
UpToDate klinik karar desteği için neden önde gelen tercihtir?

UpToDate, dünya çapında 30,000’den fazla kurumda kullanılan, bilgisayar 
veya mobil cihazlarla çevrimiçi olarak en üst düzey kanıta dayalı klinik bilgileri 
sunmakta olan klinik karar desteği kaynağıdır. Geçtiğimiz 20 yılda, dünyadaki 
en yaygın kullanılan tıbbi bilgi kaynaklarından biri haline gelmiştir.

Bir hastaneye UpToDate’in neden en yaygın kullanılan klinik karar desteği aracı 
olduğunu sorduğunuzda, UpToDate’in sonuçlar üzerinde kanıtlanmış olumlu 
bir etkiye sahip olduğunu ve doktorların bu aracı benimseme oranının yüksek 
olduğunu öğrenmeniz muhtemeldir. UpToDate, hastanede yatış sürelerinin ve 
komplikasyon oranlarının azalması ve hasta güvenliğinin artması dahil olmak 
üzere birçok temel ölçüt üzerinden hastane kalitesinin iyileştirilmesi ve bakım 
maliyetinin düşürülmesiyle bağlantılıdır.

Bir doktora, UpToDate’in neden en yaygın olarak kullanılan kaynak olduğunu 
sorduğunuzda ise hasta başında tanı ve tedavi kararları almak için en yüksek 
kaliteli klinik bilgilere hızlı ve kolay erişim sağladığını öğrenmeniz muhtemeldir.

UpToDate Anywhere, klinisyenlere, ödüllü Mobil Uygulamalar, ESK (Elektronik 
Sağlık Kaydı) sistemleri veya klinik portallar aracılığıyla erişim sağlar. Doktorlar 
ayrıca kurum içinde veya uzaktan erişim sağlayarak araştırdıkları klinik sorular 
ile birlikte sürekli eğitim kredileri kazanmaktadırlar.

Dünya çapında 30,000’den fazla tıp kurumu

UpToDate ’i kullanmaktadır

Kurumlar için UpToDate Anywhere
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Dünyanın her yerindeki doktorlar, klinik sorularına hızlı bir şekilde 
cevap vermesi için UpToDate’e güvenmektedir

Doktorlar, UpToDate’in sunduğu güç ve bilginin farkındadır. UpToDate’i daha 
önce hiç kullanmamış bir doktora, klinik sorulara nasıl cevaplar bulabileceğini 
gösterin, heyecanı belirgin olacaktır. Birçok anket ve araştırmada, doktorlar, 
UpToDate’in, daha iyi hasta bakımı konusunda kendilerine yardımcı olan 
güvenilir bir kaynak olduğunu teyit etmişlerdir.

Abone anketine cevap verenler şunları söylemişlerdir:
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UpToDate’ten önce hasta başında yüksek kaliteli, kanıta dayalı 
bilgileri bulmak zordu.

Doktorlar, tüm kanıtlara göz gezdirmek ve yeni bilgiler konusunda güncel 
kalmak için yardıma ihtiyaç duymaktadırlar.

UpToDate burada devreye girmektedir: kanıtları sentezlemekte ve orijinal 
konu başlığı değerlendirmeleri sunmaktayız. Diğer klinik destek sistemleri 
ise sadece tek tek araştırmaların veya bir metin ve dergi kütüphanesinin 
maddelere ayrılmış özetlerini sunmaktadır ancak bunlar hasta başında faydalı 
değildir. Buna karşılık, UpToDate yeni bilgileri içerikten güncellemekte ve 
derecelendirilmiş kanıta dayalı tedavi önerileri sunmaktadır.

Hepsi de alanlarında önde gelen uzmanlardan oluşan 49 ülkeden 6,000’den 
fazla doktor,  UpToDate yazar ve editör kadrosu içinde hizmet vermektedir. 
Bu kişiler, 470’den fazla hakemli dergide, çevrimiçi tıbbi kaynakta ve başlıca 
uluslararası dernekler tarafından yayınlanan kılavuz bilgilerdeki en güncel 
kanıtları incelemekte ve değerlendirmektedir. Editoryal ekip, içeriği sürekli 
güncellemektedir ve dikkatli bir şekilde gerçekleştirilen editoryal süreç 
konusunda şeffaftırlar: tüm konu başlıkları, yazarların ve editörlerin adlarını, 
uzmanlık alanlarını ve bağlı oldukları akademik kurumları içerir. Buna ek olarak, 
UpToDate reklam veya sponsorluk kabul etmemektedir.

UpToDate sayesinde doktorlar, en zorlu klinik soruları bile hızlı bir şekilde 
cevaplayabilir ve hastalarına en iyi bakımı nasıl sunacaklarını belirleyebilirler.
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Kanıt: Hastaneler için ölçülebilir faydalar, 60’dan fazla araştırma ile ortaya konulmuştur.

UpToDate çok yaygın kullanıldığı için en çok incelenen klinik karar desteği kaynaklarından biridir. Aslında, dünyanın 
çeşitli yerlerinde yapılmış 60’dan fazla araştırma, UpToDate’in, aralarında iyileştirilmiş hasta bakımı ve hastane 
performansı da bulunan faydalarını ortaya koymaktadır. Araştırmalarımızın tamamı şu adreste incelenebilir: www. 
uptodate.com/research. 

Aşağıda üç örnek bulunmaktadır: 
n Harvard Üniversiteli araştırmacıların gerçekleştirdiği, 2011 tarihli olan ve Journal of Hospital Medicine’de 

yayınlanan bir araştırma, UpToDate kullanımı ve iyileştirilmiş sonuçlar arasında bir ilişki göstermiştir. UpToDate 
kullanan hastanelerde şunlar görülmüştür:
• Daha düşük ölüm oranı — üç yıllık bir dönem içerisinde 11,500 hayat kurtarılmıştır
• Daha kısa hastanede kalma süreleri — her yıl 372,500 hastane gününden tasarruf edilmiştir
• İyileştirilmiş hastane kalitesi — Hastane Kalitesi Birliği (Hospital Quality Alliance) ölçütlerindeki her durum için

daha iyi kaliteli performans1

n Singapore Milli Üniversite Hastanesindeki araştırmacılar, UpToDate kullanımının, %37 oranında 

incelemelerde, tanılarda veya yönetim kararlarında değişiklikler sağladığını bulmuşlardır.2

n Mayo Clinic tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, yeni nesil doktorları eğitmeye kendini adamış 
tıp merkezleri için oldukça ilgi çekicidir: araştırmacılar, UpToDate’in günde 20 dakika kullanılmasının, 
standartlaştırılmış bir inceleme tarafından ölçüldüğü şekilde bir yıllık ihtisas eğitimine eşdeğer bir bilgi birikimiyle 
sonuçlandığını bulmuşlardır (Internal Medicine In-Training Examination (IM-ITE)).3

1. Isaac T, Zheng J, Jha A. Use of UpToDate and outcomes in US hospitals. J Hosp Med 2012; 7:85.
2. Phua J, See KC, Khalizah HJ, et al. Utility of the electronic information resource UpToDate for clinical decision

making at bedside rounds. Singapore Med J 2012; 53:116.
3. McDonald FS, Zeger SL, Kolars JC. Factors associated with medical knowledge acquisition during internal medicine. J 

Gen Intern Med. 2007 28 Nisan.

“UpToDate benim için ticari 

bir ürün değil. UpToDate 

tıbbı uygulamanın yeni bir 

yolu.”

R.M. Valentijn, MD 
HAGA Hospital 
The Hague, The Netherlands



Artık UpToDate Anywhere ile sağlık organizasyonunuzdaki klinisyenler, 
ihtiyaç duydukları kanıta dayalı klinik içeriğe ihtiyaç duydukları  her 
zaman ve yerde – hasta başında, ESK sistemi aracılığıyla, evlerinde veya 
ofislerinde erişebilmektedirler.

Aboneliğe dayalı model şunları içermektedir: 

n UpToDate’i, hastanenin ESK sistemine doğrudan ekleme özelliği. Kullanıcı anketleri, 
UpToDate’in ESK sistemine eklenmesinin hem ESK’dan memnuniyetin hem de ESK 
kullanımının artmasıyla sonuçlandığını ortaya koymaktadır. 

n Herhangi bir internet tarayıcısından veya iOS®, Android™ ve Windows 8 cihazları için 
olan ve EContent Magazine tarafından “Yayıncılık Alanındaki En İyi Uygulama” olarak 
bahsedilen ödüllü UpToDate Mobil Uygulamasından doğrudan erişim.

n Klinisyenler herhangi bir zaman ve yerde – site üzerinden veya bir bilgisayar veya mobil cihaz 
aracılığıyla uzaktan - hangi klinik soruyu araştırırlarsa araştırsınlar CME kredilerini arttırabilirler.

Kullanıcılar şunlara doğrudan erişime sahiptir: 

 10,500’den fazla klinik konu başlığına ilişkin kapsamlı içerik

 Araması kolay mini resim formatında sunuln 28,000’den fazla grafik

 9,600’den fazla derecelendirilmiş öneri

 400,000’den fazla Medline özetiyle tamamen referanslanmış konu başlıkları

 Sürekli güncellenen içerik

Bu üstün kaliteli klinik karar desteği aracını kullananlar arasına katılın:

Ulusal düzeyde UpToDate erişimi sunan ülkeler

• Suudi Arabistan     • Norveç      • İspanya

UpToDate’e güvenen uluslararası tanınırlığa sahip hastaneler

• Hospital Israelita Albert Einstein, Brezilya

• Johns Hopkins Hospital, ABD

• Leeds Eğitim Hastaneleri NHS Vakfı, İngiltere

• Massachusetts General Hospital, ABD

• Mayo Foundation, ABD

• Hamburg Üniversitesi, Almanya

• Tokyo Üniversitesi, Japonya

• Ve dünyanın çeşitli yerlerindeki 30,000’den fazla üst düzey kuruluş

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz:
bilgi@geminiltd.com.tr - 0216 464 33 00 - 0312 440 91 71 

Her ay

1 milyondan 
fazla klinisyen

kullanıcı
23 milyondan fazla
konuda arama yapmaktadır

20’den fazla Uzmanlık Alanı

Aile Hekimliği ve Genel Uygulamalar
Akciğer ve Yoğun Bakım
Alerji ve İmmünoloji
Anesteziyoloji*
Bulaşıcı Hastalıklar
Dermatoloji
Endokrinoloji ve Diyabet 
Gastroenteroloji ve Hepatoloji
Genel Cerrahi
Geriatri
Hematoloji
Hospital Medicine
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Kadın Sağlığı 
Kardiyovasküler Tıp
Nefroloji ve Hipertansiyon
Nöroloji
Onkoloji
Palyatif Bakım
Pediatri
Psikiyatri
Romatoloji
Uyku Bozuklukları*
Yetişkin Birinci Basamak Bakım ve Dahili Tıp 
Yetişkin ve Pediatrik Acil Durum Tıbbı

*geliştirilmekte olan uzmanlıklar

Tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz: www.uptodate.com/home/trademark
Not: UpToDate’i ülkenizdeki veya uzmanlık alanınızdaki CME gerekliliklerini yerine getirmek için kullanıp 
kullanamayacağınızı görmek için, CME gerekliliklerinin en güncel listesi için www.uptodate.com/cme adresini ziyaret 
ediniz. CME kredisi her ülkede mevcut değildir ve her kullanıcı, UpToDate kullanımının belirli bir ülke/uzmanlık alanı için 
geçerli olup olmadığını belirlemekle sorumludur.
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