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پزشک،  5،700با ھمکاری بیش از  wolters kluwerتوسط شرکت   Up To Date پایگاه اطالعاتی

از بیست  و از آن زمان بیش  با نفرولوژی شروع ابتداویراستار و داوران ھمکار نوشتھ شده است 

در برگیرنده منابع اطالعاتی بازبینی شده و مبتنی بر شواھد پزشکی  کھ تخصص دیگر اضافھ شده است

عالئم بالینی، روش ھای آزمایشگاھی ( است و اطالعاتی تفصیلی درباره مراقبت از بیمار و موارد بالینی

با کمک این پایگاه . اربرد داردارائھ می دھد کھ برای پزشکان و بیماران ک) تشخیص و درمان بیماری ھا

ھزار صفحھ  75شامل این پایگاه   .می توان بھ پاسخ ھای کاملی در خصوص سواالت بالینی دست یافت

 اشتراکاکانت  نیاز بھ خرید آنھارای دسترسی کامل بھ ب می باشد کھ ھزار منبع  250متن و تصویر، 

Uptodate است.  

   Up To Date   مروری بر صفحھ اصلی

 . این پایگاه دارای صفحھ ساده و کاربر پسند با یک نوار برای جستجومی باشد

ھم چنین می توان از کلمات پیشنھادی پایگاه استفاده کلید واژه مورد نظر را در نوار جستجو وارد کرده و 

  .انتخاب شده است bladder cancerواژه .در اینجا کلید  .کرد

  



 

 
 
 
 

  

را ) انتخاب شده است  bladder cancerدر اینجا ( واژه مورد نظر نتایج جستجو برای کلیدمی توان 

. در منو ابزار سمت چپ پایگاه فیلتر کردبرای ھمھ گروه ھای سنی، بزرگساالن، کودکان و یا بیماران 

نویسنده، سال نشر، ناشر، معرفی با کلیک بر روی ھر کدام از نتایج جستجو اطالعات کاملی از 

تا رفرنس ھای بکار برده شده در نوشتن مقالھ را در اختیار ... پروسھ بیماری وبیماری، نشانھ ھا، 

 .کاربر قرار می دھد

  

  

 

  



 

 
 
 
 

در منوابزار   Graphicsچنانچھ گرافیک کلید واژه مورد نظر مد نظر کاربر باشد با کلیک بر روی 

با کلیک بر روی . نظر دسترسی پیدا کردالگوریتم یا فیلم مورد  سمت چپ پایگاه می توان بھ تصاویر، نمودار، جدول،

 .ھر کدام از نتایج جستجو می توان بھ توضیح  جامع و کاملی در مورد تصویر مورد نظر دسترسی پیدا کرد

  

  

 

  



 

 
 
 
 

Calculators 
حاوی حسابگرھایی است کھ بھ شما اجازه می دھد مقادیر مورد نظر را در فرمول ھای رایج ھر  up to dateپایگاه 

محاسبھ گرھای دیگری نیز وجود دارند کھ )  BMI مانند محاسبھ(بدست آوردن داده ھای عددی وارد کنید  مبحث جھت

این امکان را برای شما فراھم می کنند تا شدت یک بیماری مانند ذات الریھ در یک بیمار بر اساس وجود و یا عدم 

 .وجود عوامل خطر در آن برآورد نمایید

 

 



 

 
 
 
 

Drug Interactions 

UpToDate    بانک اطالعات دارویی وسیع و عمیقی را فراھم آورده کھ بھ کاھش خطرات و افزایش

این بانک قابلیت تحلیل تداخل ھای مابین دارو با دارو، گیاه دارویی با دارو و . ایمنی بیمار کمک می کند

  رجھ ھایداروھای متداخل بر اساس میزان خطر بھ د .گیاه دارویی با گیاه دارویی را دارد

A,B,C,D,Xتقسیم می شوند کھ در قسمت راھنما توضیحات مربوط بھ ھرکدام نمایش داده شده است.   

 .نشان دھنده نبود تداخل در بین دو دارو است A کد

نمایانگر امکان وجود واکنش در بین دو دارو است اما نیازی بھ تغییر یکی از داروھا برای بیمار  B کد

 .وجود ندارد

با توجھ بھ . بیانگر نیاز بھ دخالت در دوز مصرفی بیمار بھ ھنگام مصرف ھمزمان دو دارو است C کد

وضعیت بیمار و فواید مصرف ھم زمان دو دارو، در تعداد اندکی از بیماران و برای کاھش میزان 

 .عوارض باید در دوز مصرفی یک یا ھر دو دارو ھماھنگی برقرار شود

بھ گونھ ای کھ با توجھ بھ وضعیت . ارو با یکدیگر تداخل دارویی دارندنشان می دھد کھ دو د D کد

بیمار، میزان فواید مصرف ھم زمان دو دارو و خطرھای ناشی از آن مورد ارزیابی قرار می گیرد و 

نیاز بھ مشاھده دقیق وضعیت بیمار بھ ھنگام مصرف، تغییر در دوز داروھا با توجھ بھ شرایط بالینی 

 .زینی داروھای معادل وجود داردبیمار و جایگ

در این شرایط میزان خطر ناشی از مصرف ھمزمان . بیانگر وجود تداخل در بین دو دارو است X کد

  .دو دارو بیشتر از فواید آن است و نباید دو دارو را با یکدیگر برای بیمار تجویز کرد
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