


 

 

شهاب چهری : تهیو کننده  

           کارشناس ارشد اطالع رسانی پزشکی



 

  Date-To-Up :هعرفی•

 در ٍ ٍب رٍی تر کِ است الکترًٍیکی اطالعاتی هٌثع•
 را تفػیلی اطالعاتی ٍ ضَد هی هٌتطر فطردُ لَح قالة

 تالیٌی، عالئن) تالیٌی هَارد ٍ تیوار از هراقثت درتارُ
  (تیواریْا درهاى ٍ تطخیع ٍ آزهایطگاّی ّای رٍش
 .دارد کارترد تیواراى ٍ پسضکاى ترای کِ دّذ هی ارائِ

 تیواراى تِ هرتَط هَرد هیلیَى 80 از تیص سالِ ّر
 ٍ پصٍّص هَرد UpToDateتحقیقاتی ّای تین تَسط

 ارائِ اطالعات یکثار هاُ 4 ّر ٍ گیرد هی قرار تررسی
 .ضَد هی رٍزآهذ UpToDate در ضذُ

 



  :UpToDate هَضَعی پَضص•

 تیص ٍ تػَیر ٍ هتي غفحِ ّسار 75 از تیص پایگاُ ایي در•
 اطالعاتی پایگاُ یک ٍ است ضذُ فراّن هٌثع ّسار 250 از

  ضذُ ارائِ ًیس هذالیي ّای چکیذُ تِ پیًَذّایی ٍ دارٍیی
  13 در را هَضَعی زهیٌِ 7300 از تیص UpToDate .است

 ، کلیِ.:از است عثارت کِ دّذ هی پَضص پسضکی تخػع
  تیواری ، سرطاى ، ضٌاسی خَى ، کثذ ٍ گَارش ، اعػاب

 ، اطفال ، ضٌاسی ایوٌی ٍ ّا حساسیت ریِ، ، عفًَی ّای
 درٍى غذد  زًاى، تْذاضت ٍ زایواى ٍ زًاى ،  رٍهاتَلَشی

 هراقثت  اٍرشاًس، ٍ خاًَادُ طة ،  عرٍق ٍ قلة ،  ریس
 تسرگساالى اٍلیِ ّای



 :مستقیم لینک•

• https://www.uptodate.com 

 

 

  پورتال طریق از دسترسی•

 مرکسی کتابخانه

•http://lib.kums.ac.ir 

https://www.clinicalkey.com/




 



 



 



  (:Drug interactions)   دارٍیی اطالعاتی پایگاُ•

 ّای تذاخل تحلیل تِ کِ است ای ترًاهِ اطالعاتی پایگاُ ایي•
  گیاُ تا دارٍیی گیاُ ٍ دارٍ تا دارٍیی گیاُ دارٍ، تا دارٍ هاتیي

 هَردًظر دارٍی ًام جستجَ اًجام ترای .پردازد هی دارٍیی
 ترای جستجَ  اًجام از تعذ .هیطَد ٍارد جستجَ پٌجرُ در

 هَردًظر دارٍی تا کِ هَادی ٍ دارٍّا توام ًام هطاّذُ
  از ای سیاِّ ٍ کردُ کلیک دارٍ ًام رٍی تر دارًذ تذاخل
 هی دادُ ًطاى دارًذ دارٍیی تذاخل کِ هَادی ٍ دارٍّا

 دارٍیی تذاخل چگًَگی تررسی تِ ًیاز کِ ضرایطی در .ضَد
  تِ دارٍ دٍ ًام تاضذ، داضتِ ٍجَد خاظ دارٍی دٍ تیي در

 گسیٌِ اًتخاب تا سپس .ضَد هی جستجَ جذاگاًِ غَرت
analyze ًطاى دارٍ دٍ تیي در تذاخل هیساى داهٌِ ٍ ٍجَد 

 .ضَد هی دادُ

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 




