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WoltersKluwerاین پایگاه متعلق بھ شرکت Health بوده
کھ فقط با Dr. Burton D. Roseتوسط۱۹۹۲کھ از سال 

شتھ ربیماریھای نفرولوژی شروع کرد و ھم اکنون بھ بیست و سھ
عنوان مطلب پزشكي دارد ۱۰٫۰۰۰تخصصي رسیده است بیش از 

پزشك در ۶۰۰۰بیش از . اضافھ مي گرددكھ ھر روز بھ تنوع آن 
تكمیل آخرین اطالعات پزشكي آن فعالند

http://en.wikipedia.org/wiki/Wolters_Kluwer_Health
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صص ابزار الکترونیک پشتبیبانی تصمیم گیری بالینی بر شواھد کھ توسط پزشکان متخ
طراحی شده است 

بھ سوال بالینی شما پاسخ می دھد 

دانش بالینی شما را افزایش می دھد 

مراقبت ھای بیماران را بھبود می بخشد 



:UpToDateموضوعی پوشش 

ھزار منبع فراھم شده ۲۵۰ھزار صفحھ متن و تصویر و بیش از ۷۵در این پایگاه بیش از 
. ده استاست و یک پایگاه اطالعاتی دارویی و پیوندھایی بھ چکیده ھای مدالین نیز ارائھ ش

UpToDate تخصص پزشکی پوشش می دھد ۱۳زمینھ موضوعی را در ۷۳۰۰بیش از
:کھ عبارت است از

سیت کلیھ، اعصاب، گوارش و کبد، خون شناسی، سرطان، بیماری ھای عفونی، ریھ، حسا
، ھا و ایمنی شناسی، اطفال، روماتولوژی، زنان و زایمان و بھداشت زنان، غدد درون ریز

قلب و عروق، طب خانواده و اورژانس، مراقبت ھای اولیھ بزرگساالن



عبارت جستجو

ّ کھکنیدجستجوپنجرهواردراعبارتیتر،دقیقاطالعاتبازیابیبرای کھراآنچھدقیقا
شارفدرمانچگونگیدربارهاطالعاتییافتنمنظوربھمثالبرای.دھدنشانخواھیدمی

ّ حاملگی،دوراندرخون Treatmentعبارتدقیقا of hypertension in pregnancy
واژهبھنسبتراتریدقیقاطالعاتعبارتاینزیراکنید،جستجوکادرواردرا

Hypertensionکردخواھدبازیابیشمابرای.



استراتژی سرچ در این پایگاه             

.1UpToDateبرای مثال کلمھ . اختصارات و مترادف ھای رایج را تشخیص می دھدGERD 
Gasteroesophagealنتایج مربوط بھ  reflux disease )را ) بیماری رفالکس مری
.بازیابی می کند

.ی کنددر فرایند جستجو استفاده از حروف بزرگ یا کوچک نتایج یکسانی را بازیابی م2.

عبارت جستجو بھ طور خودکار در تمامی تخصص ھای موضوعی پزشکی تحت پوشش3.
UpToDateشودجستجو می.

.دنام یک نویسنده، عنوان یک مجلھ و سال انتشار قابل جستجو نمی باشUpToDateدر 4.
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What's New

ص این قسمت حاوی خالصھ ای از مھم ترین یافتھ ای جدید بر اساس تخصص می باشد جھت مشاھده بروز رسانی در ھر حوزه روی تخص
در نوار جستجو What's Newمورد نظر در فھرست نمایش داده شده کلیک کنید ھمچنین جھت دسترسی بھ محتویات این بخش عبارت

اطالعات جدید
وارد کنید 

آلرژی و ایمنی شناسی
بیھوشی

پزشکی قلب و عروق
پوست 

پوست داروی دارویی 
اورژانس 

غدد درون ریز



Practice Changing UpDates

را این بخش توصیھ ھای خاص و جدید  یا بروز رسانی در خصوص عملکرد ھای بالینی
رات قابل مورد تاکید قرار می دھد تمرکز این بخش  روی تغییراتی است کھ امکان دارد تاثی
ت گرفتھ توجھ و گسترده ای در عملکرد داشتھ باشد منعکس کننده مھمترین تغییرات صور

وع بر اساس تاریخ ارائھ شده و با جزئیات بیشتر در موض.طی یک سال گذشتھ است 
است توصیھ ھای جدید آورده شده در این بخش رژیم مربوطھ بازنگری و بروز رسانی شده

درمانی جدید را برای بیماران در محدوده سنی خاص و مستقل از مدت بیماری فراھم 
 Practice Changingمیکند ھمچنین جھت دسترسی بھ محتویات این بخش عبارت

UpDates در نوار جستجو وارد کنید



د توصیھ ھای خاص و جدید  یا بروز رسانی در خصوص عملکر
ھای بالینی طی یک سال گذشتھ در تخصص ھای مختلف 



)  بزرگسالی(نفرولوژی و فشار خون باال؛ غدد درون ریز و دیابت مراقبت اولیھ :مثال 
)2019آوریل (

كاناگلیفلوزین در بیماران مبتال بھ دیابت و پروتئینوری•

میلی لیتر در دقیقھ  eGFR> 30و ) میلی گرم در روز300> دفع آلبومین ادرار(کھ نفروپاتی دارند 2در بیماران مبتال بھ دیابت نوع ● •
(2Bدرجھ (را در رژیم کاھش دھنده گلوکز بیمار قرار دھید  SGLT-2مترمربع ، پیشنھاد می کنیم کھ یک مھار کننده 73/1در ھر 

می توانند با افزایش دفع گلوکز ادرار ، قند خون  (SGLT-2(2، مھارکننده ھای حمل کننده گلوکز سدیم 2در بیماران مبتال بھ دیابت نوع •
نشان داد و ھمچنین مزایای بالقوه کلیھ  CVمحافظت در برابر  SGLT-2مھار کننده ھای  (CV(آزمایشات قلبی عروقی قبلی . را کاھش دھند

و کلیھ در دیابت با تأسیس کارآزمایی Canagliflozinپرونده ھای . را نشان داد ، اگرچھ تعداد حوادث کلیوی در این مطالعات اندک بود
4400طراحی شده برای ارزیابی پیامدھای کلیوی در بیماران دیابتی با نفروپاتی ، بیش از ، (CREDENCE(ارزیابی کلینیکی نفروپاتی 

آلبومین بھ . متر مربع ثبت نام کرد1.73میلی لیتر در دقیقھ در ھر  eGFR) ≥ 30(بیمار دیابتی با برآورد میزان فیلتراسیون گلومرولی 
یا مسدود کننده گیرنده  (ACE(میلی گرم در گرم با وجود درمان با مھار کننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین  ACR)> 300(کراتینین ادرار 

باعث کاھش بروز بیماری کلیوی مرحلھ نھایی و بستری در  SGLT-2در مقایسھ با دارونما ، مھارکننده مھارکننده ]. 6[آنژیوتانسین 
نتایج براساس. ھمچنین گرایش بھ سمت کاھش مرگ و میر قلبی و عروقی و مرگ و میر علل وجود داشتھ است. نارسایی قلبی می شود

eGFRمیلی گرم در 30، 2را در بیماران مبتال بھ دیابت نوع  SGLT-2در حال حاضر استفاده از مھار کننده UpToDateاین آزمایش ، 
نگاه (در روز . میلی گرم نشان می دھد300> مترمربع ، و میزان تخریب یا اندازه گیری شده آلبومین ادرار73/1در دقیقھ در ھر  30 ≤

ده سدیم و مھارکننده ھای انتقال دھن"و " مھارکننده ھای مھار کننده سدیم و گلوکز سدیم"، بخش " درمان بیماری کلیوی دیابتی"کنید بھ 
")نتایج میکروواسکوالر"، بخش " دیابت2برای درمان قند خون در دیابت نوع 2گلوکز 



Drug Information

بانک اطالعات دارویی وسیع و عمیقی را فراھم آورده کھ بھ LexiCompبا ھمکاری 
ھای مابین کاھش خطرات وافزایش ایمنی بیمار کمک میکند این بانک قابلیت تحلیل تداخل

.دارو با دارو ،گیاه دارویی با دارو و گیاه دارویی با گیاه دارویی را دارد



Drug Interactionsبخش

پشتیبان اطالعات دارویی این پایگاه است این پایگاه اطالعاتيLexicompشرکت 
یي با بصورت جامع بھ تحلیل تداخل  بین دارو با دارو، گیاه دارویي با دارو و گیاه دارو

گیاه دارویي مي پردازد
اشد در صورتیکھ نیاز بھ بررسی چگونگی تداخل در بین دو داروي خاص وجود داشتھ ب

اطالعات نمایش Analyzeنام دو دارو بصورت جداگانھ جستجو و سپس با انتخاب گزینھ 
داده مي شود

یف در این پایگاه تداخل بین داروھا بھ نسبت میزان خطر بھ ھنگام مصرف ھم زمان در ط
A،B،C،D  وX تقسیم بندي مي شوند:



Drug Interaction پایگاه
.می پردازدبرنامھ ای است کھ بھ تحلیل تداخل ھای مابین دارو با دارو، گیاه دارویی با دارو و گیاه دارویی با گیاه داروییاطالعاتی این پایگاه 

وی با دارموادی کھ بعد از انجام جستجو برای مشاھده نام تمام داروھا و . برای انجام جستجو نام داروی موردنظر در پنجره جستجو وارد می شود
.تداخل دارند بر روی نام دارو کلیک کرده و سیاھھ ای از داروھا و موادی کھ تداخل دارویی دارند نشان داده می شودموردنظر 

ومی جستجدر شرایطی کھ نیاز بھ بررسی چگونگی تداخل دارویی در بین دو داروی خاص وجود داشتھ باشد، نام دو دارو بھ صورت جداگانھ 
.وجود و دامنھ میزان تداخل در بین دو دارو نشان داده می شود analyzeسپس با انتخاب گزینھ . شود

 acidعلمی قابل جستجو است و با نام  Aspirinبرای مثال داروی آسپرین با استفاده از نام تجاری . داروھا از طریق نام تجاری قابل بازیابی ھستند
Acetylsalicylic  و یاASA  مورد نظر وجود ندارداطالعات امکان دسترسی بھ.

د امکان مشاھده یک سیاھھ از نام داروھایی کھ با این چند حرف شروع می شوند، وجویک دارو بھ ھنگام جستجو با درج چند حرف ابتدای نام 
یابی بھ عبارت دیگر برای باز. ھای نام دارو وجود داشتھ باشد، داروھا قابل بازیابی نیستندسایرقسمت دارد اما در مواردی کھ این حروف در 

اده قرار کامل وارد پنجره جستجو می شود و یا اینکھ برای جستجو، چند حرف ابتدای آن مورد استفبھ طور مربوط بھ یک دارو، نام دارو اطالعات 
.می گیرد

ود تیک در کنار نام دارو را برداشتھ و در این حالت نام دارو حذف می شعالمت از فھرست داروھای جستجو شده، یک دارو بھ منظور حذف نام 
و برای انجام یک

.صفحھ جستجوی جدید نمایش داده خواھد شدیک  list Newجستجوی جدید با انتخاب 



و D،C،B،Aدر این پایگاه داروھای متداخل بھ نسبت میزان خطر بھ ھنگام مصرف ھم زمان در طیف 
X تقسیم بندی می شوند:

 کدA نشان دھنده نبود تداخل فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک در بین دو دارو است.

کدBود نمایانگر امکان وجود واکنش در بین دو دارو است اما نیازی بھ تغییر یکی از داروھا برای بیمار وج
.ندارد

 کدC عیت با توجھ بھ وض. بیانگر نیاز بھ دخالت در دوز مصرفی بیمار بھ ھنگام مصرف ھمزمان دو دارو است
دو دارو، در تعداد اندکی از بیماران و برای کاھش میزان عوارض باید در دوزھم زمان بیمار و فواید مصرف 

.شودمصرفی یک یا ھر دو دارو ھماھنگی برقرار 

 کدDمیزان بھ گونھ ای کھ با توجھ بھ وضعیت بیمار. نشان می دھد کھ دو دارو با یکدیگر تداخل دارویی دارند ،
دارو و خطرھای ناشی از آن مورد ارزیابی قرار می گیرد و نیاز بھ مشاھده دقیق زمان دو فواید مصرف ھم 

اروھای بھ شرایط بالینی بیمار و جایگزینی دبا توجھ وضعیت بیمار بھ ھنگام مصرف، تغییر در دوز داروھا 
.معادل وجود دارد

 کدXدر این شرایط میزان خطر ناشی از مصرف ھمزمان دو دارو . بیانگر وجود تداخل در بین دو دارو است
.دو دارو را با یکدیگر برای بیمار تجویز کردونباید بیشتر از فواید آن است 



Drug Interaction میزان تداخلھای تعریف شده برای داروھادامنھ



اطالعات ویژه بیماران

.1UpToDate صدھا موضوع آموزشی را برای بیماران فراھم آورده است کھ ھمانند اطالعات
ر شوند و در نتیجھ دقیق ترین و جدیدترین مطالب دماه یکبار روزآمد می۴مخصوص پزشکان ھر 

ھایی از این اطالعات مربوط بھ شایع ترین بیماریھا بوده و بھ جنبھ. اختیار بیماران قرار می گیرد
الالت و بیماری مانند ریسک فاکتورھا، علل بیماری، روش ھای تشخیص، اقدامات پیشگیرانھ، اخت

.درمان ھای پیشنھادی اشاره می کند

اطالعات ارائھ شده در این قسمت تنھا برای آموزش و آگاھی بیماران و خانواده ھای آنھا می باشد و2.
ایر گروه بھ منظور دستیابی بھ اطالعاتی در سطح س. برای سایر گروه ھای خوانندگان مناسب نیست

در ھر کدام از زمینھ ھای  ”Where to get more information“ھای بیماران بھ بخش 
.موضوعی اطالعات مخصوص بیماران مراجعھ کنید

اطالعات مخصوص بیماران بھ صورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفتھ است و از طریق سایت 3.
www.uptodate.com/patients در دسترس می باشد.



Patient Education

ھای بیش از ھزاران مبحث آموزش بھ بیمار را در سطوح مختلف جھت پاسخگویی بھ نیاز
اطالعاتی مختلف بیماران فراھم می کند مطالب این بخش حاوی تصاویر تمام رنگی

د ،گرافیک و نمودار جھت کمک بھ خواننده برای درک وضعیت و مراقبت از خود میباش
مباحث این قسمت در دو سطح بطور خاص برای بیماران ارائھ می گردد 

سوال 5-4پاسخگوی .مطالب این قسمت بھ زبان ساده نوشتھ شده است : سطح مقدماتی -1
مھم افراد در خصوص یک مشکل پزشکی می ابشد 

رای این سطح طوالنی تر و مفصل تر از سطح مقدماتی میباشد و ب:سطح پیشرفتھ -2
فنی افرادی کھ میخواھند اطالعاتی جزئی بیشتری دریافت کنند وبا برخی اصطالحات

.پزشکی آشنایی دارند مناسب است 



Topics by Specialty

. دسترسی دارید ®UpToDateبا اشتراک خود بھ کل کتابخانھ تخصص ھای 
دبرای دیدن بخش ھای مرتبط با ھرکدام ، روی یکی از تخصص ھای زیر کلیک کنی



را انتخاب میکنیم Infection Diseasesمثال گزینھ بطور 



.اطالعات زیر را بھ ما ارائھ می دھد 

عفونت ھای مرتبط با بھداشت
یک مرور کلی: علل عفونت در مراکز مراقبت طوالنی مدت

اصول کنترل عفونت در مراکز مراقبت طوالنی مدت
عفونتھای بیمارستانی

:  عفونت ھا و مقاومت ضد میکروبی در بخش مراقبت ھای ویژه
اپیدمیولوژی و پیشگیری

اپیدمیولوژی ، پاتوژنز و: عفونت مرتبط با کاتتر داخل عروقی
میکروبیولوژی

عفونت باکتریایی منتقل شده از انتقال
عفونتھای مرتبط با کاتتر داخل عروقی

صتظاھرات بالینی و تشخی: عفونت مرتبط با کاتتر داخل عروقی
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Up TO Dateجستجو در 
در کادر جستجو عبارت خود را وارد کنید 1.
اھی ،نام این عبارت می تواند نام بیماری ،عالئم بیماری ،رویکرد  و اختالالت آزمایشگ:نکتھ (

)دارو و رده دارویی باشد 
وط بھ آن در صفحھ نتایج جستجو با کلیک بر روی عنوانی کھ زمینھ موضوعی ،نتایج مرب-2

.موضوع را مشاھده کنید 



.مربوط بھ آن زمینھ موضوعی را مشاھده کرداطالعات کلیک بر روی موضوع مورد نظر می توان با 
اطالعات اشاره موشواره بر روی ھر کدام از زمینھ ھای موضوعی، می توان در سمت راست صفحھ، با 

میم مشاھده کرد و درباره انتخاب مطلب مناسب تر و مرتبط تر، تصموضوع را جزئی تری مربوط بھ آن 
.گیری مناسب تری نمود



استفاده از پیشنھادھای جستجو

تکمیلی یا اصطالحات بھ ھنگام جستجوی یک موضوع، UpToDateدر برخی از موارد، 
موارد این. نتایج جستجو نشان داده می شوندباالی صفحھ جایگزینی را پیشنھاد می دھد کھ در 

:عبارتند از
.ھ باشدبرای یک اختصار کھ در جستجو بھ کار برده شده است، بیش از یک معنی وجود داشت.1
ط کاربر یا واژه جستجوی درج شده توساصطالح تایپی در اشکاالت یا سایر امالیی اشتباھات .2

.وجود داشتھ باشد
.جستجو وجود داشتھ باشداصطالح برای یک اطالعات دستھ ھای عام تری از .3

antigen Carcinoembryonic”دو معنای  CEAاصطالح برای مثال، برای  و ”
”endarterectomy Carotid ”وجود دارد.

صفحھ باالی ھر دو پیشنھاد را در UpToDateداده شده است، نشان ھمان طور کھ در تصویر 
.ارائھ کرده است CEAاصطالح نتایج جستجو برای 



استفاده از پیشنھادھای جستجو



ویژه بیماراناطالعات 
UpToDate صدھا موضوع آموزشی را برای بیماران فراھم آورده است کھ ھمانند

می شوند و در نتیجھ دقیق ترین و یکبار روزآمد ماه 4مخصوص پزشکان ھر اطالعات 
رین تمربوط بھ شایع اطالعات این . جدیدترین مطالب در اختیار بیماران قرار می گیرد

ھای بوده و بھ جنبھ ھایی از بیماری مانند ریسک فاکتورھا، علل بیماری، روشبیماریھا 
.ھای پیشنھادی اشاره می کنداختالالت ودرمان تشخیص، اقدامات پیشگیرانھ، 

ارائھ شده در این قسمت تنھا برای آموزش و آگاھی بیماران و خانواده ھای آنھا اطالعات 
طالعاتی امنظور دستیابی بھ بھ . نیستخوانندگان مناسب می باشد و برای سایر گروه ھای 

” information more get to Where”در سطح سایر گروه ھای بیماران بھ بخش 
اطالعات .کنیدمخصوص بیماران مراجعھ اطالعات در ھر کدام از زمینھ ھای موضوعی 

قرار گرفتھ است و از طریق سایت اختیارعموم مخصوص بیماران بھ صورت رایگان در 
patients/com.uptodate.wwwدر دسترس می باشد



اخص کردن عبارت جستجو
.  ان دھددقیق تر، عبارتی را وارد پنجره جستجو کنید کھ دقیقا آنچھ را کھ می خواھید نشاطالعات برای بازیابی 

درباره چگونگی درمان فشار خون در دوران حاملگی، دقیقا عبارتاطالعاتی برای مثال بھ ّ منظور یافتن 
hypertension of Treatment pregnancy in  دقیق تریاطالعات را وارد کادر جستجو کنید، زیرا این عبارت

. کردخواھد برای شما بازیابی  Hypertensionرا نسبت بھ واژه 

1-UpToDateکلمھمثالبرای.دھدمیتشخیصرارایجھایمترادفواختصاراتGERD
Gasteroesophagealdiseaseبھمربوطنتایج reflux)بازیابیرا)مریرفالکسبیماری
.کندمی

.کندمیبازیابیرایکسانینتایجکوچکیابزرگحروفازاستفادهجستجوفراینددر-2

پوششتحتپزشکیموضوعیھایتخصصتمامیدرخودکارطوربھجستجوعبارت-3
UpToDateشودمیجستجو.

.باشدنمیجستجوقابلانتشارسالومجلھیکعنواننویسنده،یکنامUpToDateدر-4
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