معرفی پایگاه اطالعاتی Up To Date

 Up To Dateمنبع اطالعاتي الكترونیكي است که بر روی وب و در قالب لوح فشرده منتشر
روشهای

دربارهیمراقبت از بیمار و مواردبالیني(عالئم بالیني،

ميشود و اطالعاتيتفصیلي را

ميدهد که برای پزشكان وبیماران کاربرد
بیماریها) ارائه 

آزمایشگاهي و تشخیص و درمان
دارد .هر ساله بیش از  80میلیون مورد مربوط به بیماران توسط تیم هوای تحقیقاتي Up To

ميگردد.
ميگیرد و اطالعات روزآمد 
Dateمورد پژوهش وبررسي قرار 
صفحه اصلی:
ورود به محيط جستجوی Up To Date
 .1از طریق آدرس  http://www.uptodate.com
کتابخانهی دیجیتال دانشگاه

 .2ازطریقلینک Up To Dateدر سایت

ميتوان در
ميگردد که نوع جستجو را 
 .4باکلیکبررویAll Topicsکادری گشوده 
گروههای زیر انجام داد:
هر یک از 
کلیهیموضوعات((All Topics


 جستجودرگروهبزرگساالن ((Adult
 گروهکودکان((Pediatric
 گروهبیماران((patient

 جستجودرفرمگرافیكيموضوعات) (Graphics
What's New
ميتوان بر حسب موضوع تخصصي جدیدترین اطالعات اضافه شده به پایگاه
در این قسمت 
را مشاهده نمود.

بهآدرسhttps://diglib.umsu.ac.ir:

ثبت نام در Up To Date
 .1برایثبتنامدرسایتازقسمت  Registerواز IPدانشگاه،فرممربوطهراپر نمایید.
 .2درصورتعضویتدرسایت Loginشوید.
جستجو در  Up To Date

Practice Changing Up to Dates

برای جستجوی اطالعات در  Up To Dateمراحل زیر را دنبال کنید:
 .1در کادر جستجو ) (New Searchعبارت جستجوی خود را وارد کنید.
بیماریها ،عالئم بیماری ،رویكردها و اختالالت

ميتواند نام
نكته :عبارت جستجو 
ردههای دارویي باشد.
آزمایشگاهي ،نام داروها و 
 .2بر روی  Goکلیک کنید.
زمینهی موضوعي ،نتایج

 .3در صفحهی نتایج جستجو با کلیک کردن بر روی عنوان یک

فعالیتهای عملي بالیني قرار گرفته است.

در این قسمت جدیدترین تغییرات در رابطه با

مربوط به آن موضوع را مشاهده کنید.

برای دستیابي به  Practice Changing Updatesبه طریق زیر عمل نمایید:
از طریق کلیک بر روی آیكون  Contentsو انتخاب Practice Changing Updates

ایازداروهاوموادی


کهبادارویموردنظرتداخلدارندبرروینامداروکلیککردهوسیاهه
که تداخل دارویي دارند ،نشان داده ميشود .در شرایطي که نیاز به بررسي چگونگي تداخل
دارویي در بین دو داروی خاص وجود داشته باشد ،نام دو دارو به صورت جداگانه جستجو
وجودودامنهیمیزانتداخلدربیندودارونشان

ميشود.سپسباانتخابگزینه Analyze

هميشود.
داد 

Calculators
حسابهای بالیني قرار گرفته است.

در این قسمت انواع ماشین
ميباشند و شامل
حسابهای قرار گرفته بر حسب موضوع و الفبا قابل بازیابي 

ماشین
شدهاند و دیگر
محاسبهی موارد مختلف در موضوعات پزشكي از پیش تعیین 

جدولهایي برای

نیاز بهمحاسبه نیست .کافي است با قرار دادن اعداد و مشخص کردن واحد آن به محاسبهی
موضوع مورد نظر رسید.

Drug Interactions
ایاستکهبهتحلیلتداخلهایمابینداروبادارو،گیاهدارویيبا


اینپایگاهاطالعاتيبرنامه
داروشیمیایيوگیاهدارویيباگیاهدارویيميپردازد.برایانجامجستجونامدارویموردنظر

ینامتمامداروهاوموادی


بعدازانجامجستجوبرایمشاهده
یجستجوواردميشود.


پنجره
در


در این پایگاه داروهای متداخل به نسبت میزان خطر بههنگام مصرف هم زمان در طیف
A,B,C,D,Xتقسیمبندی مي شوند:

:X از تجویز دارو به طور کامل بپرهیزید.
 :Dبهتر است در تجویز دارو تجدید نظر شود.
:Cبهتر است تجویز دوباره دوباره بررسي شود.
:Bممكن است تداخل ایجاد کند اما خیلي جدینیست.
:A هیچ تداخلي وجود ندارد.



