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CÁCH THỨC ĐĂNG NHẬP 
 

1. Truy cập UpToDate bằng cách vào địa chỉ www.uptodate.com từ bất kỳ máy tính nào được kết nối 
với mạng của bệnh viện hoặc nhà trường 
 

2. Bấm vào nút Register trên góc phải của màn hình 
 

 
 

3. Hoàn thành tất cả các mục trong bảng đăng ký và bấm chọn Submit Registration 
 

           

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  

4. Để Thay Đổi Username Và Password của bạn 
 

 
Xin Lưu Ý:  

Người sử dụng cần đăng ký từ mạng kết nối nội bộ của nhà trường hoặc bệnh viện để truy cập 
được trên ứng dụng điện thoại và tích lũy điểm CME 

Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký, bạn sẽ nhận được email xác nhận từ UpToDate với hướng dẫn việc tải 
ứng dụng trên điện thoại:  
You are now registered and able to download the Mobile App and earn CME credits!  
 
ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN UPTODATE CÁ NHÂN HOẶC ĐÃ TRUY CẬP TRƯỚC ĐÂY? 

 
 CHỈ CẦN CLICK VÀO NÚT ĐĂNG NHẬP LOG IN TRÊN GÓC PHẢI CỦA MÀN HÌNH 

 

TRUY CẬP TRÊN ĐIỆN THOẠI  
Trên điện thoại hoặc máy tính bảng, tìm đến ứng dụng “UpToDate” trong App Store và cài đặt miễn phí 

1. Khi đã hoàn thành đăng ký, bạn có thể cài đặt ứng dụng điện thoại với 2 thiết bị 
 

2. Mở ứng dụng UpToDate Mobile App trên điện thoại sau khi đã tải và cài đặt xong 
 

3. Đăng nhập username và password với tài khoản bạn đã đăng ký 
Bước này chỉ cần làm 1 lần duy nhất — ứng dụng sẽ tự động nhớ username và password của bạn.  

 

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  

 

TRUY CẬP UPTODATE ANYWHERE  
• Ngoài việc sử dụng trên ứng dụng Điện thoại, bạn có thể truy cập UpToDate từ bất cứ máy tính 

nào có kết nối internet 
 

• Chỉ cần đơn giản vào địa chỉ www.uptodate.com và bấm chọn Log In trên góc phải của màn hình 
của màn hình trang chủ UpToDate 
 

• Đăng nhập tài khoản của bạn bao gồm username và password  

  

 
 
DUY TRÌ ĐĂNG NHẬP  
 Để duy trì đăng nhập không bị gián đoạn với UpToDate Anywhere, bạn cần xác nhận lại với tổ chức 

của bạn sau mỗi 90 ngày 
 

 Để xác nhận lại, đăng nhập vào UpToDate với username và password của bạn trên trang web 
www.uptodate.com từ bất kỳ máy tính được kết nối mạng của tổ chức/ bệnh viện/trường học của 
bạn 

Xin Lưu Ý:  

Tin nhắn trong ứng dụng & email sẽ thông báo về việc xác nhận liên kết nếu bạn không thực hiện vào ngày 
thứ 80 

Bạn sẽ nhận 1 thông báo thứ 2 vào ngày thứ 90 

Nếu bạn không xác thực lại vào ngày 90, bạn sẽ mất quyền truy cập từ xa và trên điện thoại 

Để truy cập trở lại, chỉ cần đăng nhập vào UpToDate bằng username và password của bạn khi các thiết bị 
được kết nối mạng trong cơ sở tổ chức của bạn 
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