
Sağlık organizasyonunuzdaki doktorlar, ihtiyaç duydukları kanıta 
dayalı klinik bilgilere ihtiyaç duydukları her zaman ve her yerde 
erişebilirler – evde, ofiste veya hasta başında

UpToDate Anywhere sağlık organizasyonlarına şunları sunar: 

n iOS ve Android™ cihazları için ödüllü UpToDate Mobil
Uygulamasının kullanılması — Klinisyenler artık EContent
Magazine’e göre “Yayıncılıktaki En İyi Uygulamalardan” birini indirebilir
ve kullanabilirler.*

n Herhagi bir internet tarayıcısından UpToDate’e doğrudan erişim—
Klinisyenlerin uptodate.com/login adresinde kullanıcı adlarını ve
şifrelerini girmeleri yeterli olmaktadır. Klinisyenler ayrıca UpToDate’e,
ESK(Elektronik Sağlık Kaydı) sistemleri içerisinden de erişebilirler.

n UpToDate’te konu başlıkları araştırırken ücretsiz CME kredilerinin
birikmesi — Klinisyenler, masaüstü veya mobil cihazlarında bir
klinik soruyu araştırdıklarında site üzerinden ve uzaktan erişim ile
krediler kazanabilirler.

UPTODATE ANYWHERE’İN FAYDALARI

n Klinisyen erişiminin artması — Klinisyenler, tercih ettikleri klinik karar
desteği kaynağı olan UpToDate’e güvenmektedir. UpToDate Anywhere,
bu güçlü kaynağa olan erişimi genişletmekte ve klinisyenlere kanıta
dayalı tıp biligilerini ihtiyaç duydukları zaman ve yerde sunmaktadır.

UpToDate®

“UpToDate Anywhere ile 
ilgili olarak doktorlardan 
alınan geri bildirim son 
derece önemliydi. Doktorlar, 
ofislerinden, evlerinden ve 
mobil cihazlarından erişim 
sahibi olmayı gerçekten 
çok seviyorlar. Doktorları 
gerçekten çok memnun 
eden bir araç.”
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UpToDate klinik içeriğine her zaman, her yerden erişim



n Hasta başı çözümü — UpToDate Mobil Uygulamasıyla, doktorların ihtiyaç
duydukları klinik içerik bilgileri avuçlarının içindedir.

n İyileştirilmiş hasta bakımı — Araştırmalar, UpToDate’in daha fazla
kullanılmasının, hasta sonuçlarında daha büyük iyileştirmelerle ilişkili
olduğunu göstermektedir.1 

n Daha fazla kontrol — UpToDate Anywhere,  kullanım üzerinde daha fazla
kontrol sağlamakta ve idareyi kolaylaştırırken kullanımı teşvik etmektedir.

 KİŞİSEL ABONE KAYDI

Kişisel abone kaydıyla, bir organizasyonun bağlı kullanıcıları, organizasyonla 
ilişkilerini UpToDate’e doğrudan kaydetmekte ve doğrulamaktadırlar.

Kullanıcılar, kişisel kayıtlarını üç kolay adımda gerçekleştirirler: 

n Doktor, UpToDate’e kurumunun ESK sistemi üzerinden erişirken, UpToDate
oturum açma sayfasının navigasyon çubuğundaki veya bir kayıt sayfasındaki
Log-in/Register (Oturum Aç/Kayıt Ol)’a tıklar.

n UpToDate kayıt sayfasına giderek burada kayıt olabilir ve özgün bir kullanıcı
adı ve şifre oluşturabilir.

n Kullanıcı artık kayıt olmuştur ve Mobil Uygulamayı indirmekle ilgili talimatlar
içeren bir onay e-postası alır.

İşte bu kadar – UpToDate’e artık herhangi bir internet tarayıcısından, desteklenen 
mobil cihazdan veya kurumlarının ESK sisteminden erişebilirsiniz.

Not: Ülkenizdeki veya uzmanlık alanınızdaki CME gerekliliklerini yerine getirmek üzere UpToDate’i kullanıp 
kullanamayacağınızı görmek için, lütfen en güncel CME gerekliliklerini içeren www.uptodate.com/cme adresini 
ziyaret edin. CME kredisi kazanma olanağı tüm ülkelerde mevcut değildir ve belirli bir ülkede/uzmanlık alanında 
UpToDate kullanımının CME için uygun olup olmadığını belirlemek her kullanıcının kendi sorumluluğudur.

*Ödül, iOS Uygulaması için verilmiştir, Nisan 2012 sayısı 
1. Isaac, T., Zheng, J. and Jha, A. (2012), Use of UpToDate and outcomes in US hospitals. Journal of Hospital Medicine, 

7: 85–90. doi: 10.1002/jhm.944.

“UpToDate Anywhere 

muhteşem. UpToDate’e 

erişmek çok daha kolay ve 

doktorlarımız buna bayılıyor.”
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