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همذهِ
پایگاُ  ، UP To Datهٌثغ هٌحػز تِ فزدی تزای پشضىاى تالیٌی ٍ تیواراى است.ایي پایگاُ تشرگتزیي اًجوي
تالیٌی در جْاى است وِ پاسخگَی سَاالت پشضىاى تالیٌی تزای هزالثت اس تیواراى ٍ پاسخگَی سَاالت تیواراى
در هَرد ٍؾؼیت سالهتی آًْاست.
ایي پایگاُ یه پایگاُ اطالػات تالیٌی جاهغ ٍ رٍسآهذ است وِ آخزیي یافتِ ّای تالیٌی را ارائِ هی ًوایذ ٍ ضاهل
تیص اس  9088هَؾَع در  71رضتِ تخػػی ،تیص اس  81888غفحِ اس هتَى ،تػاٍیز ،پیًَذ تِ چىیذُ ّای پشضىی
ٍ پایگاُ دارٍیی است.ایي پایگاُ هثتٌی تز ضَاّذ پشضىی لاتل اتىاست ٍ پیطٌْادات هؼتثزی را تزای درهاى ارائِ
هی وٌذ.اطالػات ایي پایگاُ ّز 4هاُ یىثار تزٍس هی ضَد.

جْت ٍرٍد تِ ایي پایگاُ اس طزق سیز هی تَاى الذام وزد:
ٍ .7رٍد تِ سایت وتاتخاًِ هزوشی داًطگاُ ػلَم پشضىی گیالى .وتاتخاًِ دیجیتال.پایگاّْای اطالػاتی
.ولیه تز رٍی لَگَی Up To Date
http://www.gums.ac.ir/diglib

ٍ .2رٍد اس طزیك آدرس هستمین ایي پایگاُ www.UpTo Date.com :

جْت ٍرٍد تِ پایگاُ(  Log inضذى) در غَرتی وِ تِ  IPداًطگاُ دستزسی ًذاریذ ٍ تِ هٌظَر استفادُ اس توام
اهىاًات هَجَد ،تایذ ػؿَ ضَیذ تذیي هٌظَر اس سوت راست تاالی غفحِ تز رٍی گشیٌِ ( )Subscribeولیه
وٌیذ غفحِ ای تاس هی ضَد تا واهل وزدى اطالػات خَاستِ ضذُ ٍ تاییذ password ٍ usernameاس ایي پس
هی تَاًیذ ٍارد پایگاُ ضذُ ٍ اس تواهی اهىاًات هَجَد استفادُ ًواییذ.

جستجو در Up To Date
جْت جستجَ در پایگاُ ولیذ ٍاصُ یا ػثارت هَرد ًظز را در ًَار جستجَ ٍارد وٌیذ( ػثارت جستجَ هی تَاًذ ًام
تیواریْا ،ػالئن تیواری ،رٍیىزدّا ٍ اختالالت آسهایطگاّیً ،ام دارٍّا ٍ ردُ ّای دارٍیی تاضذ ) ٍ یا هی تَاًیذ
اس ولیذٍاصُ ّای پیطٌْادی پایگاُ وِ تِ هحؽ ٍارد وزدى چٌذ حزف اتتذایی ٍاصُ ظاّز هی ضًَذ استفادُ
ًواییذ.

ًتیجِ جستجَ تِ ایي غَرت ًوایاى هی ضَد.

در غفحِ ی ًتایج جستجَ هی تَاى تا اًتخاب یىی اس ایي گشیٌِ ّا ( Graphics , Patient ,Pediatric, Adult
) جستجَ را تِ یىی اس گزٍّْای تشرگساالى  ،وَدواى ،تیواراى ٍ یا فزم گزافیىی هَؾَػات هحذٍد ًوَد.

جستجَی گزافیه
اگز تِ دًثال گزافیه ٍ تػاٍیز پشضىی ّستیذ  Up To Dateایي اهىاى را فزاّن هی وٌذّ.شاراى گزافیه هثل
ػىس ،جذٍلً ،وَدار ،فیلن ،اضىال ٌّذسی ٍ  ...در ایي پایگاُ ٍجَد دارد تا ٍارد وزدى ػثارت جستجَ ٍ اًتخاب
گشیٌِ گزافیه هی تَاى تِ اطالػات هَردًظز دست یافت.

تا ولیه تز رٍی ّز وذام اس تػاٍیز اهىاى گزفتي خزٍجی اس تػَیز در  PowerPointیا ّ ٍ Printوچٌیي دیذى
هَؾَػاتی وِ آى گزافیه در آى آهذُ فزاّن است.

هزٍری تز غفحِ اغلی Up To Date
در غفحِ اغلی  Up To Dateسِ گشیٌِ  Drug Interactions ٍ Calculators , Contentsآهذُ وِ در هَرد
ّز وذام تَؾیحاتی تِ اختػار تیاى هی گزدد.

Contents
تا تاس وزدى وطَی وٌار ایي گشیٌِ هَارد سیز لاتل هطاّذُ است:
 :What's Newایي تخص حاٍی جذیذتزیي اطالػات اؾافِ ضذُ تِ پایگاُ درتخػػْای هختلف در 6هاُ گذضتِ
است .وافیست تا تا اًتخاب ایي گشیٌِ ٍ سپس هَؾَع هَرد ًظز تِ جذیذتزیي اطالػات در ایي حَسُ دست یاتیذ.
تِ ػٌَاى هثال هی خَاّیذ اس جذیذتزیي اطالػات در حَسُ ی  Hematologyهطلغ ضَیذ .اًتخاب گشیٌِ What's
 ٍ Newسپس اًتخاب حَسُ ی هَرد ًظز .غفحِ ًتایج تذیي غَرت ظاّز هی گزدد.

 : Practice Changing UpDatesایي تخص تَغیِ ّای هٌحػز تِ فزد ٍ هذرى تا تزٍس رساًی در هَارد تالیٌی
ٍ یا تغییزاتی وِ هوىي است در ػولىزدّای تالیٌی تاثیزگذار تاضذ را تاویذ هی وٌذ .تِ ػٌَاى هثال رصین درهاًی
جذیذ را تِ تیواراى در هحذٍدُ سٌی خاظ ٍ جذا اس هیشاى تیواری ارائِ هی دّذ.

 :Drug Informationایي تخص ضاهل اطالػات سیادی در هَرد دارٍّا در سهیٌِ هَارد استفادُ  ،دٍس هػزف،
ّطذارّا ،تذاخالت دارٍیی،جذیذتزیي اطالػات در هَرد درهاًْای دارٍیی ٍ آهَسش تِ تیوار در سیزتخص ّای
هختلف هی تاضذ.

 : Patient Educationتا اًتخاب ایي تخص  ،اطالػات در دٍ سطح ،تِ هٌظَر ووه تِ هخاطة تزای درن
ٍؾؼیت خَد ٍ ًحَُ ی هزالثت اس خَد ارائِ هی ضَد .

سطح اتتذایی( :)The Basicsاطالػات ایي لسوت هختػز ٍ سادُ تیاى ضذُ ٍ تِ سَاالت پایِ ٍ هْن افزاد در
راتطِ تا هطىل تیواری یا پشضىی پاسخ هی دّذ .ایي سطح تزای اضخاغی وِ هی خَاٌّذ ولیت هَؾَع را تذاًٌذ
هٌاسة است.
سطح حزفِ ای ( :)Beyond the Basicsایي سطح واهل تز ٍ پیطزفتِ تز اس سطح اتتذایی است تزای
اضخاغی وِ توایل دارًذ اطالػات ٍ جشئیات تیطتزی تگیزًذ ٍ یا تا تزخی ػثارت ّای تخػػی پشضىی آضٌا
ّستٌذ هٌاسة است.

 :Topics by Specialtyاهىاى دستزسی واهل تِ تخػػْای هَجَد در پایگاُ اس طزیك اضتزان تزای ضوا فزاّن
ضذُ است .تزای دستزسی تِ اطالػات السم  ،وافیست تز رٍی ّز وذام اس تخػػْای هَجَد ولیه وٌیذ.

 :Authors and Editorsایي تخص ،اساهی ًَیسٌذگاى ٍ ،یزاستاراى ٍ افزادی وِ در تخػع ّای هختلف در ایي
پایگاُ دست اًذر وارًذ آٍردُ است.

Calculators
تا ولیه تز رٍی ایي تخص ٍ تؼییي ًوَدى هَؾَع هَردًظز هی تَاى تِ هحاسثِ پزداخت تِ ػٌَاى هثال تزای
هطخع وزدى ضاخع تَدُ تذًی ( )BMIوافیست اس تیي هَارد هطخع ضذُ ایي هَرد را اًتخاب ًواییذ .غفحِ
ای تاس هی ضَد وِ تایذ همادیز خَاستِ ضذُ را در لسوت ٍ Inputالغ در سوت چپ غفحِ ٍارد وٌیذ ٍ
ًتیجِ( )Resultرا در سوت راست غفحِ هطاّذُ ًواییذ.

Drug Interactions
 Up To Dateتا ّوىاری ® Lexicompتاًه اطالػاتی جاهغ ٍ ٍسیؼی را تِ هٌظَر واّص خطزات ٍ افشایص
ایوٌی تیوار تَجَد آٍردُ است .ایي تاًه تِ تحلیل تذاخل ّای هاتیي دارٍ تا دارٍ ،گیاُ دارٍیی تا دارٍ ٍ گیاُ
دارٍیی تا گیاُ دارٍیی هی پزداسد.
پس اس ٍرٍد تِ ایي پایگاًُ ،ام دارٍی هَرد ًظز را در وادر جستجَ ٍارد وٌیذ تا ًَضتي چٌذ حزف اتتذایی ،لیستی
اس دارٍّایی وِ تا آى حزٍف آغاس هی ضًَذ ًوایص دادُ هی ضَد وِ هی تَاى اس تیي آًْا ًیش دارٍی هَرد ًظز را
اًتخاب وزد.
ًىتِ :دارٍ اس طزیك ًام تجاری لاتل تاسیاتی است.

تذیي تزتیة لیستی اس دارٍّای هتذاخل تِ ّوزاُ ایٌىِ در چِ گزٍُ اس لحاظ هیشاى خطز در غَرت هػزف ّوشهاى
لزار دارًذ ًوایص دادُ هی ضَد وِ تا ولیه تز رٍی ّز وذام هی تَاى اطالػات تیطتزی وسة ًوَد.

وذ ً : Aطاى دٌّذُ ًثَد تذاخل فارهاوَدیٌاهیه ٍ فارهاوَویٌتیه در تیي دٍ دارٍ است .
وذ ً : Bوایاًگز اهىاى ٍجَد ٍاوٌص در تیي دٍ دارٍ است اها ًیاسی تِ تغییزیىی اس دارٍّا تزای تیوار ٍجَد ًذارد .
وذ  : Cتیاًگز ًیاس تِ دخالت در دٍس هػزفی تیوار تِ ٌّگام هػزف ّوشهاى دٍ دارٍ است  .تا تَجِ تِ ٍؾؼیت تیوار

ٍ فَایذ هػزف ّن سهاى دٍ دارٍ  ،در تؼذاد ووی اس تیواراى ٍ تزای واّص هیشاى ػَارؼ تایذ در دٍس هػزفی یه یا
ّز دٍ دارٍ ّواٌّگی تزلزار ضَد .
وذ : Dتیاًگز تذاخل دارٍیی تیي دٍ دارٍ هی تاضذ  .تِ گًَِ ای وِ تا تَجِ تِ ٍؾؼیت تیوار  ،هیشاى فَایذ هػزف
ّوشهاى دٍ دارٍ ٍ خطزّای ًاضی اس آى هَرد ارسیاتی لزار هی گیزد ٍ ًیاس تِ هطاّذُ دلیك ٍؾؼیت تیوار تِ ٌّگام
هػزف ؛ تغییز در دٍس دارٍّا تا تَجِ تِ ضزایط تالیٌی تیوار ٍ جایگشیٌی دارٍّای هؼادل ٍجَد دارد .
وذ  : Xتیاًگز تذاخل دارٍیی تیي دٍ دارٍ هی تاضذ  .در ایي ضزایط هیشاى خطز ًاضی اس هػزف ّوشهاى دٍ دارٍ
تیطتز اس فَایذ آى است ٍ ًثایذ دٍ دارٍ را تایىذیگز تزای تیوار تجَیش وزد .
اگز چٌاًچِ تخَاّیذ تذاًیذ وِ آیا دٍ دارٍی هَرد ًظزتاى تا ّن تذاخل هػزف دارًذ یا ًِ .وافیست پس اس ًَضتي
ًام دارٍی اٍل ٍ ایٌتز وزدىً ،ام دارٍی دٍم را در وادر جستجَ ٍارد وٌیذ ٍ ایٌتز ًواییذ سپس تز رٍی دووِ
 Analyzeولیه وٌیذ ًتیجِ ًوایص دادُ هی ضَد.

تزای حذف ًام دارٍ اس رٍی غفحِ ،ػالهت – در وٌار ًام دارٍ یا گشیٌِ  Clear listدر سوت چپ غفحِ را اًتخاب
وٌیذ.

