UpToDate: Klinisyenlerinizi en iyi
destekleyen klinik karar destek sistemi
Küresel olarak, çok sayıda ülkede aynı koşullardaki hasta
bakım kalitesinde iki ila yirmi katlık bir değişiklik
görülmektedir. Herhangi bir sağlık kuruluşunda gereksiz
uygulanan farklı tedavi yöntemleri ek harcamalara yol
açmaktadır. Hatalı bakım varyasyonlarının, 1 milyar
dolarlık gelir üzerinden 20 ila 30 milyon dolarlık ek
harcama oluşturduğu belirlenmiştir.
Daha etkin bir bakım sunmak için iki kritik faktör üzerine yoğunlaşabilirsiniz: bakım ekibinin her gün
aldığı kararlar ve hastaların tercihleri
KLİNİK İÇERİĞİMİZİN KAPSAM VE ERİŞİLEBİLİRLİĞİ SÜREKLİ GELİŞTİRİLMEKTEDİR
UpToDate, klinisyenlerin hayati bir klinik kaynağı olurken 25 uzmanlık alanında 12.000'den fazla
klinik konu içermektedir. Alanlarında en önde gelen uzmanlarımız düzenli olarak belirli tıbbi
kaynakları taramakta ve bakım noktasında herhangi bir cihaz ile hızlı ve kolay bir şekilde erişilebilir
olan UpToDate içeriğini oluşturmaktadırlar.

Klinisyenler mobil uygulama ve web üzerinden UpToDate kullanımları
dahilinde eğitim kredilerini kazanabilirler.
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TEK NOKTADAN DÜZENLENMİŞ İLAÇ VE KLİNİK İÇERİĞİNE ERİŞİM
Klinisyenler klinik bilgileri dışındaki terapi bilgilerine baktıklarında tam resmi göremeyebilirler.
Örneğin birinci basamak antibiyotikleri her zaman doğru bir seçenek olmaz fakat klinisyeniniz bunu
standart ilaç monografilerinde görmezler. UpToDate aboneliğiniz ile bakım ekibiniz yetişkin, çocuk ve
yaşlı hastalar için dozaj bilgisi de sunan 6 bin 900’den fazla temel Lexicomp® ilaç içeriğine
erişebilirler. Bu şekilde klinisyenleriniz bakım süreci boyunca kararlarını destekleyebilirler.
UpToDate içeriği sıkı editoryal standartlar altında geliştirilmiştir ve klinisyenlerden eczacılara kadar
değişen yelpazede yer alan uzman editörlerimiz içeriği yetişkin ilaç dozları ve bulaşıcı hastalık gibi en
çok kullanılan alanlara göre uyumlu hale getirmektedirler. Bu şekilde klinisyenlerinizin bakım süreci
boyunca kararlarına destek sağlayacak nitelikte içeriğe erişimleri sağlanır.

Alanlarında en önde gelen uzman görüşlerine erişim
Lynette Denny, M.D, Kadın
Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Başkanı ve
Profesörü ve Groote Schuur
Hastanesi ve Güney
Afrika'daki Cape Town
Üniversitesi'nde jinekolojik
onkoloji uzmanıdır. Son 15
yıldaki araştırma ilgisi, düşük
kaynak ortamlarında rahim
ağzı kanserinin önlenmesinde
olmuştur ve 100 hakemli
dergide yayımlar yapmıştır.

odaklanmıştır ve 300'den
fazla makale yazmıştır.

“20 yıldan fazladır CMO’yum. Bu süreçte, UpToDate’den uzaklaşmamızdan daha çok hoşnutsuzluk
yaratan bir durumla karşılaşmadım. UpToDate’in içerik kalitesi; doğruluğu, kullanım kolaylığı, özlü
pratik bilgiler sunması klinisyenlerimizin ihtiyaçlarını daha iyi karşıladı.
UpToDate’e dönüş kusursuz oldu.Her zaman güçlü bir destek oldu.Hekim kabulü ve kullanımı
arttı.”
— Loring Flint, MD, Başhekim
Eski Baş Sağlık Görevlisi, Inova Sağlık Sistemi

KLİNİSYEN MEMNUNİYETİ GÖREVİMİZİN BİR PARÇASIDIR
Klinisyen memnuniyeti kurumunuzun performansı ve kaliteli bakım sunulması için
çok önemlidir bu yüzden aşağıdaki hizmetleri sunmak için teknolojiye kesintisiz
yatırım yapıyoruz:
• İş akışına entegre olan ve 17 lider EHR sistemiyle uyumlu olan tüm cihazlar için optimize
edilmiş kesintisiz deneyim
• En çok kullandığınız içerik için yer imleri ile kişiselleştirilmiş panel cihazlar arasında
senkronize olurken “Kendi Dilinizde Arayın” patentli teknolojimiz ile klinik sorularınıza
hızlı cevaplar sunuyoruz.
Kullanıcılar,
EHR kullanımı ile
UpToDate’in
memnuniyeti
arttırdığını

UpToDate kullanan klinisyenler şunları söyledi:2

UpToDate'i bir meslektaşıma tavsiye ederim

söyledi.

UpToDate güncel kalmama yardım ediyor
UpToDate ile klinik sorularımın çoğuna cevap bulabilirim
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94%

BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTALAR DAHA İYİ HASTA BAKIMI SAĞLAR
UpToDate, çoğu kullanıcı tarafından erişilebilirliği optimize etmek adına sağlık okuryazarlığı
uzmanlarıyla geliştirilen iki düzeyde hasta eğitimi bilgisi sunar. İngilizcede bin 500'den fazla ve
İspanyolcada binden fazla konu ile hasta eğitimi içeriğimiz klinik konularımızla aynı kalite
standartlarını takip etmektedir.
UpToDate Hasta eğitim materyalleri 2018 yılında 12 milyona yakın kullanım oranına ulaşmıştır!
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