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 دمهــمق

 

UpToDate .پاسخگوی سؤاالت بالینی شماست 

 Joseph Rushو با همکاری دکتر  Burton D. Roseتوسط دکتر 1772در سال  UpToDateکمپانی 

 است. 1و مبتنی بر شواهد پزشکی 2دربرگیرنده منابع اطالعاتی بازبینی شده UpToDateاندازی شد. راه

 UpToDateهای پایگاه ویژگی

  شود و به طور مداوم پزشک که در زمینه خود دارای تخصص و مهارت هستند؛ نوشته می 5155توسط

 کنند.رسانی میروزن پایگاه را بازبینی و بهمحتوای ای

 زمینه تخصصی پزشکی  22هزار موضوع مختلف در 15تر از هر پایگاه اطالعاتی دیگری است. شامل جامع

توانید در قسمت می  گیرد.را در برمی Peer reviewedهزار صفحه از متون 99چنین بیش از است. هم

content  موضوعات تحت پوششUpToDate را ببینید. 

  این پایگاه با قابلیت جستجوی منحصر به فردی که دارد، امکان دستیابی سریع و آسان به پاسخِ سؤاالت

 سازد. بالینی کاربران را فراهم می

  گیرد و پس از ترکیب اطالعات ژورنال توسط متخصصین مورد بازبینی قرار می 165در این پایگاه بیش از

برای تشخیص و درمان ارائه  1های کاربردی خاصدیدترین( شواهد و توصیهمرتبط با هم، آخرین )ج

 شود.می

 است. این پایگاه منبع مناسبی برای جستجوی عنوان یک مقاله یا  5های مدالیندارای لینک به چکیده

 .دهدهای مدالین لینک میمجله نیست، در انتهای هر مطلب داخل کروشه به چکیده

 دارویی است. حاوی یک بانک اطالعات 

  .شامل پیشنهادات درمانی مبتنی بر بهترین شواهد پزشکی است 

 توان در قالب شامل هزاران تصاویر گرافیکی رنگی و نمودار است که هم قابلیت پرینت دارند و هم می

 .ها(رانینها و سخپاورپوینت از آنها استفاده کرد )به ویژه برای کنفرانس

 

                                           
2 Peer reviewed                     به مرور همهجانبه مقالههای علمی توسط متخصصان همان رشته گفته میشود 
3 Evidence-based medicine 
4 Practical recommendations 
5 Medline 
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 آورد به عنوان مثال واژه و اختصارت را فراهم می  های مترادفژهین پایگاه امکان تشخیص وااMRI  را

 توان وارد نمود.می Magnetic Resonance Imagingدر کادر جستجو به جای 

 

 

شوید و سپس از قسمت  www.iums.ac.irبرای استفاده از این پایگاه ابتدا وارد سایت دانشگاه به آدرس 

 و وارد آن شوید.رده را انتخاب ک UpToDateکتابخانه الکترونیک پایگاه 
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 (Select Language) انتخاب زبان

 توان زبان صفحه را تغییر داد.شود که میای باز میصفحه Languagesبا کلیک بر روی 

 

 

 پذیر است(های زیر امکان)جستجو با هر یک از زبان :های پیشنهادی به شرح زیر استزبان

 

 

 

 

 

 

 

 چینی ساده

 چینی سنتی

 آلمانی

 انگلیسی
 اسپانیایی

 فرانسوی

 ایتالیایی

 ژاپنی ساده

 ژاپنی سنتی

 پرتغالی
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 (UpToDate Search)جستجو 

تواند نام بیماری، عالئم عبارت جستجو را وارد نمایید. عبارت جستجو می New Searchابتدا در کادر 

 های دارویی باشد.بیماری، اختالالت آزمایشگاهی، نام دارو و رده

 شود:م میهدر زیر نوار جستجو امکان محدود کردن جستجو به موارد زیر فرا ،بعد از جستجوی یک موضوع

All: شودهای سنی انجام میجستجو در تمام موضوعات و گروه. 

Adult, Pediatric: کند.بزرگساالن را فراهم مییا های کودکان و امکان محدود کردن جستجو به گروه 

Graphics: شودها انجام میجستجو در بین تصاویر، نمودارها و جدول. 

و فقط جستجوی  وجود ندارد (AND, OR, NOT)در این پایگاه امکان استفاده از عملگرهای بولی   نکته:

 AND در این پایگاه فرض تمام اصطالحات وارد شدهبه صورت پیش). ( فعال استPhrase Searchعبارتی )

  .(شوندمی
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 (Display Resultsنمایش نتایج )

 در سمت چپ صفحه شود.نتایج جستجو مانند تصاویر زیر نمایان می ،بعد از وارد کردن عبارت جستجو

به صورت  کند.تغییر می Expand Resultاگر روی آن کلیک کنید به قرار دارد که  Collapse Result گزینه

را انتخاب کنید نتایج به صورت  Collapse Resultاست اما اگر  Expand Resultفرض نتایج در حالت پیش

 شود.های کلی نمایش داده میسرفصل

 

 

 

 

 گردد. ای با جزئیات زیر نمایان میها صفحهبا کلیک روی یکی از سرفصل

 

 
کلیهای نمایش سرفصل  
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اند که در تهیه اطالعات همکاری کرده افرادیکلیه 

  )نویسنده، ویراستار، دستیار ویراستار و اطالعات این  افراد(

 

دهدکننده را نشان میاطالعات افراد تهیه  

 

و   Literature reviewاطالعات آخرین دریافت 

 تاریخ آخرین روزآمد نمودن موضوع مورد نظر

در انتهای هر خط یا پاراگراف به   []با کلیک بر روی عدد داخل 

 شود.( لینک برقرار میPubMedچکیده مدالین )

 

 

PMID  یاPubMed Identifier  شماره منحصربه فردی است که پایگاه

PubMed  کافی است این شماره را برای بازیابی به هر مقاله داده است. بنابراین

 مقاله ثبت کرد.

 لینک به موضوع مرتبط
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 .شده استبر اساس شواهد درجه بندی شود، ارائه می  UpToDateکه توسط  6های درمانیتوصیه

هر  ، مطلب هر انتهای در SUMMARY AND RECOMMENDATIONSبا کلیک روی سر فصل 

)  و عدد (Cو یا  A  ،B)و در داخل پرانتز  به صورت حرف  بندی شده است پیشنهاد و یا توصیه درمانی درجه

 Grade1Bو یا  Grade 2Cبه عنوان مثال قابل مشاهده است.  (2یا  1

 اند.بندی نشدهدرجههای درمانی موجود در این پایگاه در حال حاضر تمامی توصیه نکته:

 

نوع درجه  2که در این جدول به  .شودنمایان می مربوط به آنمورد نظر جدول توصیف  Gradeبا کلیک روی  

 اشاره شده است: 

 : (Recommendation Grade)درجه توصیه 

 این توصیه از خطرات احتمالی آن برای اکثر بیماران بیشتر است.ارگیری کمزایای بهتوصیه قوی:  .1

 و یا نامشخص است. در یک سطحارگیری این توصیه کمزایا و خطرات بهتوصیه ضعیف:  .2

 

 

                                           
Recommendations  6های درمانی ارائه شده باشد در قسمت در صورتی که در موضوع موردنظر توصیهoutline  و یا در انتهای صفحه قابل مشاهده

 است.
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 (Evidence Grade)درجه شواهد 

A.  با کیفیت باالشواهد. 

B. کیفیت شواهد در حد متوسط است. 

C. ت شواهد در سطح پایین استیکیف. 

UpToDate ای استفاده مطالعات مشاهدهاش از مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی و بندی شواهدبرای درجه

 کند.می
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 (Graphics)ها منحنی

UpToDate هده تمام تصاویر آورد. برای مشاامکان دسترسی به هزاران تصویر، جدول، نمودار و...را فراهم می

گرافیکی و جداول، ابتدا موضوع مورد نظر را در باکس جستجو وارد کرده و پس از انجام جستجو در زیر نوار 

 (Tableبا کلیک بر روی )شود. همچنین جستجو امکان محدود کردن جستجو به تصاویر و سایر موارد فراهم می

  را مشاهده نمایید. مربوطه ، تصاویر و یا نمودارهایجداولتوانید میهر مطلب در پایان پاراگراف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رد برای این منظور روی تصویر مو کندمیاین پایگاه امکان ذخیره تصاویر در قالب پاورپوینت را نیز فراهم نکته: 

 :شودای مطابق شکل زیر باز می، صفحهنظر کلیک کنید
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 را انتخاب کنید. Export to Powerpointبرای ذخیره تصویر موردنظر در پاورپوینت گزینه 

 (Export Results)شده نتایج حاصل

 

UpToDate  نوع خروجی را برای کاربران خود فراهم آورده است.  1امکان 

 Print 

 Email 

به  Emailو  Printتوانید برای استفاده از امکانات بعد از جستجوی یک موضوع و رسیدن به مطلب موردنظر می

 های مربوطه در باالی صفحه رجوع کنید.آیکون
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 نظرتان را به راحتی پرینت کنید. مطلب موردتوان می نیاز دهای مورانتخاب قسمتو   Printبا انتخاب آیکون 

 

 

توانید مطلب موردنظرتان را از طریق پست الکترونیکی و تکمیل صفحه باز شده می e-mailبا انتخاب آیکون 

 ارسال نمایید.

 

. صورت بگیرد .... ها و، منحنیجداول ،خروجی پاورپوینت فقط مربوط به زمانی است که جستجو در میان تصاویر

 نظرتان کلیک نمایید و دارید بر روی تصویر موردرا نمودار و یا جدول ، چناچه تمایل به تهیه خروجی یک تصویر

 .را انتخاب نمایید )مطابق تصویر زیر( Export to PowerPointسپس گزینه 
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  (Patient Information) اطالعات برای بیماران

UpToDate ترین صدها موضوع آموزشی را برای بیماران فراهم آورده است. این اطالعات مربوط به شایع

-های تشخیص، اقدامات پیش، علل بیماری، روشهایی از بیماری مانند ریسک فاکتورهاها بوده و به جنبهبیماری

 کند.های پیشنهادی اشاره میگیرانه، اختالالت و درمان

  

 

 

 

 

 

 (What's New)چه مطلبی جدید است؟ 

ترین موضوعات تحت پوشش را در این قسمت قرار داده است. با کلیک بر تعدادی از مهم UpToDateویراستار 

 .دست یافت ،توانید به اطالعات جدیدی که در مورد آن تخصص اخیراً اضافه شده استروی هر زمینه تخصصی می

ای است که به زبان اصلی صفحه 1 تا 1مقاالت حاوی 

مهم بیماران  ؤالس 5تا  1گوی نوشته شده است و پاسخ

است. این مقاالت برای افرادی است که به اطالعات 

 .عمومی درباره یک بیماری نیاز دارند

ای است که جزییات صفحه 15تا 5شامل مقاالت 

رای کند. بتری را نسبت به مرحله قبل بیان میبیش

تری نیاز دارند و یا افرادی است که به اطالعات جامع

ای بر روی موضوعات کار کسانی که به صورت حرفه

 کنند.می

با کلیک بر روی این آیکون 

تمامی موضوعات در قالب یک 

 شود.نمایان می فهرست

UpToDate  اطالعات مورد نیاز بیماران را در دو سطح ارائه داده

 است.
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 (PCUs: Practice Changing Updates)ای تغییر در اقدامات هتازه

 

دستخوش ی زمان در طممکن است ها یا تجویز داروها بالینی و درمان بیماری هایکه مهارتنظر به این

ویراستاران این پایگاه به کمک قرار داده شده است.  PCUsتغییرات این چنینی در بخشی با عنوان تغییراتی شود 

 دچار تغییراتی نهای بالینی که قبال در این پایگاه قرار گرفته و هم اکنوموضوعی راهکارها و مهارتمتخصصان 

باشد. به قابل مشاهده می نیز  What’s Newها از طریق اند. این توصیهگردیده است در این بخش قرار داده

راهکارهای بالینی  PCUsدر این است که عالوه بر اطالعات جدید، در What’s New و PCUsعبارتی تفاوت 

 شود.می توصیهنیز 

 :به یکی از دو طریق زیر عمل نمایید PCUsبرای دستیابی به 

  کلیک بر رویPCUs نظر وارد کردن موضوع مورد 
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 (Calculators) حساب هایماشین

هایی برای محاسبه موارد مختلف در موضوعات پزشکی است. کافی است با قرار دادن اعداد این بخش شامل جدول

انتخاب شوید و پس از  Calculatorموضوع مورد نظر را محاسبه کرد. ابتدا وارد  ،و مشخص کردن واحد آن

 و نتیجه را مشاهده کنید.نموده  نظر را وارد زیر اعداد موردموضوع مورد نظر خود مطابق نمونه 

 

 

 

 

  از طریق کلیک بر روی آیکونWhat’s New  و انتخابPractice Changing Updates 
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 (Drug Interactionsتداخالت دارویی )

های بین دارو با دارو، گیاه دارویی با دارو و گیاه دارویی با گیاه به تحلیل تداخل ،این پایگاه اطالعاتی

در باالی صفحه کلیک  Drug Interactionsروی آیکون  ابتداپردازد. برای جستجو در این بخش دارویی می

را انتخاب  و وارد بانک تداخالت  Continue ،شودای که حاوی توضیحات این قسمت است باز میکنید صفحه

 شوید lexicomp دارویی

 

 

 

 

 شوید.وارد صفحه جستجو می Continueبعد از کلیک روی 
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شود. نشان داده می ،تداخل دارندای از داروهایی که با داروی مورد جستجو سیاههپس از کلیک روی نام دارو، 

و   A, B, C, D, Xدراین پایگاه داروهای متداخل به نسبت میزان خطر به هنگام مصرف همزمان با حروف 

شوند، )جدول توصیف مربوط به آن در باالی هر نتیجه قابل های قرمز، نارنجی، زرد، سبز و آبی مشخص میرنگ

 رؤیت است(.

 

 

 

 

 

 Item listنام دارو را وارد نموده و سپس از قسمت 

 روی نام دارو کلیک کنید.
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X (Avoid Combination شواهد موجود بیانگر تداخل بین دو دارو است. در این شرایط میزان خطر ناشی :)

دارویی که با عالمت مشخص شده است  2زمان فواید آن است. مصرف همتر از زمان این دو دارو بیشاز مصرف هم

  ممنوع است.

C (Monitor Therapy احتمال تداخل وجود داشته و نیاز به پایش مناسب دارد. در تعداد کمی از بیماران :)

 نیاز به تغییر دوز یک یا دو دارو وجود دارد. 

D (Consider Therapy modification شواهد :)دهد. باید با توجه به تداخل دو دارو با هم را نشان می

زمان دو دارو و خطرهای ناشی از آن مورد ارزیابی قرار گرفته و نیاز به پایش وضعیت بیمار، میزان فواید مصرف هم

 دقیق به هنگام مصرف، تغییر در دوز داروها با توجه به شرایط بالینی بیمار و جایگزینی داروها وجود دارد.

B (No Action Neededنمایانگر امکان وجود واکنش بین دو دارو است اما نگرانی برای مصرف هم :) زمان دو

 دارو وجود ندارد.

  A (No Known interactionنشان :) دهنده فقدان تداخل فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک در بین دو دارو

 است.
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نام دو دارو را به صورت  ،داروی خاص وجود داشته باشد 2ل در بین در صورتی که نیاز به بررسی چگونگی تداخ

دارو را مالحظه  2وجود و دامنه تداخل بین  Analyzeسپس با انتخاب گزینه  ،وارد کنید جستجو کادردر جداگانه 

 دارو مورد جستجو قرار گرفته باشد( 2شود که حداقل وقتی فعال می Analyze)دقت کنید گزینه  کنید.

 

 سایر نکات:

 

 .دارو از طریق نام تجاری قابل بازیابی است 

  هنگام جستجو با وارد کردن چند حرف از ابتدای نام دارو امکان مشاهده فهرستی از نام داروهایی که با

های نام دارو باشد شود وجود دارد اما در مواردی که این حروف در سایر قسمتاین چند حرف شروع می

 اشد.بقابل بازیابی نمی

  برای حذف نام یک دارو از فهرست داروهای جستجو شده روی عالمت منفی کنار نام دارو کلیک کنید  و

کنید تا یک صفحه جستجوی جدید  انتخابرا  clear Listبرای انجام یک جستجوی جدید گزینه 

 شود.نمایش داده 
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