
 
 

 

 Up To Date تیراهنمای استفاده از پایگاه اطالعا

Up To Dateو اطالعات تفصیلی را درباره مراقبت از  شدهدر قالب لوح فشرده منتشر  یا منبع اطالعاتی الکترونیکی است که بر روی وب و

روشهای آزمایشگاهی و تشخیص و درمان بیماریها ( ارائه می دهد که برای پزشکان و بیماران , بیمار و موارد بالینی اعم از عالئم بالینی 

مورد پژوهش و بررسی قرار  Up To Dateمربوط به بیماران توسط تیم های تحقیقاتی گزارش میلیون  80کاربرد دارد هر ساله بیش از 

  می شود. به روز رسانی Up To Dateماه یکبار اطالعات ارائه شده در  4می گیرد و هر 

 Up To Dateورود به محیط جستجوی 

  www.utdo.ir از طریق آدرس .1

 در سایت منابع الکترونیک دانشگاه. Up To Dateاز طریق لینک  .2

 Up To Dateپوشش موضوعی 

Up To Date  و بیش از  سندهزار  75در این پایگاه بیش از تخصص پزشکی پوشش می دهد. 13زمینه موضوعی را در  7300بیش از

 ه شده است. ئهزار منبع فراهم شده است و یک پایگاه اطالعاتی دارویی و پیوندهایی به چکیده های مدالین نیز ارا 250

      Drug interaction پایگاه اطالعات دارویی 

, گیاه دارویی با دارو و گیاه دارویی می پردازد. برای انجام  بین دارو با داروای است که به تحلیل تداخل های مااین پایگاه اطالعاتی برنامه 

جستجو نام داروی مورد نظر در پنجره جستجو وارد می شود. بعد از انجام جستجو برای مشاهده نام تمام داروها و موادی که با داروی مورد 

 دی ه تداخل دارویی دارند نشان داده بر روی نام دارو کلیک کرده و سیاهه ای از داروها و موا , تداخل دارندکه نظر 

 شیمیایی قابل جستجو است و با نام   Aspirinمی شود. داروها از طریق نام تجاری قابل بازیابی هستند. مثال آسپرین با نام تجاری 

Acetylsalicylic acid  علمی اختصار یا با نامASA  وجود ندارد.  اطالعات مورد نظرامکان دسترسی  به 
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 Up To Dateجستجو در 

 مراحل زیر را دنبال کنید: Up To Dateبرای جستجوی اطالعات در 

 عبارت جستجوی خود را وارد کنید.New Search ) در کادر جستجو ) .1

 نکته : عبارت جستجو می تواند نام بیماریها , رویکردها و اختالالت آزمایشگاهی , نام داروها و رده های دارویی باشد.

 کلیک کنید. Goبر روی  .2

 عنوان موضوعی , نتایح مربوط به آن موضوع را مشاهده کنید. یک در صفحه نتایج جستجو با کلیک کردن بر روی  .3

 

 

 

 

 کردن عبارت جستجو  خالصه

برای مثال به  . برای بازیابی اطالعات دقیق تر , عبارتی را وارد پنجره جستجو کنید که دقیقا آنچه را که می خواهید نشان دهد

 Treatment of hypertensionدقیقا عبارت رمان فشار خون در دوران حاملگی ,منظور یافتن اطالعاتی درباره چگونگی د

in pregnancy   وارد کادر جستجو کنید. زیرا این عبارت اطالعات دقیق تری را نسبت به واژه راhypertension  برای

 شما بازیابی خواهد کرد.

 و :نکات جستج

Up To Date  اختصارات ومترادف های رایج را تشخیص 

)بیماری رفالکس مری ( را   Gasteroeophageal reflux diseaseنتایج مربوط به  GERDمی دهد. برای مثال کلمه  

 بازیابی می کند. 

 در فرایند جستجو استفاده از حروف بزرگ یا کوچک نتایج یکسانی را بازیابی می کند.  . 2

 جستجو می شود. Up To Date. عبارت جستجو به طور خودکار در تمامی تخصص های موضوعی پزشکی تحت پوشش 3

 سال انتشار قابل جستجو نمی باشد نام یک نویسنده , عنوان یک مجله و Up To Date. در 4

  



 
 

 دریافت زمینه های موضوعی از صفحه نتایج جستجو

 , نتایج جستجو همانند تصویر نشان داده می شود. Up To Dateبعد از وارد کردن عبارت جستجو و اجرای جستجو توسط 

 

 

 

 

 

 

 با کلیک بر روی موضوع مورد نظر می توان اطالعات مربوط به آن زمینه موضوعی را مشاهده کرد.

در سمت راست صفحه  اطالعات جزئی تری مربوط به آن موضوع را  با اشاره موشواره بر روی هر کدام از زمینه های موضوعی  می توان

 مشاهده کرد و درباره انتخاب مطلب مناسب تر و مرتبط تر , تصمیم گیری بهتری داشت.

 استفاده از پیشنهادهای جستجو : 

به هنگام جستجوی یک موضوع اصطالحات تکمیلی یا جایگزینی را پیشنهاد می دهد که در باالی  Up To Dateدر برخی از موارد  

 نتایج صفحه نتایج جستجو نشان داده می شوند. این موارد عبارتند از :

 برای یک اختصار که در جستجو به کاربرده شده است بیش از یک معنی وجود داشته باشد. .1

 اشکاالت تایپی در اصطالح یا واژه جستجوی درج شده توسط کاربر وجود داشته باشد.اشتباهات امالیی یا سایر  .2

وجود دارد .همان طور  Caritid endarterectomyو  Carcinemembryonicدو معنای  CEAبرای مثال برای اصطالح  .3

 CEAه نتایج جستجو برای اصطالج هر دو پیشنهاد را در باالی صفح Up To Date( نشان داده شده است , 4که در تصویر شماره )

  ارائه کرده است.

 

 

 



 
 

صدها موضوع آموزشی را برای بیماران فراهم آورده است همانند اطالعات مخصوص پزشکان هرر   Up To Dateاطالعات ویژه بیماران 

گیررد. ایرن اطالعرات مربروط بره      ماه یک بار روز آمد می شوند و در نتیجه دقیق ترین و جدید ترین مطالب در اختیار بیماران قرار می  4

شایع ترین بیماریها بوده و به جنبه هایی از بیماری مانند ریسرک فاکتورهرا , علری بیمراری , روشرهای تشرخید , اقردامات پیشرگیرانه ,         

 اختالالت و درمان های پیشنهادی اشاره می کند. 


