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مباحث کارگاه

معرفی

 پوشش موضوعیUpToDate

جستجو در پایگاه

تداخالت دارویی

 استفاده ازCalculator

 بخشWhats New

 بخشPCU(Practice Changing Update)

Patient Education



What is UpToDate ?

 مبتنی بر بهترین شواهد پزشکی

کمک به متخصصان جهت اخذ بهترین تصمیم بالینی

شامل به روز ترین اطالعات پزشکی و دارویی

 رشته تخصصی25موضوع بالینی در 11800پوشش بیش از

 نویسنده، ویراستار با 7100همکاری بیش  ازuptodate

امکان دستیابی پزشکان و داروسازان به آخرین اطالعات پزشکی و دارویی





انواع مطالعات



Evidence Base Pyramid



جمع آوری شواهد و اطالعات

 ژورنال معتبر420مرور

 جستجو در پایگاهMedline

 جستجو در پایگاهCochrane 

 جستجو در پایگاه اطالعاتیBMJ 

 گزارشهای سازمان غذا و داروی ایاالت متحده، آژانس دارویی اروپا

د سایر منابع اطالعاتی تولید شده توسط آژانسهای دولتی و غیر دولتی مانن
مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها و سازمان بهداشت جهانی

مجموعه مقاالت عمده جلسات علمی بین المللی و ملی

 تجربه بالینی و مشاهدات نویسندگان، ویراستاران و منتقدانUpToDate



UpToDateپوشش موضوعی 

اورژانس های پزشکی کودک و بزرگساالن

پزشکی داخلی و مراقبتهای اولیه بزرگسال

آلرژی و ایمنولوژی

پزشکی قلب و عروق

پوست

غدد درون ریز و دیابت

طب خانواده

گوارش و کبد

جراحی عمومی



سالمندان

نفرولوژی و فشارخون باال

زنان و زایمان و بهداشت زنان

اطفال

روان پزشکی

پزشکی ریه و مراقبتهای ویژه

روماتولوژی

بیماریهای عفونی

هماتولوژی

 و.....



How to Access ?



































 کدA :نشاندهنده عدم تداخل بین دو دارو است.

 کدB :نمایانگر امکان وجود واکنش بین دو دارو است اما نیازی به تغییر یکی از داروها نمیباشد.

 کدC :یمار و با توجه به وضعیت ب. بیانگر نیاز به دخالت در دوز مصرفی بیمار هنگام مصرف دو دارو است

ا هر فواید مصرف زمان دو دارو در تعداد اندکی از بیماران و برای کاهش میزان عوارض باید در دوز مصرفی یک ی

.دو دارو هماهنگی برقرار شود

 کدD :فواید به گونه ای که با توجه به وضعیت بیمار، میزان. نشان میدهد که دو دارو تداخل دارویی دارند

ه مصرف همزمان دو دارو و خطرات ناشی از ان مورد ارزیابی قرار گیرد و نیاز به مشاهده دقیق وضعیت بیمار ب

.هنگام مصرف، تغییر در دوز داروها با توجه به شواهد بالینی بیمار و جایگزینی داروهای معادل می باشد

 کدX :در این شرایط میزان خطر ناشی از مصرف همزمان دو دارو . بیانگر وجود تداخل بین دو دارو است

.بیشتر از فواید آن است و نباید دو دارو را با یکدیگر برای بیمار تجویز کرد
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