UpToDate Advanced, özel bir durum yoksa aynı hastalığı bulunan hastalara uygulanan tedavilerdeki
istenmeyen farklılıkların azaltılması ve tedavinin standartlaştırılması konusunda destek olmaktadır.
Tedavinin standartlaşması;
•
•
•

Bireysel hasta sonuçlarının iyileşmesi
Sağlık maliyetlerinin azalması
Halk sağlığının korunması konularına olumlu katkı sağlamaktadır.

UpToDate Advanced içerisinden UpToDate® Pathways ve Lab Interpretation™ araçlarına erişebilirsiniz.
UpToDate® Pathways, Hastanın durumu ve hastalığı ile ilgili belirli seçimler yapmanıza imkan vererek
tedavi konusunda kararlarınızı destekleyen interaktif tedavi kılavuzları içermektedir. UpToDate
Advanced aboneleri, Pulmoner emboli, CAP, Kalp yetmezliği gibi 68 farklı kılavuza (pathwaye) erişebilir.
Yaşanmakta olan Covid-19 pandemisi ile ilgili olarak içeriğe yeni bir kılavuz eklenmiştir: Şüpheli yetişkin
hastalarda ilk yapılacak telefon triyajı. UpToDate® Pathways içeriğine yeni eklenen bu kılavuz, hastaların
en uygun bakımı almaları konusunda sağlık ekiplerine her adımda yönlendirme sağlamaktadır.
UpToDate üyeleri, Advanced aboneliği olmasa da Covid-19 kılavuzuna erişebilmektedir. UpToDate’e
giriş yapıp anasayfadaki Covid -19 bilgilendirme kutusu içinden “UpToDate Pathways” seçmeniz
yeterlidir.
Covid -19 ile ilgili daha fazla bilgi için CE COVID-19 Resources sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Pathways mobil uygulama ekran görüntüsüne erişmek için BURAYA tıklayınız

Lab Interpretation™— Normal sınırların dışındaki laboratuvar sonuçlarının hızlıca yorumlanmasına ve
sonraki adımların belirlenmesine yardımcı olan monografları erişime sunmaktadır.
Tümör markerları, hematolojik testler, mirobiyolojik testler gibi 121 laboratuvar testi monografı
içermektedir. Anormal değerler ile ilişkili hastalıklar, referans aralıkları ve tedavi alogritmaları içerikleri
ile en iyi hasta bakımını sunmanıza destek olmaktadır.

UpToDate® Pathways içindeki bazı tedavi kılavuzları:
•
•
•
•
•
•
•

Morphine milligram equivalent calculator for adults with chronic non-cancer pain
Atrial fibrillation: Anticoagulation for adults with atrial fibrillation
Anemia: Indications for red blood cell transfusion in hospitalized adults
Community-acquired pneumonia: Determining the appropriate site of care for adults
Mild head trauma: Evaluation of adults in the emergency department
Pulmonary embolism: Diagnostic evaluation in adults who are hemodynamically stable
Diabetes: Initial therapy for non-pregnant adults with type 2 DM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thyroid nodules: Initial evaluation in pregnant women
Colon polyps: Surveillance after colon polyp resection
Hepatitis C virus: Screening in individuals older than 18 months
Acute rhinosinusitis: Initial evaluation of adults
Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Initial telephone triage of adult outpatients
Hyponatremia: Evaluation in adults
Cervical cancer screening: Follow-up of a Pap test reported as "unsatisfactory"
Lung cancer: Screening
Chronic obstructive pulmonary disease: Initial diagnosis
Knee osteoarthritis: Management in adults

Lab Interpretation™ içindeki bazı monograflar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

High amylase or high lipase in adults
High blood urea nitrogen in adults
High brain natriuretic peptide (BNP) in adults
Positive D-dimer in adults
Prolonged PT or prolonged aPTT in adults
High fractionated metanephrines (urine or plasma) in adults
High hCG (tumor marker) in men
High thyrotropin receptor antibody in adults
High ferritin in adults
High reticulocytes in adults
Low haptoglobin in adults
Positive Coombs test, direct and indirect in adults
Positive ELISA PF4-heparin antibody in adults
High total immunoglobulin E in adults
Low C4 and/or C3 in adults
Positive ANCA in adults
Positive antinuclear antibodies (ANA) in adults
Positive Lyme disease antibody in adults
Positive or uninterpretable interferon-gamma release assay in adults
Elevated CA 125 in women

UpToDate Advanced videosunu burdan izleyebilirsiniz.
UpToDate Advanced aboneliği için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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