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Date of publication

 )1یک منبع اطالعاتی معتبر برای کمک به پزشکان و بیماران.
 )2شما میتوانید توسط کسری از ثانیه از بروزترین اطالعات در حوزه
سالمت آگاه شوید.

 )3این سایت در حین جراحی و مراقبتهای بیماران همراه شما خواهد بود
و در امر آموزش و مرور مطالب پزشکی و همچنین دسترسی به جدیدترین
مطالب شما را یاری میدهد.

محصول شرکت:
wolters kluwer
شرکتی معتبر در بخش سالمت است.

آدرس وب سایت:
ارائه دهنده ها:
آ قای یعقوب رضایی مسؤول کتابخانه بیمارستان
ولیعصر
نیما مالکی دانشجوی رشته کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
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UP TO DATE

اولین بخش در زمینه تخصص پزشکی میباشد و
انواع پرسش و پاسخهای موجود در هر حیطه
تخصصی را در بر دارد و همچنین اطالعات به روز را
در اختیار پزشکان قرار میدهد.
:residents. Fellows and students .2
بخش دیگر مربوط به کمک به دانشجویان و حمایت
از آنها برای پزشکان و متخصصان و پژوهشهای آنها
میباشد.
3

:Pateints and caregivers

بخش دیگر مربوط به بیماران هست که اگر بخواهند
بیماران خود را بهتر بشناسند میتوانند از بخش مربوط
به خودشان جست و جو کنند.
:group practices . 4
در بخشی دیگر به صورت اختصاصی پرداخته است به
تمرینهای گروهی یا عملیاتی که در این حالت
افراد بهتر است برای یادگیری به صورت گروهی تمرین
کنند عالوه بر آن نحوه انجام و پژوهشهای جدید در
این حوزه را در اختیارشان قرار میدهد.
:healthcare businesses . 5

برای کسب و کار بخشهای بهداشت و درمان استفاده
می شود و کارهای اقتصادی در بیمارستان را مورد
پژوهش قرار میدهد و اطالعات در این زمینه را در
اختیار دیگران قرار میدهد.





وارد سایت  UP TO DATEمیشویم



 https://www.uptodate.com
برای دسترسی به اطالعات این پایگاه باید اشتراک آن
را داشته باشیم در صورت داشتن اشتراک به راحتی
میتوانیم از اطالعات این سایت استفاده کنیم.



در کل نحوه جست و جو با این پایگاه برای دسترسی به
اطالعات پایه ساده میباشد و تنها کافی است در باکس
جست و جو موضوع مورد نظر خود را وارد کنیم و از
آن استفاده کنیم.

پوشش موضوعی سایت
UP TO DATE
در این پایگاه ما می توانیم به بیش از 13
تخصص پزشکی دسترسی داشته باشیم ک ه
بیش از  7300موضوع تخصصی را شامل
می شود که تمام این اطالعات جامع و بروز
توسط  4000پزشک گردآوری و بروز رسانی
می شود.
بخشی از حوزه موضوعی را که شامل می شود
از جمله:
 )1کلیه  ) 2اعصاب  ) 3قلب
 ) 4گوراش  ) 5اطفال  ) 6خوش شناسی
 ) 7سرطان  ) 8بیماری های عفونی
 ) 9ریه و حساسیتها  ) 10روماتولوژی
 ) 11زنان و زایمان و بهداشت زنان
 ) 12غدد درون ریز
 ) 13مراقبت های اولیه بزرگساالن

