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UpToDate dünyada en çok kullanılan klinik karar destek aracıdır. 191 ülkede, 
38.800'den fazla hastanede 2 milyon doktor tarafından kullanılmakta ve daha iyi tedavi 
ve teşhis kararları alınmasında yardımcı olmaktadır. Doktorlar aradıkları yanıtları hızlı 
bulurlar. Bir UpToDate web oturum süresi 83 saniye ve mobil oturum ortalaması ise 67 
saniye sürmektedir.

UpToDate 25 uzmanlık alanı kapsamında klinik soruların % 90'ından fazlasını 
cevaplandırmaktadır. UpToDate içeriği 50 ülkeden, alanlarında en önde gelen 7300 
doktor tarafından 425 bilimsel tıp dergisi ve kanıta dayalı tıp bilgilerinin incelenmesi ve 
uygulanabilir tavsiyelerle birlikte UpToDate platformuna aktarılması ile 
oluşturulmaktadır.
Bu tavsiyeler; yazarların ortak çalışmaları ile özenle oluşturulmakta (konu başına 
minimum 3 yazar) ve daha sonra hakem heyeti tarafından incelenerek, sadece bir 
doktorun düşüncesi olarak değil, uluslararası uzmanların en son kanıta dayalı tıp 
bilgilerine dayanarak (UpToDate günlük olarak güncellenmektedir) oluşturdukları 
konsensüs kapsamında erişime sunulmaktadırlar. Dünya çapında yapılan birbirinden 
bağımsız 100'den fazla çalışmada UpToDate'in; hastane kalitesinin arttırılması, hasta 
yatış sürelerinin, ölüm oranlarının ve hastane harcamaların azaltılmasına yaptığı 
olumlu etkiler gösterilmektedir.  

UpToDate® 
UpToDate, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması 
için tüm dünya çapında güvenilerek kullanılmaktadır 

" Sağlık Bakanlığı'nın 

'Önce Hasta' stratejisi, 

hedeflenen 2 stratejik konu 

olan daha iyi bakım ve daha iyi 

sonuçlar alınması 

doğrultusunda yürütülmektedir. 

UpToDate hastalar için en iyi 

kararların alınması 

doğrultusunda, tüm 

klinisyenlerin alanında uzman 

yazarlar tarafından hazırlanan 

en iyi ve en güncel klinik 

uygulama ve tavsiyelere 

erişmelerine imkan sağlayarak 

hedeflerimizin 

gerçekleştirilmasinde bize 

yardımcı olmaktadır." 
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Bu çalışmalardan bazıları : 

Singapore Milli Üniversite Hastanesi'nde 2012 yılında yapılan çalışmada 
UpToDate'in klinik kararları 37% oranında değiştirdiğini göstermektedir. 

Salford Royal NHS Foundation Trust in Britain kurulusunda yapılan The Forrest er 
Research çalışması yapılan yatırımın geri dönüşümünü hesaplamaktad ır (ROi) 

The Solucient Study, UpToDate kullanımının hastane yatış sürelerini kısalttığını 
(0,167 gün) ve kullanım sıklığına bağlı olarak sonuçların geliştirdiğini 
göstermektedir. 

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan çalışmaya göre UpToDate kullanımının 

daha iyi sonuçlar ve hastane kalitesinin geliştirilmes i ile bağlantısı tespit ed ilmiştir. 

2007 Mayo Clinic araştırmasına göre UpToDate kullanımının dahili tıı;ı alanında 
egıtım goren staıyerlerın tıbbı b ılgılerını ge lıstırmedekı olumlu etkısı gorulmektedir. 

2012 Mayo Clinic çalışmasına göre UpToDate kullanımının dahili tıp a lanında eğitim 
gören pratisyenlerin tıbbi bilgilerini geliştirmedeki olumlu etkisi görülmektedir. 

Genel olarak UpToDate'in hast aneler ve sağlık bakım sistemleri üzerindeki olumlu 
etkileri gözlemlenmektedir 
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