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Up To Date 

Up To Date 



Up To Date فطزدُ لَح قبلت در ٍ ٍة رٍی ثز کِ است الکتزًٍیکی اعالػبتی هٌجغ 
.ضَد هی هٌتطز

کوپبًی Up To Date دکتز تَسظ1992 سبل در Burton D. Rose ٍ دکتز ّوکبری  
Joseph Rush ُضذ اًذاسی را.

اعالػبتی ثبًک Up To Date پشضکی ضَاّذ ثْتزیي ثز هجتٌی درهبًی پیطٌْبدات ضبهل 
.است

کوک ثب Up To Date ثیوبر درهبى ٍ هؼبیٌِ لحظِ در را ثبلیٌی ّبی سَال پبسخ هی تَاى 
.ًوَد دریبفت

Up To Date ًَضتِ ّستٌذ؛ هْبرت ٍ تخػع دارای خَد سهیٌِ در کِ پشضکبًی تَسظ  
.هی ضَد



ایي پبیگبُ دارای یک ثبًک اعالػبت دارٍیی است.

 ثب اهکبىCalculators    فزد اس سپزدى فزهَل ّب ثِ حبفظِ ٍ استفبدُ اس ٍسبیل هحبسجبتی ثی ًیبس
.خَاّذ ضذ

Drug Interaction    در ایي ثخص ثب ٍارد کزدى ّز دارٍ اعالػبت کبهلی در هَرد تذاخالت دارٍیی
.اهکبى پذیز است

 هبُ یک ثبر رٍسآهذ هی ضَد 4اعالػبت ارائِ ضذُ در ایي ثبًک اعالػبتی ثبلیٌی ّز.

  ایي پبیگبُ ثِ تحلیل تذاخل ّبی هبثیي دارٍ ثب دارٍ؛ گیبُ دارٍیی ثب دارٍ؛ گیبُ دارٍیی ثب گیبُ دارٍیی
.هی پزداسد



www.Uptodate.com:  آدرس هستقین پبیگبُ( 1

:   اس عزیق آدرس الکتزًٍیکی کتبثخبًِ هزکشی داًطگبُ ػلَم پشضکی ثَضْز( 2
www.lib.bpums.ac.ir

هستقل ّستٌذ ٍ ّشیٌِ اضتزاک  IPػضَیت در داًطگبُ ّب ٍ هزاکشی کِ دارای ( 2
.  یکسبلِ را پزداخت ًوَدُ اًذ

http://www.uptodate.com/
http://www.bpums.ac.ir/


Up To Date   پبیگبّی جبهغ ٍ ثزٍس است کِ ضوب را در جزیبى آخزیي یبفتِ ّبی
.ثبلیٌی قزار هی دّذ

 سهیٌِ تخػػی پشضکی؛ ٍ حبٍی ثیص   13هَضَع هختلف در  7300ضبهل ثیص اس
.غفحِ هتٌی ٍ تػَیز است 75000اس 

ّوچٌیي دارای لیٌک ثِ چکیذُ ّبی هذالیي ٍ یک ثبًک اعالػبت دارٍیی است.

  هحتَایUp To Date  هٌجغ ثِ دست آهذُ است 385000اس ثیص اس .





غفحِ خبًگی
http://www.uptodate.com



Up To Date عضویت در پایگاه  



غفحِ جستجَ
http://www.uptodate.com/contents/search



 عالئن بیواری، ًام  شاهل هی تَاًذ عبارت هی کٌین؛ ٍارد جستجَ باکس در را جستجَ عبارت
.باشذ دارٍیی ردُ ّای ٍ دارٍّا ًام آزهایشگاّی، اختالالت ٍ رٍیکردّا بیواری،

ٍارد کردى کلیذٍاشُ

اطالعات هرتبط با ) اٍلَیت بٌذی ًتایج جستجَ 
(بسرگساالى، کَدکاى ٍ بیواراى ٍ اشکال گرافیک

hypertention



غفحِ ًتبیج

توام یافتِ ّا

ًتایج هربَط بِ بسرگساالى

ًتایج هربَط بِ کَدکاى

ًتایج هربَط بِ بیواراى

در ایي بخش، تصاٍیر، ًوَدارّا، طرح ّا ٍ 
.جذاٍل هربَط را هی تَاى یافت

برای دسترسی بِ . در قسوت فْرست هٌذرجات
هحتَای هذرك هی تَاى رٍی ّر عٌَاى کلیک 

کرد؛ ّن چٌیي هی تَاى بِ تصاٍیر گرافیکی ًیس 
دسترسی پیذا ًوَد

فْرست هٌذرجات هَضَع هَرد ًظر برای 
دسترسی سریعتر بِ سر تیترّا



غفحِ ًتبیج

حبل اگز رکَرد اٍل را ثبس کٌین ضبهل هَاردی هی ثبضذ کِ 
.در اداهِ ثِ تَضیح آى هی پزداسین



دستزسی ثِ چکیذُ ّبی هذالیي

دریبفت تػبٍیز گزافیکی هزتجظ

در ایي قسوت هی تَاى کلوبت  
هَجَد در هتي را یبفت.

دستزسی ثِ اعالػبت  
هَرد ًیبس ثیوبر

: اهکبى پزیٌت اس توبم قسوت ّب
هتي، فْزست هبخذ، تػبٍیز

هغبلت را ثِ ّوکبر یب 
ثیوبر خَد ایویل کٌیذ

دستزسی ثِ هغبلت هزتجظ 
ثزای دریبفت اعالػبت ثیطتز



اعالػبت ٍیژُ ثیوبراى



Up To Date اعالػبت ّوبًٌذ کِ است آٍردُ فزاّن ثیوبراى ثزای را آهَسضی هَضَع غذّب  

  اختیبر در هغبلت جذیذتزیي ٍ دقیق تزیي ًتیجِ در ٍ هی ضًَذ رٍسآهذ یکجبر هبُ 4 ّز پشضکبى هخػَظ

ِ ّبیی ثِ ٍ ثَدُ ثیوبریْب ضبیغ تزیي ثِ هزثَط اعالػبت ایي .هی گیزد قزار ثیوبراى  هبًٌذ ثیوبری اس جٌج

 درهبى ّبی ٍ اختالالت پیطگیزاًِ، اقذاهبت تطخیع، رٍش ّبی ثیوبری، ػلل فبکتَرّب، ریسک

.هی کٌذ اضبرُ پیطٌْبدی

 هی ثبضذ آًْب ّبی خبًَادُ ٍ ثیوبراى آگبّی ٍ آهَسش ثزای تٌْب قسوت ایي در ضذُ ارائِ اعالػبت ٍ 

ُ ّبی سبیز ثزای ُ ّبی سبیز سغح در اعالػبتی ثِ دستیبثی هٌظَر ثِ .ًیست هٌبست خَاًٌذگبى گزٍ   گزٍ

Where“ ثخص ثِ ثیوبراى to get more information” ّبی اس کذام ّز در ِ   اعالػبت هَضَػی سهیٌ

  .کٌیذ هزاجؼِ ثیوبراى هخػَظ

سبیت عزیق اس ٍ گزفتِ قزار ػوَم اختیبر در رایگبى غَرت ثِ ثیوبراى هخػَظ اعالػبت  

www.uptodate.com/patients است دستزس در.



هطبّذُ خالغِ ای اس هْن تزیي اعالػبت جذیذ اضبفِ ضذُ   
ِ ّبی اخیز ثِ تفکیک تخػع هَضَػی ثِ پبیگبُ در ّفت



ٍ اًجبم هحبسجبتی هبًٌذ تجذیل هقبدیز،   Calculatorsثب استفبدُ اس اهکبى 
اس سپزدى فزهَل ّب ثِ حبفظِ ٍ ... ٍهحبسجِ ضبخع تَدُ ثذى، فطبرخَى 

.استفبدُ اس ٍسبیل هحبسجبتی ثی ًیبس خَاّیذ ضذ

یکی اس تخػع ّب را ثِ دلخَاُ اًتخبة 
کٌیذ، سپس ثز رٍی الگَی هحبسجبتی 

هَجَد کلیک ًوبییذ



اًجبم هحبسجبتی هبًٌذ ضبخع تَدُ 
...ثذى، فطبر خَى ٍ



.اعالػبت السم را ٍارد کٌیذ

در ایي قسوت ًتیجِ هحبسجِ 
.ًوبیص دادُ هی ضَد



هبثیي ّبی تذاخل تحلیل ثِ کِ است ای ثزًبهِ اعالػبتی پبیگبُ ایي 
  دارٍیی گیبُ ثب دارٍیی گیبُ ٍ دارٍ ثب دارٍیی گیبُ دارٍ، ثب دارٍ

.هی پزداسد

ػلوی ًبم ثب ٍ ّستٌذ؛ ثبسیبثی قبثل تجبری ًبم عزیق اس دارٍّب 
.ضًَذ ًوی ثبسیبثی

ی ثِ اداهِ در ُ   اعالػبتی پبیگبُ ایي در جستجَ اًجبم ًحَ
  .هی پزداسین



کلیک    Drug Interactionsرٍی  
.کٌیذ



.ًبم تجبری دارٍی هَرد ًظز خَد را ٍارد هی کٌین

دریبفت راٌّوبی حزٍف ثِ کبر رفتِ کِ ًطبى  
.  دٌّذُ هیشاى خغز تذاخالت دارٍیی ّستٌذ

ًوبیص اعالػبت؛ ثب کلیک رٍی ّز دارٍ  اعالػبت 
.دارٍیی هزتجظ را هی تَاى دریبفت ًوَد



.در ایي قسوت تذاخل دارٍیی ثیي آسپیزیي ٍ کبفئیي ًطبى دادُ ضذُ است

غفحِ ًتبیج در پبیگبُ دارٍیی

ًبم دٍ دارٍ

ًطبى دٌّذُ ) دارٍ دٍ کذ  
هیشاى خغز تذاخل)

اٍلثز دارٍی خالغِ ای اس ًحَُ ی تبثیز دارٍی دٍم 

ًحَُ ی هذیزیت دٍ دارٍ تَسظ ثیوبر

ثحثی هفػل درثبرُ تذاخل دٍ دارٍ

هٌجغ استخزاجی اعالػبت

تؼبهل کٌٌذُ ثب سَثستزاّبی آًشیناجشای 



  A ،B ،C ،D  ٍXدر ایي پبیگبُ دارٍّبی هتذاخل ثِ ًسجت هیشاى خغز ثِ ٌّگبم هػزف ّن سهبى در عیف 
: تقسین ثٌذی هی ضًَذ

.ًطبى دٌّذُ ًجَد تذاخل فبرهبکَدیٌبهیک ٍ فبرهبکَکیٌتیک در ثیي دٍ دارٍ است A:کذ 

ًوبیبًگز اهکبى ٍجَد ٍاکٌص در ثیي دٍ دارٍ است اهب ًیبسی ثِ تغییز یکی اس دارٍّب ثزای ثیوابر   :Bکذ 
. ٍجَد ًذارد

 کذ:C ثیبًگز ًیبس ثِ دخبلت در دٍس هػزفی ثیوبر ثِ ٌّگبم هػزف ّوشهبى دٍ دارٍ است .

 کذD: ای کِ ثب تَجاِ ثاِ ٍضاؼیت    . ًطبى هی دّذ کِ دٍ دارٍ ثب یکذیگز تذاخل دارٍیی دارًذ ِ ثِ گًَ
ثیوبر، هیشاى فَایذ هػزف ّن سهبى دٍ دارٍ ٍ خغزّبی ًبضی اس آى هَرد ارسیبثی قزار هی گیزد ٍ ًیابس ثاِ   
هطبّذُ دقیق ٍضؼیت ثیوبر ثِ ٌّگبم هػزف، تغییز در دٍس دارٍّب ثب تَجِ ثاِ ضازایظ ثابلیٌی ثیوابر ٍ     

.جبیگشیٌی دارٍّبی هؼبدل ٍجَد دارد

 کذX: در ایي ضزایظ هیشاى خغز ًبضی اس هػزف ّوشهابى  . ثیبًگز ٍجَد تذاخل در ثیي دٍ دارٍ است
.دٍ دارٍ ثیطتز اس فَایذ آى است ٍ ًجبیذ دٍ دارٍ را ثب یکذیگز ثزای ثیوبر تجَیش کزد


