
داده هاي این مجموعه ترکیب و در اختیار 

منبع اطالعاتی الکترونیکی است که بر روي وب و 

ماه یکبار اطالعات 

10 

پزشکی 

مرتبه جهت 

 .  

20 

صفحه تصویر 

، و یک 

و نیز برنامه اي جهت محاسبات بالینی 

کلیه، اعصاب، گوارش و کبد، خون شناسی، سرطان، بیماري 

هاي عفونی، ریه، حساسیت ها و ایمنی شناسی، اطفال، 

بهداشت زنان، غدد درون ریز، قلب 

  

  GRADEسیستم 

را  GRADEاین پایگاه براي تصمیم گیري هاي درمانی سیستم 

بدین ترتیب که براي ارائه پیشنهاد و راه حل  .بکار برده است

جهت انعکاس قوت پیشنهاد و ) 2و 1(هاي درمانی از شکل عدد 

جهت انعکاس میزان کیفیت منابع (A, B, or C) شکل حرف 

 .مبتنی بر شواهد جهت آن موضوع خاص استفاده می نماید

     :UpToDate جستجو در 

ا ی عبارت) New Search(در کادر جستجو .1

  .جستجوي خود را وارد کنید واژه

بیماریها،   عبارت جستجو می تواند نام: نکته

عالئم بیماري، رویکردها و اختالالت آزمایشگاهی، نام داروها و 

    .رده هاي دارویی باشد

در صفحه نتایج جستجو با کلیک کردن بر روي عنوان یک .2

  .کنیدزمینه موضوعی، نتایج مربوط به آن موضوع را مشاهده 

در گوشه   Show Topic Outlineفعال کردن عبارت  با. 3

روي هر نتیجه قرار دادن موس سمت راست صفحه و سپس 

فهرست واره اي از محتواي آن جهت نماي کلی مقاله و صرفه 

  .جویی در زمان در ستونی به شما ارائه می شود

 نتایج در دو حالت گسترده و فشرده ارائه می شود که انتخاب.4

 Expandو  Collapse Resultsنوع نمایش آن از طریق لینک 

Results  امکان پذیر است.   

  :اخص کردن عبارت جستجو 

براي بازیابی اطالعات دقیق تر، عبارتی را وارد پنجره جستجو 

براي مثال به . کنید که دقیقاّ آنچه را که می خواهید نشان دهد

درمان فشار خون در منظور یافتن اطالعاتی درباره چگونگی 

 Treatment of hypertension دوران حاملگی، دقیقاّ عبارت

in pregnancy   را وارد کادر جستجو کنید، زیرا این عبارت

سال است که توسط پزشکان 

 ت گذاشتن تشخیص هاي پزشکی و نیز

تصمیم گیري هاي بالینی مورد اطمینان و وثوق واقع شده و 

Dr. Burton D. Rose و 

بنیان  1992

 Woltersاز محصوالت موسسه انتشاراتی 

Wolters Kluwer  

اي جامع و پیشگام در زمینه 

در حوزه  

نقطه  "براي 

این شرکت در 

اطالعاتی تفصیلی را 

عالئم بالینی، روش هاي 

این  .ارائه می دهد

و  پایگاه در حقیقت یک سیستم پشتیبان تصمیم گیري بالینی

است که به متخصصین بالینی سراسر 

تا در مورد تشخیص، درمان و مراقبت از 

 5700 بیش از 

باشند  می

به گونه اي که همه 

عناصر اصلی یک وضعیت خاص، شامل عالئم بیماري، معاینات و 

 هنگامی که

توسط هیات ویراستاري 

داده هاي این مجموعه ترکیب و در اختیار با بررسی شده 

  .کاربران قرار می گیرد

  :UpToDate موضوعی وششپ ویژگی ها و

Up-To-Date  منبع اطالعاتی الکترونیکی است که بر روي وب و

ماه یکبار اطالعات 4هر. فشرده منتشر می شود   در قالب لوحنیز 

10این پایگاه در . روزآمد می شود  UpToDate ارائه شده در

  .زبان زنده دنیا قابل استفاده است

Dr. Gordon Guyatt  پزشکی "که بنیان گذار اصطالح و علم

مرتبه جهت  8الی  6می باشد سالیانه  "  EBMمبتنی بر شواهد 

. بازدید می نماید  uptodateستاران از پایگاه اکار و آموزش ویر

20مختلف در  بالینی موضوع 10000این پایگاه شامل بیش از 

صفحه تصویر  27000زمینه تخصصی پزشکی و حاوي بیش از 

، و یک Medline همچنین داراي لینک به چکیده هاي. است

و نیز برنامه اي جهت محاسبات بالینی  بانک اطالعات دارویی

(Calculator)  استدر تخصص هاي مختلف پزشکی . 

  :موضوعات ذیل در این پایگاه وجود دارند

کلیه، اعصاب، گوارش و کبد، خون شناسی، سرطان، بیماري  

هاي عفونی، ریه، حساسیت ها و ایمنی شناسی، اطفال، 

بهداشت زنان، غدد درون ریز، قلب روماتولوژي، زنان و زایمان و 

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

       مقدمه

سال است که توسط پزشکان  20بیش از  UpToDateپایگاه 

ت گذاشتن تشخیص هاي پزشکی و نیزبالینی سراسر دنیا جه

تصمیم گیري هاي بالینی مورد اطمینان و وثوق واقع شده و 

Dr. Burton D. Roseاین پایگاه توسط دکتر . استفاده می شود 

1992در سال    RushDr. Josephهمکاري  با در ادامه

از محصوالت موسسه انتشاراتی این پایگاه . نهاده شد

Kluwer Health   است که خود بخشی از شرکتWolters Kluwer

اي جامع و پیشگام در زمینه  این شرکت فراهم کننده.  می باشد

 پزشکی و بالینی هوشمند اطالعات و منابع

براي پیشنهادهاي درمانی و راه حل هاي مناسب 

این شرکت در اصلی دفتر  .است )point of care(  "مراقبت

   .استآمستردام هلند واقع شده 

  
  

   

 

 UpToDate  اطالعاتی تفصیلی را  پایگاهی جامع و بروز است که

عالئم بالینی، روش هاي (درباره مراقبت از بیمار و موارد بالینی 

ارائه می دهد) آزمایشگاهی و تشخیص و درمان بیماریها

پایگاه در حقیقت یک سیستم پشتیبان تصمیم گیري بالینی

است که به متخصصین بالینی سراسر ) EBM(مبتنی بر شواهد 

تا در مورد تشخیص، درمان و مراقبت از  جهان کمک می کند

   .بیمار بهترین تصمیم را بگیرند

بیش از  نشریه توسط 450در این مجموعه بیش از  

میو متخصص ه که خود نیز پزشک ویراستار و نویسند

به گونه اي که همه  .و مرور دقیق قرار می گیرند بازبینی مورد

عناصر اصلی یک وضعیت خاص، شامل عالئم بیماري، معاینات و 

هنگامی که. تشخیص، و گزینه هاي درمانی را پوشش می دهد

توسط هیات ویراستاري مطلب مهم جدیدي منتشر شود، 



اطالعات مربوط به شایع ترین بیماریها بوده و به جنبه هایی 

از بیماري مانند ریسک فاکتورها، علل بیماري، روش هاي 

تشخیص، اقدامات پیشگیرانه، اختالالت و درمان هاي پیشنهادي 

 "The 

 .فراهم شده است 

شکل پایه آن مختصر و در حد چند سوال متداول و قابل فهم 

شکل فوق پایه مشروح و با جزئیات بیشتر و جهت افراد با 

اطالعات مخصوص بیماران به صورت رایگان در اختیار عموم قرار 

 

  

  

  

  

  

  دانشگاه علوم پزشکی سمنان

  مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر

  معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان کوثر

  کتابخانه

  

  

with 
 
 

  

 

  

  

  

  کاشیان. س: گردآوري و تدوین 

  کارشناس علوم اطالعات و دانش شناسی

  1393پاییز 

  

Hypertension   براي شما

می  اختصارات و مترادف هاي رایج را تشخیص

بیماري رفالکس 

در فرایند جستجو استفاده از حروف بزرگ یا کوچک نتایج 

عبارت جستجو به طور خودکار در تمامی تخصص هاي 

  .شودجستجو می

نام یک نویسنده، عنوان یک مجله و سال 

see  به سایر

متون و نیز لینک هایی با شماره رفرنس به مدالین تعبیه شده 
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 بازیابی قابل

 تجاري نام

نتیجه جستجوي شما 

که نتایج مرتبط با 

دارویی تامین کننده و پشتیبان اطالعات 

 نسبت به متداخل

 C، D و X 

   اطالعات ویژه بیماران

UpToDate   1500بیش از 

را با کیفیت باال  موضوع آموزشی

براي بیماران فراهم آورده است 

که همانند اطالعات مخصوص 

ماه یکبار روزآمد  4پزشکان هر 

شوند و در نتیجه دقیق ترین می

و جدیدترین مطالب در اختیار 

 . بیماران قرار می گیرد

اطالعات مربوط به شایع ترین بیماریها بوده و به جنبه هایی این 

از بیماري مانند ریسک فاکتورها، علل بیماري، روش هاي 

تشخیص، اقدامات پیشگیرانه، اختالالت و درمان هاي پیشنهادي 

   .اشاره می کند

 The"(اطالعات آموزش به بیمار در دو شکل پایه و فوق پایه 

“Basics" and "Beyond the Basics" ( فراهم شده است

شکل پایه آن مختصر و در حد چند سوال متداول و قابل فهم 

 .براي افراد با تحصیالت پایین می باشد

شکل فوق پایه مشروح و با جزئیات بیشتر و جهت افراد با  

  .گردآوري شده استتحصیالت سطح دیپلم 

اطالعات مخصوص بیماران به صورت رایگان در اختیار عموم قرار 

 .گرفته است 

 
 

  

 
 
 

  

  

  

        www.uptodate.com:منبع

Hypertension اطالعات دقیق تري را نسبت به واژه

  .بازیابی خواهد کرد

  :نکات جستجو

1.UpToDate اختصارات و مترادف هاي رایج را تشخیص

بیماري رفالکس ( نتایج مربوط به  GERD براي مثال کلمه. دهد

 .را بازیابی می کند) مري

در فرایند جستجو استفاده از حروف بزرگ یا کوچک نتایج .2

  .یکسانی را بازیابی می کند

عبارت جستجو به طور خودکار در تمامی تخصص هاي .3

جستجو می UpToDate موضوعی پزشکی تحت پوشش

نام یک نویسنده، عنوان یک مجله و سال  UpToDate در.4

  .قابل جستجو نمی باشد ،انتشار

seeدر داخل متن هر مطلب ،لینک هایی از طریق . 5

متون و نیز لینک هایی با شماره رفرنس به مدالین تعبیه شده 

  .   است
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    جستجو در داروها

امکان بازیابی اطالعات  داروها  

و تحلیل تداخالت دارویی در 

قابل تجاري نام طریق از داروها. این پایگاه وجود دارد 

نام از استفاده با آسپرین داروي مثال براي. هستند

Aspirin نام با و است جستجو قابل ASA  نتیجه جستجوي شما

که نتایج مرتبط با  می باشد asa means aspirinعبارت 

  .آسپرین را ارائه می کند

تامین کننده و پشتیبان اطالعات Lexicomp شرکت 

uptodate متداخل داروهاي پایگاه این در.می باشد

 ،A، B طیف در زمان هم مصرف هنگام به خطر میزان

  .شوند می بندي  تقسیم

  




