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�UpToDate ديسك قالب در هم و وب روي بر است الكترونيكي اطالعاتي منبع  
 هاي باليني،روش عالئم( باليني مواد و بيمار از مراقبت درباره تفضيلي اطالعات فشرده

 مي روزآمد اطالعات يكبار ماه چهار هر و ) بيماريها درمان و تشخيص و آزمايشگاهي

.شود



:UpToDate موضوعي پوشش�

  هزار250 از بيش و تصوير و متن هزار 75 از بيش پايگاه اين
  شامل را مدالين چكيده به پيوندهايي و دارويي پايگاه و منبع

.شود مي
UpToDate تخصص 13 در را موضوعي زمينه 7300 از بيش 

: از عبارتند كه دهد مي پوشش پزشكي : از عبارتند كه دهد مي پوشش پزشكي
  ها، سرطان شناسي، خون كبد، و گوارش اعصاب، كليه،

  اطفال، ، شناسي ايمني و آلرژي و ريه عفوني، بيماريهاي
 قلب ريز، درون غدد زنان، بهداشت و زايمان و زنان روماتولوژي،

بزرگساالن اوليه هاي مراقبت ، اورژانس و خانواده طب عروق، و



اين پايگاه به تحليل تداخل هاي مابين دارو با دارو، گياه دارويي با دارو، گياه �

.دارويي با گياه دارويي مي پردازد



 و شود مي داده نمايش اطالعات جستجو، قسمت در دارو تجاري نام كردن وارد با�
 داشته وجود خاص داروي دو بين در دارويي تداخل چگونگي بررسي به نياز اگر

 گزينه انتخاب با سپس شود مي جستجو جداگانه صورت به دارو هر نام باشد،

analyze شود مي ارائه آنها بين در تداخل ميزان دامنه و وجود.







در اين پايگاه داروهاي متداخل به نسبت ميزان داشتن خطر به هنگام �

:تقسيم بندي مي شوند  A,B,C,D,Xمصرف هم زمان در طيف

نشان دهنده نبود تداخل فارماكوديناميك و فارماكوكينتيك در  :Aكد-
.بين دو دارو است

نشان دهنده امكان وجود واكنش در بين دو دارو است بدون : Bكد -
نياز به تغيير يكي از دو دارو براي بيمار

بيانگر نياز به دخالت در دوز مصرفي به هنگام مصرف همزمان : Cكد

نياز به تغيير يكي از دو دارو براي بيمار

بيانگر نياز به دخالت در دوز مصرفي به هنگام مصرف همزمان : Cكد-
دو دارو

نشان مي دهد دو دارو با يكديگر تداخل دارويي دارند: Dكد -
در اين شرايط ميزان  . بيانگر وجود تداخل در بين دو دارو است: Xكد-

خطر ناشي از مصرف همزمان دو دارو بيشتر از فوايد آن است و نبايد دو  
.دارو را با يكديگر براي بيمار تجويز كرد



 و بيماري رويكرد بيماري، عالئم ، بيماري نام توان مي  :UpToDate در جستجو�
 ونتايج كنيم وارد جستجو كادر در را  دارويي هاي رده داروها، ، آزمايشگاهي ختالالت
 ، تر دقيق اطالعات بازيابي براي است بهتر .نماييم مشاهده را موضوع آن به مربوط
Treatment عبارت Hypertensionجاي به مثال نماييد وارد را اخص عبارات of

hypertension in pregnancy vh ,hvn klhddn ببريم بكار را



�UpToDate دهدمي تشخيص را رايج هاي مترادف و اختصارات.

 را يكساني نتايج بزرگ و كوچك حروف از استفاده جستجو فرايند در�

.كند مي بازيابي

 موضوعي هاي تخصص تمامي در خودكار طور به جستجو عبارت�

شود مي جستجو  پوشش تحت پزشكي

 موضوعي هاي تخصص تمامي در خودكار طور به جستجو عبارت

.شود مي جستجو UpToDate پوشش تحت پزشكي

  جستجو قابل سال و مجله يك عنوان ، نويسنده نام UpToDate در�
.باشد نمي







 توسط جستجو اجراي و جستجو عبارت كردن وارد از بعد�

UpToDate داده نشان 11 شماره اساليدهاي همانند جستجو نتايج 
  مربوط اطالعات توان مي نظر مورد موضوع روي بر كليك با و شود مي
  سمت در توان مي را تر جزيي اطالعات.كرد مشاهده را زمينه آن به

  تر مناسب مطلب انتخاب درباره و نمود مشاهده اطالعات صفحه راست

.گرفت تصميم بهتر



  موضوع يك جستجو هنگام به UpToDate موارد برخي در�
  :از عبارتند كه دهد مي پشنهاد را جايگزين يا تكميلي اصطالحات
  يا اماليي اشتباهات يا باشد داشته معني يك از بيش رفته بكار اختصار
  اطالعات از تري عام هاي دسته يا باشدو رفته بكار كاربر توسط تايپي

.باشد داشته وجود جستجو اصطالح براي







.ھم می باشد Calculatorsاين پايگاه دارای يک �



 باشد مي بيماران وپژه اطالعات بخش داراي پايگاه اين�
  آورده فراهم بيماران براي را آموزشي موضوع صدها كه

  هاي خانواده و بيماران آگاهي و آموزش براي فقط و است  هاي خانواده و بيماران آگاهي و آموزش براي فقط و است

باشد مي آنها


