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Uptodate  معرفی
 گذاشتن جهت دنیا سراسر بالینی پزشکان توسط که است سال 25 از بیش که باشد می پزشکی شواهد بر مبتنی منبع یک  UpToDate پایگاه•

.Dr دکتر توسط پایگاه این . شود می استفاده و شده واقع وثوق و اطمینان مورد بالینی هاي گیري تصمیم نیز و پزشکی هاي تشخیص Burton D. Rose 

  است HealthKluwerWoltersانتشاراتی موسسه محصوالت از پایگاه این .شد نهاده بنیان 1992 سال در RushJoseph.Dr همکاري با ادامه در و

Wolters شرکت از بخشی خود که Kluwer  بالینی و پزشکی هوشمند منابع و اطالعات زمینه در پیشگام و جامع اي کننده تامین شرکت این . باشد می  

point( بیمار بالین رب مناسب هاي حل راه و درمانی پیشنهادهاي حوزه در of care( است. 

•UpToDate		و تشخیص و اهیآزمایشگ هاي روش بالینی، عالئم( بالینی موارد و بیمار از مراقبت درباره را تفصیلی اطالعاتی که است بروز و جامع پایگاهی 

 بالینی متخصصین به که است )EBM( شواهد بر مبتنی و بالینی گیري تصمیم پشتیبان سیستم یک حقیقت در پایگاه این .دهد می ارائه )بیماریها درمان

  .بگیرند را تصمیم بهترین بیمار از مراقبت و درمان تشخیص، مورد در تا کند می کمک جهان سراسر

 قرار دقیق مرور و بازبینی مورد باشند می متخصص و پزشک نیز خود که مشهور گاننویسند و انویراستار توسط نشریه 430 از بیش مجموعه این در•

 که هنگامی .دهد می پوشش را درمانی هاي گزینه و تشخیص، و معاینات بیماري، عالئم شامل Topic یک اصلی عناصر همه که اي گونه به ؛ گیرد می

 .گیرد می قرار کاربران اختیار در و ترکیب مجموعه این هاي داده با شده بررسی ویراستاري هیات توسط شود، منتشر جدیدي مهم مطلب

Over 1.3 million clinicians in 187 countries and nearly 90% of major academic 

medical centers in the United States rely on UpToDate to provide the best care.



What is Evidence-Based Medicine?

Evidence-based medicine is the integration of best research evidence with clinical expertise and patient 

values” 

- Sackett & Straus

Uptodate is an  
Evidence-Based 

Medicine
Source



از  منابع دست سوم معتبرترین منابع. هستندمنابع دست سوم جزء  Uptodateدر دسته بندي منابع اطالعاتی در پزشکی ، 
.نظر سطح شواهد و کیفیت بوده و در باالي هرم دسته بندي متابع اطالعاتی قرار می گیرند

:جهت آشنایی با انواع منابع اطالعاتی ویژگی هاي هریک در ذیل آمده است 

 •Primary sources
• Secondary Resources
• Tertiary Resources

Primary Resources منابع دست اول  
 A primary source is firsthand original research or direct evidence concerning a topic under investigation not interpreted.
 Primary resources are generally original articles that appear in peer-reviewed journals and are found primarily by searching Medline.
 Require more work to validate.

Samples are Medline, Embase, ISI Web of Science, Scopus, …

Secondary Resources منابع دست دوم  
 Secondary sources describe or analyze the primary sources, are summaries and analyses of the evidence derived from and based on primary sources.
 A secondary source is a work that appraises, interprets or analyzes.
 Already reviewed, less work to validate.

Samples are Clinical Evidence, ACP Journal Club, and Cochrane Library, EBMR.

Tertiary Resources   منابع دست سوم
 Tertiary resources list, compile, digest or index primary or secondary sources.

Examples of tertiary resources include UpToDate, DynaMed, Guideline, TripDatabase.

Uptodate دسته بندي منابع اطالعاتیدر



uptodateي ویژگی ها

		Up-To-Date		قالب در نیز و وب روي بر که است الکترونیکی اطالعاتی منبعapplication این .شود می منتشر 

.است استفاده قابل دنیا زنده زبان 9 در پایگاه

 تصویر صفحه 33000 از بیش حاوي و پزشکی تخصصی زمینه 26 در مختلف بالینی موضوع 11000 از بیش شامل پایگاه این

Ovid و Medline		هاي چکیده به لینک داراي همچنین .است Full Text ، جهت اي برنامه نیز و دارویی اطالعات بانک یک 

 .است قلب نوار آموزش و پزشکی مختلف هاي تخصص در(Calculator) بالینی محاسبات





UpToDate® Facts-at-a-Glance
EVIDENCE-BASED CONTENT

• Specialties covered in depth 26
• Clinical topics across 25 specialties (excluding drug information) More than 11,000
• Patient information topics More than 1,500
• Graded recommendations More than 9,500
• Unique drug entries More than 6,000
• Total references/citations (Medline) More than 465,500
• Graphics (tables, images, figures) More than 33,000
• Medical calculators More than 175

• Journals hand searched and reviewed More than 430 Such as : American
Journal .. Series , Lancet series ..



UpToDate		پوشش موضوعی

حوزه موضوعی   26

• Adult and Pediatric Emergency Medicine

• Adult Primary Care and Internal Medicine

• Allergy and Immunology

• Anesthesiology

• Cardiovascular Medicine

• Dermatology

• Endocrinology and Diabetes

• Family Medicine and General Practice

• Gastroenterology and Hepatology

• General Surgery

• Geriatrics

• Hematology

• Hospital Medicine

• Infectious Diseases

• Nephrology and Hypertension

• Neurology

• Obstetrics, Gynecology and Women's Health

• Oncology

• Palliative Care

• Pediatrics

• Primary Care (Adult)

• Primary Care Sports Medicine (Adolescents 
and Adults)

• Psychiatry

• Pulmonary and Critical Care Medicine

• Rheumatology

• Sleep Medicine



subscriptions include:
Mobile Apps — With an individual subscription, users can access UpToDate clinical decision support on the go from any mobile

browser or our award-winning UpToDate Mobile Apps, available for most leading devices.

What’s New — The “What’s New” notifications provide clinicians with a summary of, in our editors’ view, the most important new

information added to the medical literature in recent weeks to topics they’ve previously read.

Practice Changing UpDates — This section highlights specific recommendations and/or updates that we anticipate may

change clinical practice.

Patient Education — UpToDate includes more than 1,500 corresponding patient information topics, plus more than 1,000 in

universal Spanish. Clinicians can review this information with patients in the exam room, print out as handouts, or send via email.

Integrated Patient Education — UpToDate and Lexicomp® have collaborated to provide comprehensive, embedded, and

integrated patient education solutions for EMRs and other healthcare applications.

Search Features — UpToDate streamlines search capabilities by enabling queries and navigation in multiple languages.

Graphics Search — This powerful search engine feature allows subscribers to search tens of thousands of pictures, charts,

movies, illustrations and more – all without ever leaving UpToDate.

Medical Calculators — UpToDate includes calculators to help you quickly and accurately calculate many different medical

measurements.

Feedback — Because some of the most important contributions to UpToDate come from our clinician subscribers, we’ve

incorporated a feedback button that allows you to submit questions and comments to our editors.

Drugs & Drug Interactions — Clinicians can quickly check for possible drug-to-drug and drug-to-herb interactions with the

UpToDate drug interactions program (in partnership with Lexicomp®).

Link to Full-Text Articles — We provide convenient links to full text of referenced articles (provided your institution subscribes

to a service that allows this access).

Table of Contents - View specialties and other features of UpToDate.







Searching on

uptodate



نام تواند می جستجو عبارت.کنید وارد را خود جستجوي واژه یا عبارت جستجو کادر در		تاختالال و رویکردها بیماري، عالئم ها، بیماري 
		.باشد دارویی هاي رده و داروها نام آزمایشگاهی،

پوشش تحت پزشکی موضوعی هاي تخصص تمامی در خودکار طور به جستجو عبارت		UpToDate		شود می جستجو.

شود می باز  جستجوگر به کمک جهت پیشنهادات کادر کلیدواژه، از حرف سه الی دو کردن وارد با موارد اغلب در.

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

در		UpToDate		باشد نمی جستجو قابل انتشار، سال و مجله یک عنوان نویسنده، یک نام.

UpToDate		مانند .دهد می تشخیص را رایج هاي مترادف و اختصارات GERD

کنید مشاهده را موضوع آن به مربوط نتایج موضوعی، زمینه یک عنوان روي بر کردن کلیک با  نتایج صفحه در.

به را نتایج و داد انجام را پاالیش فرایند توان می ، نتایج صفحه در  adult, pediatric ,patient , graphics کرد محدود.

ستون آن روي کلیک با که دارد وجود       عالمت عنوان هر انتهاي در Topic Outline آن محتواي از اي واره فهرست ستون این.شود می ارائه  

.است گردیده طراحی زمان در جویی صرفه و مقاله کلی نماي ي مشاهدهجهت که است عنوان

لینک طریق از آن نمایش نوع انتخاب که شود می ارائه فشرده و گسترده حالت دو در نتایج Collapse Results و Expand Results گوشه در 
  .است پذیر امکان راست سمت



Using search suggestions
In some cases, UpToDate® provides suggestions as alternate or additional
possibilities for your search.

The following are some common situations in which this may occur:

• There are multiple meanings for an acronym or abbreviation that you
specified.

• There is a misspelling or other typographical error in a search term.

• There are broader categories of information related to a search term.

For example ACS means acute coronary syndrome.
SUGGESTION :Click alternative term:

abdominal compartment syndrome, american college of surgeons, acute 
chest syndrome, antenatal glucocorticoids, american cancer society







Browse results & 
Topic page



ل مشاهده و صفحه نتایج دو گزینه و حالت جهت نمایش نتایج ارائه گردیده است که در گوشه سمت راست صفحه قابدر همانطور که ذکر شد 
:انتخاب است

Expand Results :در این حالت نتایج به صورت گسترده با جزئیات نمایش داده می شوند.
Collapse Results  :در این حالت نتایج به صورت خالصه و فهرستی از موضوعات ارائه می شوند.





. در صفحه نتایج ،صفحه مربوط به آن باز می شودtopicبا کلیک بر روي هر 

:موارد ذیل در این صفحه قابل مشاهده می باشند

Topicعنوان ، نویسندگان و ویراستاران و آخرین مرور و بازنگري و روزآمدي •

Topicو نماي فهرست واره از کل  Topic Outlineستون •

  findامکان •

emailو   printامکان •

topicو ارجاع به اطالعات و آموزش به بیمار در انتهاي همان  patientلینک •

topicلینک به رفرنس هاي انتهاي •

و نیز فول تکست در صورت اشتراك سازمان medlineلینک به چکیده هاي •

•See  لینک به مطالب بیشتر و سایر مطالب مرتبط

لینک به تصاویر و جداول•

GRADEلینک به پیشنهادات درمانی •

Topicلینک • feedback





Society گایدالین ي دهنده ارائه هاي انجمن به لینک نتایج صفحه در .کنیم می وارد جستجو نوار در guideline عبارت با همراه را نظر مورد موضوع
guideline links داشت دسترسی توان می مختلف مناطق از موضوع آن هاي گایدالین به آن روي بر کلیک با که است مشاهده قابل.

uptodate بازیابی گایدالین ها در  







• patient education

• What's New

• PCUs (Practice Changing UpDates)

• Calculators

• Drug Interactions

Parts of uptodate



   EducationPatient بیماراناطالعات ویژه     

UpToDate		 تاس آورده فراهم بیماران براي را باال کیفیت با آموزشی موضوع 30 در عنوان 1500 از بیش 
  در البمط جدیدترین و ترین دقیق نتیجه در و شوندمی روزآمد پزشکان مخصوص اطالعات همانند که

  .گیرد می قرار بیماران اختیار

 علل تورها،فاک ریسک مانند بیماري از هایی جنبه به و بوده ها بیماري ترین شایع به مربوط اطالعات این
  .ندک می اشاره پیشنهادي هاي درمان و اختالالت پیشگیرانه، اقدامات تشخیص، هاي روش بیماري،

Beyondand“Basics""The"( مبانی از فراتر و )مبانی(پایه شکل دو در بیمار به آموزش اطالعات
the Basics"( است شده فراهم .  

به و شده تدوین شود مطرح بیمار براي است ممکن که مهم سوال 5 یا4 حد در و مختصر آن پایه شکل 
.باشد می پایین تحصیالت با افراد براي فهم قابل و ساده زبان

 اصطالحات اب آشنا و باالتر تحصیالت با افراد جهت و بیشتر جزئیات با و مشروح مبانی از فراتر شکل 
.است شده گردآوري پزشکی

.در اختیار عموم قرار گرفته است  رایگانمخصوص بیماران به صورت اطالعات 



patient information topics also offer:

• Integrated full-color pictures, graphics, and charts to help 
the reader understand difficult medical concepts

• Extensive referencing, with links to topic abstracts

• Links to other related topics and related search terms in 
UpToDate®

• patient information is current, accurate, and evidence-
based

UpToDate provides more than 1,500 patient education topics, plus more than 1,000 
translated into universal Spanish, that facilitate clinician-patient communication.



30 category provided in Patient Education

•Allergies and asthma
•Arthritis
•Autoimmune disease
•Blood disorders
•Bones, joints, and muscles
•Brain and nerves
•Cancer
•Children's health
•Diabetes
•Diet and weight
•Ear, nose, and throat
•Eyes and vision
•Gastrointestinal system
•General health
•Heart and blood vessel disease

•HIV and AIDS
•Hormones
•Infections and vaccines
•Kidneys and urinary system
•Liver disease
•Lung disease
•Men's health issues
•Mental health
•Pregnancy and childbirth
•Senior health
•Skin, hair, and nails
•Sleep
•Surgery
•Travel health
•Women's health issues



What's New

Our editors select a small number of the most
important updates and share them with you via What's
New .
This feature provides you with a summary of the most
important updates that have been added since the last
release.

You may also enter "What's new" in the
search box..



What's New

In 26 category

•Palliative care
•Pediatrics
•Primary care
•Psychiatry
•Pulmonary and critical 
care medicine
•Rheumatology
•Sleep medicine
•Sports medicine (primary care)

•Allergy and immunology
•Anesthesiology
•Cardiovascular medicine
•Dermatology
•Drug therapy
•Emergency medicine
•Endocrinology and diabetes mellitus
•Family medicine
•Gastroenterology and hepatology

•General surgery
•Geriatrics
•Hematology
•Hospital medicine
•Infectious diseases
•Nephrology and hypertension
•Neurology
•Obstetrics and gynecology
•Oncology

ن با انتخاب هریک از مقوله هاي فوق ، در صفحه ي باز شده آخرین و جدید ترین موارد روزآمد شده ي آ
.مقوله به ترتیب الفباي موضوعی و به ترتیب تاریخ در زیرمجموعه آن موضوع  ارائه شده است



 تیبتر به میالدي جاري سال جدید اخبار همه مربوطه صفحه در موضوعی هاي حوزه از یکی انتخاب با•
Topic ستون در .گردد می ارائه )گذشته به جدید از (زمانی ترتیب و عنوان الفبایی Outline اخبار نیز 

.اند شده ارائه فهرست صورت به

• 



PCUs (Practice Changing UpDates)

معمول هاي شیوه در است ممکن که را اي شده انتخاب و خاص ،جدید هاي روزرسانی به و پیشنهادات بخش این  

 .سازد می نمایان و برجسته کند ایجاد تغییر درمانی و بالینی

 PCUs دارد تمرکز ، دباش داشته بالینی عملی هاي شیوه روي اي گسترده و مهم تاثیر است ممکن که تغییراتی روي بر.

PCUs زئیاتج قالب در را تغییرات این و دهد می انعکاس انتشار زمان ترتیب به را گذشته سال یک مهم تغییرات  

  .دهد می قرار بحث مورد مشخص موضوعی هاي بازنگري در تر وسیع

سیستم GRADE طورهمان. است مشاهده قابل خوبی به بخش این در شود می استفاده درمانی پیشنهادهاي جهت که 

.است درمانی و بالینی مهم تغییرات روي بر PCUs تمرکز شد ذکر که

UpToDate customers can view a list of practice changing updates by searching on “practice

changing updates” and selecting the topic with that name, or by selecting “What’s New” from

the tool bar and clicking on the first topic, titled “Practice Changing UpDates.”







GRADE سیستم

 راه و پیشنهاد ارائه براي که ترتیب بدین .است برده بکار راGRADE سیستم درمانی، هاي گیري تصمیم براي پایگاه این

,A) حرف شکل و پیشنهاد قوت انعکاس جهت )2 و1( عدد شکل از درمانی هاي حل B, or C)میزان انعکاس جهت 

.نماید می استفاده خاص موضوع آن جهت شواهد بر مبتنی منابع کیفیت

The international GRADE group has suggested an
approach that may be useful for many groups developing
guidelines;
UpToDate has adopted the GRADE approach.



Evidence-based 



Calculators

امکان مشاهده محاسبات  
ن  از دو طریق الفبایی عناوی

و نیز حوزه موضوعی



Calculators



Calculators sample



Drug Interactions

 بندي  تقسیمX و A، B، C، D طیف در زمان هم مصرف هنگام به خطر میزان نسبت به متداخل داروهاي پایگاه این در

 امکان پایگاه این در گیاهی با گیاهی داروي و گیاهی با شیمیایی ،داروي شیمیایی داروهاي بین تداخل تحلیل.شوند می

.است پذیر

: است شده حاصل ذیل نتیجه سایمتدین و سرترالین دارویی تداخل بررسی در مثال براي



 جهت را هایین عنوان و بررسی را مشابه پیشنهادات و دقیق عنوان شده ارائه لیست در و کنیم می جستجو را دارو یک نام دارویی تداخالت براي

 Analyze روي بر سپس . دهیم می انجام را روند همان و کرده وارد سرچ باکس در را دوم داروي نام سپس .کنیم می انتخاب نتایج مشاهده

.شود ارائه مرتبط مطلب ، تداخالت بررسی و دارو دو همزمان مصرف مورد در تا کنیم می کلیک



مطالعه اثر و رفتار بدن بر روي داروها است ٬فارماکوکینتیک	  و      ، مطالعه اثرات داروها بر بدن		فارماکودینامیک



Other features of 
UPTODATE

Drug

ECG

Graphics
Feedback to Editors



Drug
  6000 از بیش پایگاه این در .باشد می uptodate دارویی اطالعات پشتیبان و کننده تامینLexicomp شرکت

.است شده ارائه دارویی دقیق بسیار مونوگراف

. دارد وجود پایگاه این در دارویی تداخالت تحلیل و  داروها  اطالعات بازیابی امکان

  .نمود جستجو خانگی صفحه جستجوي باکس در توان می را داروها 

asa عبارت  ASA نام با آسپرین داروي براي جستجو نتیجه مثال براي means aspirin با مرتبط نتایج که باشد می  

.شود می ارائه نتابج در باشد می  ASA نیز ها آن اختصار که عباراتی .کند می ارائه را آسپرین

asa means aspirin. Click alternative term:
american society of anesthesiologists, atrial septal 
aneurysm, arylsulfatase a





ECG test and tutorials
UpToDate® includes electrocardiograms that can be accessed from some topics that discuss

specific diseases or arrhythmia. You can test your knowledge by running a self-test, as follows:

1.Type ECG test in the search box.

2.Click Go to display a list of matching search results.

3.Choose one of the ECG test topics (for example, "Intermediate ECG test") by clicking on the

title.

4.After reading the first case history, click the show ECG question 1 link to open a window

that displays the Intermediate case 1 ECG strip, along with a normal ECG strip.

5.Try to make an accurate diagnosis based on the Intermediate ECG case 1 strip, then close

the window that displays the ECG strips.

6.To see if your diagnosis is correct, click the show ECG answer 1 link.

7.Close the answer window, then continue with the next test question.



ECG test 



ECG test 





Searching for Graphics
UpToDate includes a searchable graphics library of more than 33,000
pictures, tables, illustrations, diagrams, graphs, algorithms and videos.

Relevant graphics are also linked in each topic

Sharing graphics with your colleagues & patients

In Lightbox view, UpToDate Graphics Search offers several options for sharing
content:

 Click Export to PowerPoint to open the graphic in a slide
 Click Print to share the graphic with a colleague or patient
 Click Full View for an even larger display at the point of care





In light box You can see Export to Powerpoint , Full View , Feedback
You can print, email or export to powerpoint this graphic from within the 'Full view'. Click on 
'Full view' to open the graphic in a new window.



Feedback to Editors
Make an impact on medical practice

Some of the most important contributions to UpToDate® come from our clinician
subscribers. Over the years, these comments have been instrumental in helping us
improve our clinical content. In fact, we often refer to worldwide subscriber feedback as
our final level of peer review.
With the UpToDate Topic Feedback feature, anyone can send suggestions and comments
directly to our editorial team.
The button is conveniently located on the right edge of each topic window; when clicked,
the feedback form opens in a separate window allowing comments to be made without
ever having to leave the topic screen.
Our editorial team endeavors to respond personally to every user who provides feedback
via UpToDate.





Citing an UpToDate topic

Cite the UpToDate topic as a chapter in a book titled UpToDate, edited 
by Ted. W. Post, published by UpToDate in Waltham, MA. 

There are no page numbers to cite, and the publication year for any 
topic should be the current year.

For example:

Marion, DW. Diaphragmatic pacing. In: UpToDate, Post, TW (Ed), 
UpToDate, Waltham, MA, 2014.
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