
 UpToDate آشنایی با پایگاه اطالعاتی

 معرفی:

Up-To-Date  فشرده منتشر می شود و اطالعاتی تفصیلی را   اطالعاتی الکترونیکی است که بر روی وب و در قالب لوحمنبع

درباره مراقبت از بیمار و موارد بالینی )عالئم بالینی، روش های آزمایشگاهی و تشخیص و درمان بیماریها( ارائه می دهد که برای 

مورد  UpToDateمیلیون مورد مربوط به بیماران توسط تیم های تحقیقاتی ۸۰پزشکان و بیماران کاربرد دارد. هر ساله بیش از

 روزآمد می شود. UpToDate ماه یکبار اطالعات ارائه شده در ۴ پژوهش و بررسی قرار می گیرد و هر

 :UpToDate پوشش موضوعی 

است و یک پایگاه اطالعاتی دارویی و  هزار منبع فراهم شده ۰۷۰ هزار صفحه متن و تصویر و بیش از ۵۷ در این پایگاه بیش از

تخصص پزشکی  ۳۰ زمینه موضوعی را در ۵۰۰۰بیش از UpToDate پیوندهایی به چکیده های مدالین نیز ارائه شده است.

 پوشش می دهد که عبارت است از:

، ، اطفال، روماتولوژیکلیه، اعصاب، گوارش و کبد، خون شناسی، سرطان، بیماری های عفونی، ریه، حساسیت ها و ایمنی شناسی

 زنان و زایمان و بهداشت زنان، غدد درون ریز، قلب و عروق، طب خانواده و اورژانس، مراقبت های اولیه بزرگساالن

 :UpToDate جستجو در 

 مراحل زیر را دنبال کنید: UpToDate برای جستجوی اطالعات در

 کنید.( عبارت جستجوی خود را وارد New Search.در کادر جستجو )۳

بیماریها، عالئم بیماری، رویکردها و اختالالت آزمایشگاهی، نام داروها و رده های دارویی   نکته: عبارت جستجو می تواند نام

 باشد.

 کلیک کنید. Go .بر روی۰

 .در صفحه نتایج جستجو با کلیک کردن بر روی عنوان یک زمینه موضوعی، نتایج مربوط به آن موضوع را مشاهده کنید.۰

http://www.getpaper.ir/blog/tag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-uptodate


 اخص کردن عبارت جستجو: 

برای بازیابی اطالعات دقیق تر، عبارتی را وارد پنجره جستجو کنید که دقیقاّ آنچه را که می خواهید نشان دهد. برای مثال به 

 Treatment of hypertension منظور یافتن اطالعاتی درباره چگونگی درمان فشار خون در دوران حاملگی، دقیقاّ عبارت

in pregnancy را وارد کادر جستجو کنید، زیرا این عبارت اطالعات دقیق تری را نسبت به واژه Hypertension  برای شما

 بازیابی خواهد کرد.

 نکات جستجو:

۳.UpToDate اختصارات و مترادف های رایج را تشخیص می دهد. برای مثال کلمه GERD  نتایج مربوط

 ری رفالکس مری( را بازیابی می کند.)بیما Gasteroesophageal reflux disease به

 .در فرایند جستجو استفاده از حروف بزرگ یا کوچک نتایج یکسانی را بازیابی می کند.۰

 شود.جستجو می UpToDate .عبارت جستجو به طور خودکار در تمامی تخصص های موضوعی پزشکی تحت پوشش۰

 انتشار قابل جستجو نمی باشد.نام یک نویسنده، عنوان یک مجله و سال  UpToDate .در۴

 اطالعات ویژه بیماران:

UpToDate ماه یکبار  ۴ صدها موضوع آموزشی را برای بیماران فراهم آورده است که همانند اطالعات مخصوص پزشکان هر

رین ط به شایع تشوند و در نتیجه دقیق ترین و جدیدترین مطالب در اختیار بیماران قرار می گیرد. این اطالعات مربوروزآمد می

بیماریها بوده و به جنبه هایی از بیماری مانند ریسک فاکتورها، علل بیماری، روش های تشخیص، اقدامات پیشگیرانه، اختالالت 

 و درمان های پیشنهادی اشاره می کند.

برای سایر گروه های اطالعات ارائه شده در این قسمت تنها برای آموزش و آگاهی بیماران و خانواده های آنها می باشد و 

 Where to get“ خوانندگان مناسب نیست. به منظور دستیابی به اطالعاتی در سطح سایر گروه های بیماران به بخش

more information” .در هر کدام از زمینه های موضوعی اطالعات مخصوص بیماران مراجعه کنید 

 



قرار گرفته است و از طریق  اطالعات مخصوص بیماران به صورت رایگان در اختیار عموم

 در دسترس می باشد. www.uptodate.com/patients سایت

 بر روی لینک زیر کلیک نمایید:  UpToDate ورود به پایگاه برای 

http://www.uptodate.com 

 رشت بهشتی شهید مامایی و پرستاری دانشکده کتابخانه: کننده تهیه

http://www.uptodate.com/

