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 . הקדמה1
הינו מאגר מידע מקיף ומתומצת בטקסט מלא העונה על שאלות מעשיות  UpToDateמאגר 

בתחום הרפואה הקלינית. המאגר מיועד לרופאים, סטודנטים ועובדי מקצועות הבריאות 

וכולל סקירות ספרות והמלצות קליניות מבוססות ראיות. בנוסף, ניתן למצוא במאגר 

  מחשבונים רפואיים, מולטימדיה ומאגר תרופות. 
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 כניסה למאגר. 2
 בתפריט העליון שבאתר הספרייהלשונית חיפוש וניהול מידע א. בחרו ב

 , בחרו במאגרי מידע משאבי מידע אלקטרונייםתחת ב. 

 

 U-בחרו באות המבוקשת ג.

 השני ברשימה,  UpToDateעללחצו שהתקבלה, ברשימת המאגרים  ד.

 

  . בחרו במאגרי מידעב

בחרו א. 

לשונית ב

חיפוש וניהול 

 מידע

בחרו באות  ג.

 המבוקשת

לחצו ד. 

על

UpToDate 
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 . חיפוש חופשי3

א. הקלידו את מונחי החיפוש בשורת החיפוש במסך הכניסה למאגר ולחצו על זכוכית 

 המגדלת מימין

 

 

 ANDחי החיפוש היא ין מונשימו לב, ברירת המחדל ב

 

התקבל מסך עם רשימת תוצאות, עמדו עם העכבר על החץ מימין על מנת לצפות בתוכן  

 עניינים, המסייע בניווט של המאמר

 

  

א. הקלידו את 
מונחי החיפוש 

 בשורת החיפוש
ולחצו על זכוכית 

 המגדלת

עמדו עם 

העכבר על 

 החץ מימין
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 התקבל תוכן העניינים של המאמר:
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4. גישה לטקסט מלא
לטקסט מלא, לחצו על כותרת המאמר. על מנת להגיע א

מימין למסך, ניתן למצוא גרפים, מחשבונים וטבלאות הקשורים למאמר

א. לחצו על 

כותרת המאמר
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 . חיפוש תרופות5
א. במסך הכניסה, הקלידו בשורת החיפוש את שם התרופה או החומר הפעיל, לדוגמה  

 איבופרופן ולחצו על זכוכית המגדלת שמימין

  

הקלידו בשורת א. 

החיפוש את שם 

התרופה או החומר 

ולחצו על  הפעיל

 זכוכית המגדלת
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 על התרופה מהטבלה שמימין לרשימת התוצאות שהתקבלו מקיף ניתן לקבל מידע •

 

כל מידע על תרופה במאגר מחולקת לפי אוכלוסיית היעד, כך שקלינאים יוכלו   •

 . , כמו כן, ישנו מידע למטופלהים אותה על פי הצורך של כל אוכלוסיילהתא

 :ניתן למצוא מעל רשימת התוצאות •

o   מידע על התרופה לפי אוכלוסיות היעד 

o  גרפים הקשורים לתרופה 

  

ניתן לקבל 

מידע מקיף 

על 

התרופה 

 מהטבלה

ניתן למצוא מידע על התרופה 
 לפי אוכלוסיות היעד

ניתן למצוא 

גרפים 

הקשורים 

 לתרופה
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 אינטראקציה בין תרופתית . 5.1

 בתפריט העליון במסך הכניסה למאגר Drug Interactionsלחצו על א. 

 

ב. הקלידו בשורת החיפוש את שם התרופה המבוקשת או שם החומר הפעיל, למשל 

 איבופרופן 

 

  

 Drugלחצו עלא. 

Interactions 

ב. הקלידו 

בשורת 

החיפוש את 

 שם התרופה
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 , למשל פלזומיסיןבשורת החיפוש ההתרופה השנייג. הקלידו את שם 

 , הנמצא מתחת לשורת החיפושAnalyzeד. לחצו על 

 

בראש המסך ישנו מפתח המפרט את גורמי הסיכון: 

 Analyze ד. לחצו על

 ה. התקבלה הנחיה למעקב, לחצו על התוצאה על מנת לקבל מידע מפורט יותר 

   

הקלידו את שם  ג.

 ההתרופה השניי

ה. לחצו על התוצאה על 

 מנת לקבל מידע מפורט
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6 .What's New 
 ם חלק זה מאפשר לכם קבלת עדכונים לפי תחומי

 What's Newולאחר מכן על Contents א. חזרו למסך הכניסה ובתפריט לחצו 

 

 המבוקש, למשל אלרגיה ואימונולוגיה ב. מתקבלת רשימת תחומים, בחרו בתחום 

  

 Contents א. לחצו

ולאחר מכן על 

What's New 

ב. בחרו בתחום 

 המבוקש
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 . הדרכת מטופלים7
 Patient Educationולאחר מכן על Contents א. חזרו למסך הכניסה ובתפריט לחצו 

 

 סתמהאלרגיה ואב. מתקבלת רשימת תחומים, בחרו בתחום המבוקש, למשל 

  

 על א. לחצו
Contents  ולאחר

 Patientמכן על
Education 

ב. בחרו בתחום 

 המבוקש
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 ג. מתקבלת רשימת נושאים, בחרו בנושא המבוקש

  

ג. בחרו בנושא 

 המבוקש
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 . חיפוש לפי תחומי התמחות8
 Topics by Specialtyולאחר מכן על Contents  על א. חזרו למסך הכניסה ובתפריט לחצו 

 

 . מתקבלת רשימת התמחויות, בחרו בהתמחות המבוקשת, למשל אנדוקרינולוגיה וסוכרתב

 

 ג. מתקבלת רשימת תתי התמחויות, בחרו בתת התמחות המבוקשת

  

א. לחצו על 

Contents  ולאחר

 Topics byמכן על

Specialty 

ב. בחרו בהתמחות 
 המבוקשת

ג. בחרו בתת 

התמחות 

 המבוקשת
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 בנושא המבוקשד. התקבלה רשימת נושאים, בחרו 

  

ד. בחרו בנושא 

 המבוקש
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 .מחשבונים 9
 שבתפריט העליון  Calculators-א. בחרו ב

 

 ניתן לראות כי המחשבונים ממוינים לפי התמחויות או לפי סדר אלפביתי 

 ב. בחרו מיון לפי התמחות, המצא מתחת לכותרת הדף

 

 בחרו במחשבון הרצוי, למשל מחשבון המרת טמפרטורהג. 

 

-בחרו בא. 

Calculators 

ב. בחרו מיון לפי 

 התמחות

ג. בחרו במחשבון 

 הרצוי
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