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HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG UPTODATE 
Giải Đáp Các Câu Hỏi Lâm Sàng Ngay Tại Điểm Chăm Sóc (POC) 

 
 
I. Nội Dung Chuyên Sâu – Toàn Diện – Hiện Đại  
 
UpToDate cung cấp dữ liệu lâm sàng của hơn 12,000 chủ đề lâm sàng trong 25 chuyên ngành Y 
Khoa: 
 
1. Dị Ứng và Miễn dịch học 
2. Gây mê 
3. Y học Tim Mạch 
4. Da liễu 
5. Cấp cứu (Người lớn và Trẻ em) 
6. Nội tiết và Tiểu đường 
7. Y học Gia Đình và Thực hành chung 
8. Tiêu hóa và Gan mật 
9. Phẫu thuật Tổng quát 
10. Lão khoa 
11. Huyết học 
12. Nội khoa 
13. Các bệnh truyền nhiễm 

14. Thận và Tăng huyết áp 
15. Thần kinh học 
16. Sản, Phụ khoa và sức khỏe phụ nữ 
17. Ung bướu 
18. Chăm sóc giảm nhẹ 
19. Nhi khoa 
20. Chăm sóc Ban đầu (Người lớn) 
21. Chăm sóc sức khỏe Thể dục thể thao 
22. Tâm thần học 
23. Phổi và chăm sóc đặc biệt 
24. Thấp khớp 
25. Y học giấc ngủ 

 
Trong hơn 25 năm, UpToDate đã đóng góp cho ngành Y Tế Thế Giới với cột mốc 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. 
 
Trên thực tế, UpToDate là nguồn thông tin hỗ trợ quyết định lâm sàng duy nhất được chứng minh 
từ 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. 
 
“UpToDate là cơ sở dữ liệu sẵn có tốt nhất và hữu dụng được dùng trong y tế và chăm sóc sức 
khỏe. Các dữ liệu chính xác và sắp xếp nội dung hợp lý. Khi tôi cần xem xét các trường hợp y khoa, 
chúng cho tôi lợi thế khi phân tích bệnh nhân và các trường hợp phức tạp.” – Dr. Sanford 
Goldberg, MD. 
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• 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 

• 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… 
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II. Hướng Dẫn Search Chủ Đề Trong UpToDate 
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