
 

 

 

 
 Uptodateپایگاه اطالعاتی 

 
 1محبوبه کمالی

 

 

 

 

 

1398زمستان    

                                                           
1  kamali.m@iums.ac.ir 

mailto:kamali.m@iums.ac.ir
mailto:kamali.m@iums.ac.ir


UpToDate  پایگاهی جامع و بروز است که دربرگیرنده منابع اطالعاتی بازبینی شده و مبتنی بر شواهد پزشکی

جهان یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری بالینی است که به متخصصین بالینی سراسر  است. این پایگاه در حقیقت

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

  
 6300(، اطالعات Clinical Topicمقاله بالینی ) 11600بر گیرنده  در ، 2020در ژانویه  این پایگاه اطالعاتی

گرافیک و عکس  34000(، Patient Leafletمقاله برای بیمار ) 1500(، بالغ بر Drug Monographدارو )

( Referenceهزار منبع) 480( ، بیشتر از Medical Calculators)  محاسبات پزشکی 185و ...، بیشتر از 

 تخصص موضوعی می باشد.  25و در 

 
 در این پایگاه همچنین می توانید اطالعات مورد نیاز بیماران را برای آنها جستجو و بازیابی کرد.



 
 

 

 جستجواخص کردن عبارت 

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

برای مثال به منظور یافتن اطالعاتی درباره چگونگی درمان فشار خون در دوران حاملگی دقیقا 

جستجو کنید. زیرا این عبارت را وارد کادر  Treatment of hypertension in pregnancy عبارت

 .برای شما بازیابی خواهد کرد  hypertension اطالعات دقیق تری را نسبت به واژه

 

 
 

 

 نکات جستجو

UpToDate  و اختصارات رایج را تشخیص می دهد. برای مثال کلمه اصطالحات GERD   نتایج

 .مری( را بازیابی می کندبیماری رفالکس ) reflux disease Gastro esophageal به  مربوط



 
 
  

 ( حسابگر)ماشین حساب

از منوی باالی صفحه، می توان این محاسبه گرها را بر اساس تقسیم بندی موضوعی،   Calculators با انتخاب

 .مشاهده و در صورت نیاز، مورد استفاده قرار داد

 

 

 

 تداخالت دارویی

Lexi-Comp   است که از طریق کلیک کردن روی گزینه پایگاهبانک اطالعات دارویی اینDrug 

Interaction   در منو باالی صفحه در دسترس است. این پایگاه اطالعاتی برنامه ای است برای تداخل های

 .مابین دارو با دارو، گیاه دارویی با دارو و گیاه دارویی با گیاه دارویی می پردازد

 



 
 

جدید ترین چالشها و تغییرات در عملیات پزشکی و اخبار جدید را در بخش های  ،این پایگاه اطالعاتی

What's New   وPractice Update Changing  .قرار می دهد 

این پایگاه رایگان نبوده و توسط کمیته تامین منابع وزارت بهداشت خریداری می گردد و در اختیار کاربران 

یرد. اما امکان جستجو و بازیابی اطالعات راجع به بیماریهای جدید و در دانشگاه های علوم پزشکی قرار می گ

تازه شناخته شده دنیا که پر چالش می باشند را بصورت دسترسی آزاد قرار می دهد. این روزها این پایگاه 

 اطالعاتی، دسترسی آزادی به اطالعات کامل کرونا ویروس را در اختیار همگان قرار داده است.

 



 

 

می باشد که در محیط دانشگاه دسترسی به آن آزاد بوده و در خارج از دانشگاه با  utdo.irآدرس این پایگاه 

 دانشگاه میسر است. VPNاستفاده از 


