UpToDate®

ESK sisteminiz aracılığıyla
UpToDate®’i klinik iş
akışınıza ekleyiniz
UpToDate’i ESK (Elektronik Sağlık Kaydı) sisteminize eklemek, doktorlarınız
için, 20’nin üzerinde uzmanlık alanında 11,000’den fazla konu başlığına
erişim imkanı sağlar. UpToDate entegrasyonu; tedavi önerilerine erişim,
laboratuvar sonuçlarıyla ilgili bilgi almak veya hastalara bilgilendirme
sağlamak amaçlarına uygun olarak doktorların ihtiyaç duydukları cevapları
klinik iş akışına taşır.
80’dan fazla araştırma, UpToDate’in yaygın kullanımını ve UpToDate’in,
hastanede kalma süresinin, olumsuz komplikasyonların ve ölüm oranının
azaltılması dahil iyileştirilmiş hasta bakımı ve hastane performansıyla
ilişkisini onaylamaktadır. Aslında, UpToDate’in artan kullanımının hasta
bakımının kalitesinde ve maliyetinde daha büyük iyileştirmelerle bağlantılı
olduğu kanıtlanmıştır.
Birçok UpToDate kullanıcısı, UpToDate’i ESK’larına eklemenin avantajından
faydalanmaktadır.
Önemli faydaları arasında şunlar bulunmaktadır:
n Klinik çalışma akışı içerisinde UpToDate’e kolay erişim
n CME kredilerine ücretsiz, hızlı ve kolay erişim
n Hem UpToDate hem de ESK’nın kullanımının artması
n Doktorların ESK memnuniyetinin artması

Bakım kalitesi üzerindeki etkisi
“UpToDate’in, hastalarımıza
sunduğumuz bakım kalitesi üzerinde
önemli bir etkisi oldu. Bu yüzden,
kullanıcılarımızın %95’inin şu anda
UpToDate’e doğrudan Epic’ten erişiyor
olmasından çok memnunuz. Ne kadar
çok klinisyen UpToDate’i kullanırsa,
bakımın kalitesi o kadar yüksek olur.”
Richard Shuman, MD
Medikal Direktör
Riverbend Medical Group Agawam, MA

Kolay erişim – verimli bakım
MEDITTECH’te UpToDate
entegrasyonu çok büyük oranda
zaman tasarrufu sağlıyor.
Kullanması çok kolay. Sadece sağ
tıklamanız yeterli. Bu, mevcut olan
en kolay elektronik araç.“
Stacey Johnston, MD Hospitalist Beaufort
Memorial Hospital Beaufort, SC

HIZLI UYGULAMA
UpToDate, uygulamaya geçirmeyi hızlı ve kolay kılan basit bir API kullanmaktadır.
UpToDate API’sı önde gelen tüm ESK sistemlerine başarıyla yerleştirilmektedir.
Ekibimiz size yardımcı olacak ve sorularınızı cevaplayacaktır.

ERİŞİM ÖZELLİKLERİ
UpToDate, aşağıdakiler dahil olmak üzere önde gelen ESK’ların sunduğu tüm erişim
seçeneklerini desteklemektedir:

Gömülü Bağlantı
UpToDate, tüm önde gelen ESK’ların bağlantılarını desteklemektedir. Bazı siteler, belirli
hastalarıyla ilgili hedeflenmiş arama sonuçlarını almak için hasta sorunu listesinden
UpToDate’e giden bağlantılar kurabilmektedir. Diğer siteler, UpToDate’i, Araç
Çubuğunda ve/veya Navigasyon Çubuğunda bir arama kutusu olarak yerleştirmektedir.
UpToDate’e giden her tür ESK bağlantısının kurulumu son derece hızlıdır ve
ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirilebilir.

UpToDate HL7 Infobutton

Doktor memnuniyeti
“Tüm ağımızda UpToDate’i
Cerner Millenium’a entegre
ettik. Bu çok başarılı oldu ve
hasta bakımının ortasında, tam
da ihtiyaç duyulduğunda klinik
bilgilere erişmenin sorunsuz
bir yolunu sunuyor. Muhteşem
içerik sayesinde kullanımımız
yüksek ve klinisyenler de CME
programını takdir ediyorlar.”
Neil Kudler,
MD Medikal Direktör,
IT Hizmetleri Baystate
Health Springfield, MA

UpToDate HL7 Infobutton’a erişim, doktorların, klinik sorularının cevaplarını bir
hastanın kaydı içerisinde alabilmelerini mümkün kılar. Kullanıcılar, belirli bir hastanın
hastalığı, durumu, ilaç bilgileri, laboratuvar sonuçları ve yaşıyla ilgili bilgiler için
UpToDate içeriği içerisinde arama yapabilirler.

AMA PRA Category 1 CME Credit™
UpToDate CME bağlantısıyla, klinisyenler, ESK’da UpToDate aramaları gerçekleştirirken
ücretsiz AMA PRA Category 1 Credit™ veya AANP eğitim kredilerini kazanabilirler.
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.

Hasta Bilgileri
UpToDate Hasta Arama Kutusu, hasta portalınıza eklenebilir ve hastalarınızın UpToDate
Beyond the Basics hasta eğitimi konu başlıklarına erişebilmesini sağlayabilir. Tüm hasta
konu başlıkları kanıta dayalıdır ve hastalarınızın, klinisyenlerinizin uygulamalarıyla
tutarlı kaliteli bilgiler aldıklarından emin olmanız için ilgili profesyonel içeriği yazan ve
değerlendiren doktorlar tarafından oluşturulmuştur.

UpToDate, ESK
memnuniyetini
arttırır

Hasta bakımı için
önemli olduğunu
ESK’dan duyulan

91%

89%
Kullanıcılar,
memnuniyeti arttırdığı
UpToDate’in ESK’larına
ESK’larının kullanımını
eklenmesiyle ilgili
40%
teşvik ettiğini
olarak şunları
Kaynak: Haziran 2011 Klinisyenler Anketi, N=1228
söylemişlerdir:
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Doktor memnuniyeti

EN İYİ ESK UYGULAMALARI
UpToDate’e erişimi optimize etmek için müşterilerimizin neleri
önerdiklerini dinleyiniz:
Konum, konum, konum…

UpToDate’i ESK’nIzIn neresinde konumlandırdığınız, klinisyenler tarafından
benimsenmesi için kritik öneme sahiptir. Maksimum kullanımı teşvik etmek
için, UpToDate simgesinin her zaman görünür olduğundan emin olun.

Ne kadar az tıklama, o kadar hızlı erişim

Aynı zaman içerisinde sürekli daha fazlasını yapması gereken meşgul bir
klinisyen için saniyeler bile önemlidir. Çoklu açılır menüler ve sekmeler
arasında tıklamak yerine UpToDate’e tek tıklamayla erişmek, kullanım
oranlarında önemli bir farkla sonuçlanmaktadır.

Anlatmayın, gösterin

Kullanıcılarımız, en iyi uygulamanın anlatmak yerine göstermek olduğunu bize
söylemektedirler. Klinisyenlerinize, UpToDate’in çalışmasını görebilmeleri için
ekran görüntüleri gösterin. IT eğitmenlerinizin, klinisyenlerle birebir demolar
gerçekleştirmesini ve UpToDate erişimini ESK oryantasyonuna ve sürmekte olan
eğitim programlarına dahil etmelerini isteyin.

Tanıtımı yaygınlaştırın

En başarılı organizasyonlar, farkındalığın öncülüğünü yapması için sözcü
bir doktor kullanmaktadır. E-posta, doktor eğitimleri ve tıbbi toplantılar
aracılığıyla tanıtımı yaygınlaştırınız. Hasta başında UpToDate’e erişmenin
ne kadar kolay olduğunu görebilmeleri için doktorlara ekran görüntüleri
gösterin. Kazanılan CME kredilerinin sayısı ve kullanım istatistikleri gibi erken
başarıları tanıtarak ilgiyi canlı tutun.

“UpToDate, Soarian ile birlikte
çok güzel çalışıyor, doktorlar da
kolay erişimi seviyor ve biriken
CME kredileri de doktorları
gerçekten memnun ediyor.”
Beth Russo,
RN Klinik Sistemler Analizcisi
LakeHealth Painseville, OH

Kolay Entegrasyon
“Epic’te kurulum son derece kolaydı.
Bir kişinin her şeyi çalıştırması
sadece birkaç saat sürdü.”
David C. Kaelber, MD, PhD, MPH
CMIO
MetroHealth Medical Center
Cleveland, OH

Tüm disiplinler için açık erişim

UpToDate’i ESK’nıza eklediğinizde, hemşireler ve diğer klinik personeller
de dahil olmak üzere tüm disiplinler için hiçbir ek maliyet olmadan
erişim sağlıyor olacaksınız. Tüm disiplinlerde standartlaştırılmış bakımın
faydalarından yararlanınız.

Hastalarınızı müdahil edin

Klinisyenlerinizi, hasta başında UpToDate hasta bilgilerini doğrudan
paylaşmaları için teşvik edin.

UpToDate, aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok önde gelen ESK ile
entegrasyonu desteklemektedir:
n Allscripts

n eClinicalWorks

n MEDITECH

n Athenahealth

n GE Healthcare

n NextGen

n Cerner

n McKesson

n Siemens

n Epic

n InterSystems

UpToDate’i ESK’nıza eklemek
uygun bir lisans gerektirir. Bilgi için
UpToDate Hesap Yöneticinizle
iletişim kurunuz.
ABD/Kanada:
enterprise@uptodate.com
veya 1-800-550-4788.
Türkiye:
bilgi@geminibilgi.com.tr
ya da 0216 464 33 00.
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