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up to dateمعرفی

Up to date:

.می شودمنبع اطالعاتی الکترونیکی است که بر روی وب و در قالب لوح فشرده منتشر •
.استشامل پیشنهادات درمانی مبتنی بر بهترین شواهد پزشکی •
.می شودتوسط پزشکانی که در زمینه خود دارای تخصص و مهارت هستند؛ نوشته •
.استدارای یک بانک اطالعات دارویی •

.دشخواهدنیازبیمحاسباتیوسایلازاستفادهوحافظهبهفرمولهاسپردنازفردcalculatorsامکانبا•

Drugبخشدر• Interactionاین.می دهدداروییتداخالتمورددرکاملیاطالعاتدارو،هرکردنواردبا
.می پردازددارواییگیاهبادارییگیاهدارو؛باداروییگیاهدارو؛بادارومابینتداخل هایتحلیلبهپایگاه

.می شودماه یکبار روزآمد 4اطالعات ارائه شده در این بانک هر •
.ریافت نمودبا استفاده از این پایگاه اطالعاتی می توان پاسخ سوال های بالینی را در لحظه معاینه و درمان بیمار د•



پزشکی بیمارستان
بیماری های عفونی

نفرولوژی و فشار خون باال
عصب شناسی

زنان ، زنان و زایمان
انکولوژی

مراقبت تسکینی 
اطفال

(بزرگساالن)مراقبت های اولیه 
بزرگساالن و )پزشکی ورزشی مراقبت های اولیه 

(بزرگساالن
روانپزشکی

داروی مراقبتهای ریوی و بحرانی
روماتولوژی

آلرژی و ایمونولوژی                                                                                     
بیهوشی

پزشکی قلب و عروق
پوست

(بزرگساالن و کودکان)پزشکی اورژانس 
غدد درون ریز و دیابت

پزشکی خانوادگی و اقدامات عمومی
دستگاه گوارش و هپاتولوژی

جراحی عمومی 

سالمندان
شناسیخون 

پزشکی خواب

:ازعبارتند رده 25در up to dateزمینه های موضوعی تخصصی 



نحوه دسترسی به پایگاه

https://www.lib.utdo.ir: آدرس مستقیم پایگاه-1

http://diglib.bpums.ac.ir: از طریق کتابخانه دیجیتال-2

https://www.lib.utdo.ir/


up to dateصفحه خانگی 



اهثبت نام در پایگ



ورود به پایگاه

ه های با عضویت در پایگاه به گزین
زیر دسترسی دارید

صفحات پر بازدید
تاریخچه جستجوهای 

انجام شده
نمایش صفحات 
نشانه گذاری شده 



گاه ارائه ه مورد جستجوی با استفاده از ویژگی پیشنهادی که توسط پایژبا وارد کردن کلیدوا
می شود می توانید به جستجو بپردازید

عبارت جستجو می تواند شامل نام بیماری، عالئم بیماری، نام داروها باشد

کلیدواژه جستجو را در 
این قسمت وارد کنید

صفحه جستجو



رگساالن، اولویت بندی نتایج جستجو بر اساس بز
کودکان، بیماران و اشکال گرافیک

نمایش اشکال گرافیکی
ا، مرتبط از قبیل نموداره

جداول و غیره
باهکداردقرارجستجونتایجکلیسرفصل های

اتجزییسرفصل ها،رویبرموسکردننزدیک
topicکادردرآن outlineمی شوددادهنشان

نمایش جزئیات سرفصل ها



ویمبا کلیک روی هر یک از سرفصل ها وارد صحفه زیر می ش

:  فهرست مندرجات
دسترسی سریع به 
سرتیترها در متن

ی پیشنهادات داروی
و درمانی را شامل 

می شود

جستجوی کلمات 
موردنظر در متن

دسترسی به اطالعات 
مورد نیاز بیمار 

امکان چاپ از تمام قسمتها
متن، فهرست ماخذ و تصاویر

دسترسی به چکیده های مدالین

تاریخ آخرین روزآمد نمودن موضوع موردنظر

شامل اطالعات 
آخرین دریافت

به اشتراک گذاری

دسترسی به مطالب مرتبط 
ربرای دریافت اطالعات بیشت

نشانه دار کردن این جستجو
برای مراجعه بعدی



ارقرموضوعیتفکیکبهقسمتایندرگردیدهاضافهuptodateبهاخیراکهجدیدیاطالعاتمهمترینازخالصه ای
.یافتیدسترسموضوعآنپیرامونجدیدتفصیلیاطالعاتبهمی توانموضوعاتازیکهررویکلیکباکهدارد



جدیدترین اطالعات اضافه شده 
در حیطه موضوعی سالمندان



استممکنزمانطولدرداروهاتجویزیابیماری هادرماننحوهوبالینیمهارت هایاینکهبهتوجهبا
ایندرقبالهکرامقاالتیموضوعی،متخصصانکمکبهپایگاهاینویراستارانشودتغییراتیدستخوش

.می دهندقراربخشایندرجدیدمقالهیکغالبدراستشدهتغییراتیدچارنتایجشانوگرفتهقرارسایت
PCUsمی شودشاملنیزرابالینیراهکارهایجدیداطالعاتبرعالوه.



PCUs ارنددو از نظر اعتبار شواهد در سه گروه قرار عالوه بر اطالعات جدید راهکارهای بالینی را نیز شامل می شود که از نظر درجه توصیه در دو سطح:

:Recommendation grades

استبرای اکثر بیماران ، اگر نه همه ، بیشتر ( یا برعکس)مزایا به وضوح از خطرات و فشارها : توصیه قوی. 1

است و منطقی هست که از یک روش جایگزین استفاده کنیدمزایا و خطرات بسیار متعادل و یا نامشخص : توصیه ضعیف. 2

:قرار داردA ،B ،Cدر سه سطح نمرات شواهداز نظر سطح اعتبار شواهد، 

A )دیگریشکل شواهدی سخت به یا بالینی تصادفی شواهد مداوم از کارآزمایی های : شواهد با کیفیت باال

B ) دیگریل تصادفی با محدودیت های مهم ، یا شواهد بسیار قوی از شکشواهدی از کارآزمایی های بالینی: با کیفیت متوسطشواهد

C ) ای جدیشواهدی از مطالعات مشاهده ای ، مشاهدات بالینی غیرسیستماتیک یا آزمایشات تصادفی با نقص ه: کم کیفیتشواهد



اطالعات عمومی دارو

اطالعات دارو در سطح بین المللی اطالعات دارویی مرتبط با کودکان

اطالعات دارویی 
مرتبط با بیمار

آموزش به بیمار

در زمینه موضوعاتی که اخیرا مهمترین 
دارو درمانی به پایگاه اضافه گردیده است 

در ادامه به معرفی این بخش ها می پردازیم



با کلیک روی هر دارو می توان اطالعات 
عمومی مرتبط با آن دارو را دریافت نمود



:  فهرست مندرجات
برای دسترسی 
سریع به مطالب

نامهای تجاری دارو در آمریکا

نامهای تجاری دارو در کانادا

رده دارویی

دوز مصرفی دارو



میداروهررویکلیکبا
درراآناطالعاتتوان

تدریافبین اللملیسطح
نمود

فهرست مطالب

جداول،تصاویر،بخشایندر
رامربوططرح هایونمودارها
نموددریافتمی توان

نامهای تجاری دارو

رده دارویی

گزارش موارد استفاده از دارو

جداول مرتبط

دوز مصرف دارو

دسترس پذیری محصول

فرمهای مقدار مصرف دارو



اطالعات دارویی ویژه بیمار

با کلیک روی هر دارو 
می توان اطالعات 
ت مربوط به آن را دریاف

نمود 

فهرست مطالب



اطفالاطالعات دارویی ویژه 



راشده اندبازارواردگذشتهماهششازکهداروهاییوداروییهشدارهایدارویی،مصوباتجدید،داروهایازمجموعه ایقسمتایندر
.استگرفتهقرارویراستارانونویسندگانتوجهمورداهمیتنظرازکهاستموضوعاتیشامل.می دهدنشان

یدسترسی به لیست جدید مصوبات داروی
بررسی تداخالت دارویی



Up to dateنتیجهدرومی شودروزآمدیکبارماه4هرآناطالعاتکهاستآوردهفراهمراآموزشیموضوعصدها
ازبه هاییجنبهوبودهبیماری هاشایع ترینبهمربوطاطالعاتاین.می گیردقراربیماراناختیاردراطالعاتجدیدترین

.داردرهاشاپیشنهادیدرمان هایوپیشگیرانهاقداماتتشخیص،روشهایبیماری،عللفاکتور،ریسکمانندبیماری



برای مرور موضوعات موجود در زمینه آموزش بیمار
.دزیر کلیک کنیدسته بندی ، روی UpToDateدر 

up to dateمی دهدارائهزیرسطحدودررابیماراننیازمورداطالعات



گویپاسخوشدهنوشتهاصلیزبانبهکهصفحه ای3تا2مقاالتحاویسطحاین
هبواقعدرکهاستافرادیبرایمقاالتاین.می باشدبیمارانمهمسوال5تا4

دارندنیازبیماریآنپیرامونعمومیاطالعات

یانبرابیشتریجزییاتکهاستصفحه ای10تا5مقاالتشاملسطحاین
هککسانییاودارندنیازجامع تریاطالعاتکهاشخاصیبرای.می کند

اینازندمی توانمی کنند؛کارموضوعاترویبرتکنیکیوحرفه ایبصورت
.نماینداستفادهبخش

با کلیک روی هر کدام اطالعات 
کامل آن را مشاهده خواهید کرد



با کلیک روی هر تخصص بخش های 
درا مشاهده خواهید کرمرتبط با هرکدام 

دسته بندی موضوعات تخصصی پایگاه

رهبامرتبطبخش هایتخصصهررویکلیکبا
کردخواهیدمشاهدهراکدام



بهاهپایگدرموجودتخصصیموضوعاتهررویکلیکبا
وعیموضحیطهآندرویراستارنونویسندگاننامفهرست
داشتخواهیددسترسی



:calculatorبهمحاسمقادیر،تبدیلقبیلازپزشکیموضوعاتدرمختلفمواردمحاسبهبرایجدول هاییشاملقسمتاین
.رسیدموردنظرموضوعمحاسبهبهآنواحدکردنمشخصواعداددادنقراربا.می باشد..وخونفشاربدن،تودهشاخص

عیموضودسته بندی یالفبایترتیب جستجوباکس

(شاخص توده بدن)الگوی محاسباتی 
موردنظر را انتخاب کنید



قدسن،مانندشدهخواستهاطالعات
می کنیمواردقسمتایندرراوزنو

بهمحاسنتیجهقسمتایندر
می شوددادهنمایش



Drug Interactions:ی پردازدمداروییگیاهباداروییگیاهوداروییگیاهبادارودارو،بادارومابینتداخل هایتحلیلبهاطالعاتیپایگاهاین.



دارویتجارینام
دکنیواردراموردنظر

جودوخاصدارویدوبیندرتداخلچگونگیبررسیبهنیازکهصورتیدر
گزینهانتخابباسپسوجستجوجداگانهبصورترادارودونامباشدداشته

analyzeمی شوددادهنشانداروبیندرراتداخلدامنهووجود.

روی نتیجه تداخل دو دارو کلیک کنید



می شوندبندیتقسیمA،B،C،D،Xطیفدرهم زمانمصرفهنگامبهخطرمیزاننسبتبهمتداخلداروهایپایگاهایندر

کدA:تاسدارودوبیندرفارماکوکینتیکوفارماکودینامیکتداخلنبوددهندهنشان.

کدB:اروهادازیکیتغییربهنیازیامااستدارودوبیندرواکنشوجودامکاننمایانگر
.نداردوجودبیماربرای

کدC:تاسدارودوهمزمانمصرفهنگامبهبیمارمصرفیدوزدردخالتبهنیازبیانگر.

کدD:بهتوجهباکهگونه ایبه.دارندداروییتداخلیکدیگربادارودوکهمی دهدنشان
رارقارزیابیموردآنازناشیخطرهایودارودوهمزمانمصرففوایدمیزانبیمار،وضعیت
توجهبااداروهدوزدرتغییرمصرف،هنگامبهبیماروضعیتدقیقمشاهدهبهنیازومی گیرد

.داردوجودمعادلداروهایجایگزینیوبیماربالینیشرایطبه

کدX:رفمصازناشیخطرمیزانشرایطایندر.استدارودوبیندرتداخلوجودبیانگر
.کردجویزتبیماربراییکدیگربارادارودونبایدواستآنفوایدازبیشتردارودوهمزمان



وکسیالمیندوکدئیناستامینوفنونالترکسونبینداروییتداخلنتیجه

دارودونام

میزاننشان دهنده)دارودوکد
(تداخلخطر تاثیرنحوهازخالصه ای

اولدارویبردومداروی
دومدیریتنحوه
ماربیتوسطدارو

ابتعامل کنندهاجزای
مآنزیسوبستراهای

ارهدربمفصلیبحث
دارودوتداخل

اطالعاتاستخراجیمنبع


