهنماي
حروف بكار رفته

نمايش اطالعات
 با كليك روي هر دارو اطالعات
 دارويي مرتبط را دريافت كنيد

دريافت محاسبه

 

 يكي از تخصص ها را به دلخواه انتخاب كنيد، سپس
لينك يكي از الگوهاي محاسباتي موجود را كليك كنيد

SUMMARY AND 
RECOMMENDATIONS

algorithm 1

Grade 1B

Ceftriaxone

(See ‘Immunization incomplete’ above)


