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معرفی
پایگاه اطالعاتی مبتنی بر شواهد میباشد که توصیههای بالینی برای تصمیم گیری در حوزه تشخیص ،درمان ،پیشآگهی و...
ارائه می دهد و برای متخصصان بالینی یک منبع اطالعاتی بسیار مفید میباشد .بیش از  0055نویسنده ،ویراستار و داور
شناخته شده جهانی طی یک فرایند ویراستاری دقیق با استفاده از جدیدترین اطالعات پزشکی این توصیههای مبتنی بر شواهد
را تولید میکنند .این پایگاه اطالعاتی  05555موضوع بالینی 00555 ،شکل 030 ،حسابگر شاخصهای بالینی 0055 ،اطالعات
دارویی 0055 ،اطالعات آموزشی بیماران ،از  305555رفرنس در  00حوزه تخصصی بالینی را شامل میشود .اطالعات این
پایگاه هر  4ماه یکبار روزآمد میشود .این پایگاه در سال  0990توسط دکتر برتن روز تاسیس شد .اولین تخصصی که به این
پایگاه اضافه شد نفرولوژی بود که بعدا بیست تخصص دیگر تا به امروز به آن اضافه شده است .این پایگاه اکنون متعلق به
شرکت والترکلوئر می باشد.
جستجو در UpToDate
برای جستجو در جعبه  new searchکلیدواژه یا عبارت جستجوی مورد نظر خود را وارد نمایید.


این عبارت جستجو می تواند نام بیماریها ،رویکردهاو اختالالت آزمایشگاهی ،نام داروها و ردههای دارویی باشد.

در صفحه نتیاج امکان محدود کردن نتایج نیز وجود دارد و میتوانید نتایج را به  Patient ،Pediatric ،Adultو
 Graphicsمحدود کنید یا اینکه در همه موضوعات ( )All Topicsجستجو کنید.



 UpToDateاختصارات و مترادف های رایج را تشخیص میدهد.



در فرایند جستجو استفاده از حروف بزرگ و کوچک نتایج یکسانی را بازیابی میکند.



عبارت جستجو به طور خودکار در تمامی تخصصهای موضوعی پزشکی تحت پوشش  UpToDateجستجو
میشود.



در  UpToDateنام یک نویسنده ،عنوان یک مجله و سال انتشار قابل جستجو نیست.

توصیههای بالینی در یک موضوع خاص در بخش  summary and recommendationsآورده شده است .توصیهها با
استفاده از عدد و حرف رتبهبندی میشوند .برای رتبه توصیه اعداد ( 0توصیه قوی) و ( 0توصیه ضعیف) و برای رتبه شواهد
حروف ( aشواهد با کیفیت باال) و ( bشواهد با کیفیت متوسط) و ( cشواهد با کیفیت ضعیف) به کار برده میشوند .همچنین
این امکان نیز وجود دارد که یک موضوع دارای توصیه بالینی نباشد.

بخش تداخالت دارویی ()Drug interactions
در بخش تداخل دارویی  Lexi-Interactبرنامهای است که به تحلیل تداخالت ما بین دارو با دارو ،گیاه دارویی با دارو و
گیاه دارویی با گیاه دارویی میپردازد .برای جستجو ،نام دارو را در جعبه جستجو وارد کنید .سپس با کلیک بر روی نام دارو،
نام داروها و موادی که با داروی مورد نظر تداخالت دارویی دارد نشان داده میشود .داروها از طریق نام تجاری قابل بازیابی
هستند .در صورتی که به تداخالت دارویی دو داروی خاص نیاز دارید ،نام هر دو دارو را جداگانه جستجو کنید و سپس با
انتخاب گزینه  Analyseوجود و دامنه میزان تداخل دارویی را مالحظه کنید .در سمت چپ هر دارو یک حروف ،C ،B ،A
 Dو  Xمشاهده میشود که نشاندهنده میزان خطر تداخل دارویی هست .این حروف بیانگر این است که:
 :Aتداخل فارماکودینامیک و فارماکوکینیتیک در بین دو دارو وجود ندارد.
 :Bممکن است دو دارو با یکدیگر تداخل داشته باشند اما هیچ مطالعه یا مدرکی مبنی بر مشکل در ترکیب این دو دارو
مشاهده نشده است.
 : Cبین دو دارو تداخل وجود دارد اما فایده استفاده همزمان این دو دارو از مضرات آن بیشتر است .نیاز به یک برنامه کنترلی
برای شناسایی اثرات منفی ترکیب دو دارو میباشد .در تعداد اندکی از بیماران در دوز مصرفی یک یا هر دو دارو نیاز به
تعدیل وجود دارد.

 :Dاین دو دارو با یکدیگر تداخل دارند .به منظور شناسایی اینکه آیا مزایای مصرف این دو دارو از مضرات آن بیشتر است؛
وضعیت بیمار بایستی ارزیابی شود .کارهای دقیق و مشخصی برای شناسایی فواید و کاهش مضرات مصرف همزمان این دو
دارو بایستی انجام شود .از قبیل :مشاهده دقیق وضعیت بیمار به هنگام مصرف ،تغییر در دوزها با توجه به شرایط بالینی بیمار
و جایگزینی داروهای معادل.
 :Xبین دو دارو تداخل جدی وجود دارد به گونهای که میزان خطر ناشی از مصرف همزمان دو دارو بیشتر از فواید آن است
و نباید دو دارو را با یکدیگر برای بیمار تجویز کرد.

اطالعات ویژه بیماران )(Patient Information
 UpToDateصدها موضوع آموزشی را برای بیماران فراهم آورده است که همانند بقیه اطالعات هر  4ماه یکبار روزآمد
میشود و جدیدترین و دقیقترین مطالب در اختیار بیماران قرار میگیرد .این اطالعات مربوط به شایعترین بیماریها بوده و
به جنبههایی از بیماری مانند ریسک فاکتورها ،علل بیماری ،روشهای تشخیص ،اقدامات پیشگیرانه ،اختالالت و درمانهای
پیشنهادی اشاره میکند .در این پایگاه حدود  0055مقاله برای آموزش وآگاهی بیماران وخانوادههای آنها فراهم شده است.
این مطالب توسط متخصصان بالینی به زبان ساده نوشته شدهاند .اطالعات مخصوص بیماران به صورت رایگان دراختیار
عموم قرار گرفته است.
Calculators
مجموعهای از حسابگرهای مورد نیاز پزشکان برای محاسبه شاخصها در حوزه های تخصصی مختلف میباشد .برای مثال با
انتخاب  Neurology calculatorsمحاسبهگرهای مربوط به نفرولوژی به نمایش در میآید.

?What’s new
جدیدترین یافته های بالینی را در حوزه های مختلف در اختیار پزشکان و متخصصین بالینی قرار میدهد.

)Practice Changing Updates (PCUs
شامل اطالعات و توصیههای حیاتی ( )Critical informationاست که ممکن است عملکرد معمول بالینی را تغییر دهد .از
گوشه سمت چپ میتوانید موضوع ( )Topic outlineمورد نظر خود را انتخاب کنید تا توصیههای حیاتی مربوط به آن را
به شما نشان دهد.

پیشنهادهای جستجوی UpToDate
در برخی موارد UpToDate ،به هنگام جستجوی یک موضوع ،اصطالحات تکمیلی یا جایگزینی را پیشنهاد میدهد که در
باالی صفحه نتایج جستجو نشان داده میشود .این موارد عبارتند از:
 برای یک اختصار که در جستجو به کاربرده شده است ،بیش از یک معنی وجود داشته باشد.
 اشتباهات امالیی یا سایز اشکاالت تایپی در اصطالح یا واژه جستجو درج شده توسط کاربر وجود داشته
باشد.
 دستههای عام تری از اطالعات برای یک اصطالح جستجو وجود داشته باشد .برای مثال اصطالح CEA
دو معنای " "Carcinoembryonic antigenو " "Carotid endarterectomyوجود دارد.
 UpToDateهر دو پیشنهاد را در باالی صفحه نتایج جستجو برای اصطالح  CEAارائه کرده است.

