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UpToDate - Klinik Karar Destek Sistemi - Ayırt edici özellikler hakkında

Kimden: Gemini Bilgi Teknolojileri A.S. (geminibilgi@mobildevmailservice.com)

Alıcı:

Tarih:

 
  

  
  
UpToDate, sağlık profesyonelleri tarafından en sık kullanılan klinik karar destek sistemlerindendir.

Türkiye’de, 76 Tıp Fakültesi/hastanelerinin ve EKUAL kapsamında 63 Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kullanmakta olduğu
UpToDate; kanıta dayalı, güncel ve güvenilir bilgiler ile klinik kararları desteklemekte, en iyi hasta bakımının sağlanmasına destek
olmakta ve klinik etkinliği arttırmaktadır.
 

UpToDate kanıta dayalı ve güvenilir bilgi sunar:
 
UpToDate editör kadrosunda yer alan 7100’den fazla doktor, en güncel kanıta dayalı bilgileri gözden geçirerek UpToDate
içeriğini güncel tutmaktadır. Mevcut içeriğin güncellenmesi veya yeni içerik eklenmesi için, dikkatli ve titiz bir editöryal süreç
izlenmektedir.
 

UpToDate, 25 uzmanlık alanında 11.800’den fazla konu başlığını içermektedir. Her bir konu başlığı, alanında en uzman

kişiler tarafındanoluşturulmaktadır ve her uzmanlık alanına özel en az bir editör bulunmaktadır.
 
UpToDate içinde yer alan her bir konunun yazar ve editör bilgileri sayfanın başında yer almaktadır, bu sayede içeriğin kimler
tarafından oluşturulduğu belirtilmektedir.

 
UpToDate klinik etkinliği desteklemektedir:
 
UpToDate, iyileştirilmiş sonuçlarla ilişkilendirilmiş, tedavi sırasında en güvenli ve güncel kanıta dayalı bilgilerle kullanılabilen

tek klinik karar destek kaynağıdır.
 

90'dan fazla araştırma, UpToDate'in yaygın kullanımının, iyileştirilmiş hasta bakımı ve sonuçları ile ilişkili olduğunu

göstermiştir.
 

UpToDate kullanımı sonrası,  klinik kararların 1/3 oranında değiştiği araştırmalarda gösterilmiştir.
 

UpToDate içinde yer alan ilaç bilgileri;  Lexicomp ile işbirliği yapılarak geliştirilmiştir.
Bu işbirliği, ilaç bilgilerinin her iki kaynakta da tutarlı olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Bu sayede, istenmeyen değişkenliği azaltarak gelişmiş hasta bakımını desteklemektedir.

 
UpToDate hastaneniz HBYS bilgi sistemine entegre edilerek doktorlarınıza hızlı ve
hastaya yönelik teşhis ve tedavi bilgisine erişimde kolaylık sağlar:
 
Kütüphane / Hastane / HBYS Firması / UpToDate işbirliği ile gerçekleşen entegrasyon çalışması doğrultusunda, doktorlarınhasta
ekranından UpToDate içeriğine erişimleri sağlanmaktadır!
UpToDate / Hastane HBYS Entegrasyon çözümü ile ilgili video: https://www.youtube.com/watch?v=eK9i-nky-Yo 

 
UpToDate’i Türkçe arayüz ile kullanabilirsiniz:
 
UpToDate, bu yıl eklenen Türkçe dil seçeneği sayesinde artık Türkçe arayüz ile kullanılabilmektedir. Bu özellik sayesinde

UpToDate içerisinde ihtiyacınız olan bilgiyi Türkçe terimler kullanarak arayabilirsiniz.
 
Aramak istediğiniz terimi Türkçe olarak yazdığınızda UpToDate içindeki en ilgili sonuçlar gösterilecektir. Aramanız için KOAH,
BOS, OKB gibi kısaltmaları da Türkçe olarak yazabilirsiniz.
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UpToDate her koşulda sağlık çalışanlarını desteklemektedir:
 
UpToDate, kapsamlı ve güvenilir içeriği ile her zaman sağlık çalışanlarını desteklemektedir.

Güvenilir ve doğru bilgiye en çok ihtiyaç duyulan Covid-19 pandemisinde de; UpToDate, içeriklerini güncelleyerek ve tüm

içeriğini 2 ay boyuca bütün sağlık çalışanlarının kullanımına açarak desteğini sürdürmüştür.

 
Covid-19 ile ilgili düzenlenmiş bilgilendirme sayfası da tüm sağlık çalışanlarının kullanımına açıktır. Sayfaya erişmek için tıklayınız.
 
2 aylık açık erişimin ve Covid-19 kaynaklarının kullanımındaki yoğunluk da, sağlık çalışanlarının ihtiyaçları olan bilgilere erişmek
için UpToDate’e güvenle ve sıklıkla başvurduklarını göstermektedir.
  
Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 
 

Gemini Bilgi Teknolojileri A.Ş
Istanbul Tel: (90) 216 4643300
Ankara  Tel: (90) 312 4409171 -72–74
www.geminibilgi.com.tr
LinkedIn/Gemini
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