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UPTODATE – Y HỌC CHỨNG CỨ 

HỖ TRỢ BÁC SỸ - CHUYÊN GIA Y TẾ - THẦY CÔ GIÁO – SINH VIÊN 

Y KHOA – DƯỢC LỰA CHỌN, ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH 

CHUẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 
 

I. GIỚI THIỆU VỀ UPTODATE  

UpToDate là y học chứng cứ đã được phát triển qua hơn 25 năm và trở thành một trong những tài 

nguyên thông tin y khoa được sử dụng và tin cậy trên khắp thế giới. UpToDate được tổng hợp 

toàn diện và hiện đại về y học chứng cứ, theo sau bởi các khuyến nghị của chuyên gia y khoa đầu 

ngành thế giới cho việc ra quyết định chuẩn đoán và điều trị ngay tại điểm chăm sóc Point – of – 

Care  

UpToDate được sử dụng bởi hơn 2 triệu Y Bác Sỹ - Dược Sỹ và Chuyên Gia Y Tế của hơn 38,800 

cơ sở y tế trên 191 quốc gia, là một phần nền tảng của các giải pháp Hiệu quả Lâm sàng của công 

ty Wolters Kluwer, được thiết kế để giúp cải thiện mạnh mẽ về chất lượng – dịch vụ chăm sóc tốt 

nhất cho bệnh nhân và nâng cao hoạt động hiệu quả hơn cho bệnh viện 
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II. ĐẶC ĐIỂM ƯU VIỆT CỦA UPTODATE  

Tất cả nội dung của Uptodate được viết và chỉnh sửa bởi một cộng đồng toàn cầu gồm hơn 7.300 

bác sĩ, hàng trăm chuyên gia y tế nổi tiếng thế giới sử dụng chuyên môn chuyên sâu, Được hỗ trợ 

bởi 50 biên tập viên của Uptodate, các tác giả này tuân theo một quá trình biên tập chặt chẽ, liên 

tục xem xét các nội dung để đảm bảo chất lượng cao nhất và dựa trên các bằng chứng mới nhất 

và được xem xét nghiêm ngặt bởi hội đồng trước khi xuất bản nhằm cung cấp thông tin chuẩn 

đoán và điều trị dễ dàng và nhanh chóng ngay điểm chăm sóc (Point-of-Care) 

Giúp các Bác sỹ - Y Tá – Dược Sĩ – Chuyên Gia Y Tế - sinh viên Y Khoa: 

• Tiếp cận các thông tin chuẩn đoán và quyết định điều trị nhanh chóng 

• Các chủ đề bao gồm tất cả các khía cạnh của 1 tình trạng cụ thể: từ triệu chứng, xét nghiệm, 

chẩn đoán, lựa chọn phương án điều trị, nghiên cứu và bàn luận… 

• Tối ưu hóa hiệu quả xét nghiệm chuẩn đoán 

• Xử trí với những bệnh nhân có tình trạng biến chuyển phức tạp và cải thiện chăm sóc bệnh 

nhân mạn tính  

• Chia sẻ thông tin thuốc và cách thức điều trị với bệnh nhân  

• Giảm thiểu sai sót trong việc kê đơn thuốc và các sự kiện/ biến chứng có thể xảy ra  

• Tự tin trong việc lựa chọn phác đồ điều trị được cập nhật bởi y học chứng cứ mới nhất  

• Nâng cao chuyên môn và được cập nhật với các kiến thức y khoa mới nhất 

• UpToDate không thiên vị, cung cấp thông tin 1 cách khách quan và không bị ảnh hưởng bởi 

những lợi ích thương mại 

III. CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA UPTODATE  

• Hơn 9,500 khuyến nghị được xếp loại theo mức độ tin cậy mạnh yếu dựa trên y học chứng cứ 

• UpToDate toàn diện và hiện đại, thông báo cho bạn những phát hiện mới nhất về lâm sàng 

• Hơn 615 triệu vấn đề liên quan đến bệnh nhân được nghiên cứu mỗi năm với UpToDate 

• Nội dung toàn diện bao quát 25 chuyên khoa và hơn 12,000 chủ đề thảo luận 

• Các chủ đề từ UpToDate được xem hơn 50 triệu lần mỗi tháng và hơn 617 triệu lần mỗi năm 
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• Sử dụng dễ dàng trên PC, điện thoại di động thông minh và máy tính bảng… bạn có thể trả 

lời chi tiết cho mọi câu hỏi lâm sàng từ bất kỳ đâu: phòng khám bệnh, phòng làm việc, phòng 

thi, thư viện… 

• Được cập nhật liên tục hàng ngày bởi hơn 7,300 Bác sỹ chuyên gia đầu ngành, nhà phê bình 

và được hỗ trợ bởi 50 biên tập viên của UpToDate 

• Hơn 36,000 hình ảnh đồ họa y khoa, tìm kiếm dễ dàng dưới dạng nhóm hình ảnh 

• Được thiết kế để sử dụng ngay tại điểm chăm sóc - hầu hết người dùng có thể tìm thông tin 

cần thiết dưới 1 phút 

• Hơn 514,000 văn bản, bài viết tham khảo, trích dẫn, đồ họa, liên kết Medline 

• Hơn 320,000 tài liệu tham khảo, trích dẫn và cơ sở dữ liệu các loại thuốc 

• Trong mỗi bài viết luôn chứa đựng những đường Link các bài viết liên quan, nguồn tham khảo 

chất lượng đi kèm khác được chèn vào các vị trí tiện lợi, đảm bảo cho bạn dễ dàng đào sâu 

nghiên cứu vấn đề mình quan tâm 

• Công cụ tìm kiếm mạnh mẽ, nhanh chóng cho ra những gợi ý phù hợp ngay chỉ với 1 từ khóa 

theo tên bệnh, triệu chứng, hội chứng, dấu hiệu… 

IV. LỢI ÍCH MANG LẠI CHO BÁC SỸ, CHUYÊN GIA Y TẾ, THẦY CÔ – SINH VIÊN Y 

KHOA – DƯỢC LÂM SÀNG, BỆNH VIỆN VÀ BỆNH NHÂN  

1. Đối Với Bác Sỹ Lâm Sàng và Nhân Viên Y Tế 

UpToDate là nguồn thông tin hỗ trợ quyết định lâm sàng duy nhất được chứng minh cải thiện 

hiệu quả và đảm bảo cho các Bác sỹ và toàn thể đội ngũ nhân viên y tế cung cấp giải pháp dịch vụ 

chăm sóc và điều trị bệnh nhân chất lượng cao nhất và toàn diện nhất  

• Giải quyết các tình trạng phức tạp của bệnh nhân trước, trong và sau khi được tư vấn 

• Giải đáp các thắc mắc về lâm sàng nhanh chóng chỉ dưới 1 phút 

• Chuẩn đoán nhanh chóng và được khuyến nghị bởi các chứng cứ y học được xếp loại xếp 

loại theo mức độ tin cậy mạnh yếu để đưa ra chuẩn đoán và điều trị phù hợp hơn 

• Cung cấp thông tin và hình ảnh cho bệnh nhân, giúp họ hiểu rõ tình trạng và phương pháp 

điều trị của Bác sỹ 
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• Nâng cao trải nghiệm và cải thiện kết quả của bệnh nhân bằng các chuẩn đoán hiệu quả và 

tiếp cận với việc điều trị sớm hơn 

• Với tính năng “Drug Interactions” rất hữu ích giúp cho các bác sỹ - y tá – dược sỹ kiểm tra 

được tính an toàn, tương tác thuốc có thể xảy ra giữa các loại thuốc khi mình kê đơn 
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2. Đối Với Bệnh Viện  

UpToDate được thiết kế để giúp bệnh viện hoạt động hiệu quả hơn, nâng cao các chỉ tiêu chất 

lượng như tăng hiệu quả chuẩn đoán, giảm thiểu sai sót chuyên môn, rút ngắn thời gian nằm 

viện, giảm thiểu tỉ lệ biến chứng và tăng sự an toàn bệnh nhân.  

UpToDate mang lại sự nhất quán và hài hòa trong chăm sóc bệnh nhân, tối ưu hóa công việc của 

các Bác sỹ và nhân viên y tế.  

3. Đối Với Bệnh Nhân  

UpToDate giúp bệnh nhân được thông báo và tham gia vào quá trình chăm sóc sức khỏe của họ. 

Các thông tin đơn giản giúp bệnh nhân hiểu được tình trạng của chính mình, và các lựa chọn của 

thuốc và điều trị có thể được in ra trong khi tư vấn khám chữa bệnh.  

4. Đối Với Thầy Cô – Sinh Viên Y Khoa – Dược Lâm Sàng 

UpToDate cung cấp cơ sở dữ liệu y học chứng cứ giúp cho thầy cô giáo – sinh viên năm cuối Y 

Khoa – Y Dược nghiên cứu, học tập và thực hành lâm sàng. UptoDate là nguồn hỗ trợ quyết định 

lâm sàng kiểm chứng duy nhất vì sự kết hợp của hơn hàng trăm ngàn nguồn tài liệu xuất bản y 

khoa tham khảo cũng như dựa trên kinh nghiệm lâm sàng của hơn 7,300 các chuyên gia y khoa 

hàng đầu trên thế giới dưới quá trình biên tập chặt chẽ, liên tục xem xét các nội dung được hỗ 

trợ bởi 50 biên tập viên của UpToDate để đảm bảo chất lượng cao nhất. 

UpToDate luôn đồng hành  cùng thầy cô giáo – sinh viên trong suốt quá trình nghiên cứu lý thuyết 

cho đến thực hành lâm sàng dễ dàng trên PC, điện thoại di động thông minh và máy tính bảng… 

bạn có thể trả lời chi tiết cho mọi câu hỏi lâm sàng từ bất kỳ đâu: phòng làm việc, phòng thi, 

phòng thí nghiệm, thư viện… 
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V. QUY TRÌNH BIÊN TẬP BỞI CÁC CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH  

Quá trình biên tập nghiêm ngặt và liên tục xem xét nội dung dựa trên các bằng chứng y khoa mới 

nhất để đảm bảo chất lượng cao nhất là một trong những lý do chính mà UpToDate được tin cậy 

và sử dụng nhiều nhất trên toàn cầu.  

Hơn 7,300 tác giả, nhà phê bình Uptodate là các Bác sỹ chuyên ngành cùng hàng trăm chuyên gia 

y tế nổi tiếng thế giới, được hỗ trợ bởi 50 biên tập viên của UpToDate sử dụng chuyên môn sâu 

của họ để đánh giá minh bạch và độc lập các tài liệu y khoa cho ra các nội dung ngắn gọn, súc tích, 

có thể tìm kiếm dễ dàng (dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo – AI) và nhanh chóng ngay tại điểm 

chăm sóc y tế Point-of-Care.  

Quá trình biên tập:  

 

 

VI. KẾT QUẢ ĐÃ ĐƯỢC MINH CHỨNG  

 UpToDate đã được sử dụng bởi hơn 2 triệu Y Bác Sỹ - Dược Sỹ và Chuyên Gia Y Tế của hơn 

38,800 cơ sở y tế trên 191 quốc gia với các chủ đề được xem hơn 50 triệu lần mỗi tháng và hơn 

617 triệu lần mỗi năm 

Một khảo sát về người dùng đã nêu bật cách UpToDate được sử dụng giúp các bác sỹ lâm sàng 

chăm sóc chất lượng cao cho bệnh nhân của họ (Khảo sát người dùng UpToDate, Tháng 10-2020, 

N=14,137):        

• 88% UpToDate dẫn đến sự thay đổi trong xử trí bệnh nhân 

• 94% UpToDate giúp Bác sỹ tìm ra câu trả lời cho các thắc mắc lâm sàng của mình 

• 96% UpToDate cải thiện chất lượng trong chăm sóc y tế 

mailto:khuong.hoang@wolterskluwer.com


 
 

  Hoang Khuong (Kent) (MSc.)    
Vietnam Clinical Effectiveness    

UpToDate | Lexicomp | Emmi Solutions | Medi-Span | Facts & Comparisons  
Mobile +84 90 77 66 115 khuong.hoang@wolterskluwer.com  

• 98% sẽ khuyên dùng UpToDate cho đồng nghiệp của mình.  

VII. BẰNG CHỨNG: 

NHỮNG LỢI ÍCH ĐO LƯỜNG ĐƯỢC CHO BỆNH VIỆN ĐƯỢC THỂ HIỆN BỞI HƠN 100 

NGHIÊN CỨU ĐỘC LẬP  

Bởi vì được sử dụng rộng rãi, UpToDate là y học chứng cứ được nghiên cứu nhiều nhất cho việc 

hỗ trợ các Bác sỹ. Trên thực tế, có đến hơn 100 nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới chứng minh 

những lợi ích của việc sử dụng UpToDate, trong đó bao gồm cải thiện chăm sóc bệnh nhân và 

nâng cao chất lượng bệnh viện.  

Tất cả các nghiên cứu của UpToDate có thể được xem tại địa chỉ www.uptodate.com/research 

Theo sau là những dẫn chứng:  

1. Hiệu quả của việc sử dụng UpToDate – Y học chứng cứ để giảm sai sót chuẩn đoán trong chăm 

sóc bệnh nhân ngoại trú tại Nhật. Nghiên cứu hồi cứu cho thấy sử dụng UpToDate làm giảm đáng 

kể sai sót chuẩn đoán từ 24% xuống chỉ còn 2%.(Shimizu, Taro & Nemoto, Takaaki & Tokuda, 

Yasuharu. (2017). Effectiveness of a clinical knowledge support system for reducing diagnostic 

errors in outpatient care in Japan: A retrospective study. International Journal of Medical 

Informatics. 109. . 10.1016/j.ijmedinf.2017.09.010.)  

2. Nghiên cứu tại Bệnh viện Cook và Đại học Y khoa Rush khảo sát tác động của y học chứng cứ lên 

cách thức lựa chọn điều trị(dựa trên thông tin được cung cấp bởi UpToDate) của Bác sỹ nội trú, 

cho thấy thông tin y học chứng cứ thay đổi 18% quyết định điều trị của Bác sỹ. (Lucas BP, Evans 

AT, Reilly BM, Khodakov YV, Perumal K, Rohr LG, Akamah JA, Alausa TM, Smith CA, Smith JP. The 

impact of evidence on physicians’ inpatient treatment decisions. J Gen Intern Med. 2004 May;19(5 

Pt 1):402-9.)  

3. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Mayo Clinic đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo y khoa cho 

thế hệ Bác sỹ tiếp theo: các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng sử dụng UpToDate trong 20 phút mỗi 

ngày dẫn đến việc tiếp thu kiến thức tương đương với cả năm đào tạo nội trú và được xác nhận 

bằng một bài kiểm tra tiêu chuẩn. (Bài kiểm tra trong đào tạo Nội khoa – IM-ITE).(McDonald FS, 

Zeger SL, Kolars JC. Factors associated with medical knowledge acquisition during internal 

medicine. J Gen Intern Med. 2007 Apr 28)  

4. Các nghiên cứu viên tại Bệnh viện Đại học Y Quốc gia Singapore tìm thấy rằng sử dụng 

UpToDate đã dẫn đến sự thay đổi 37% quyết định trong việc khám, chuẩn đoán và xử trí các ca 

bệnh. (.Phua J, See KC, Khalizah HJ, et al. Utility of the electronic information resource UpToDate 

for clinical decision- making at bedside rounds. Singapore Med J 2012; 53:116.)  
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