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İÇERİK

 UpToDate dünyanın en çok kullanılan Klinik Karar Destekleme araçlarından 

birisidir.

 22 Uzmanlık alanında,10.500+ klinik konular 

 1,500+ hasta eğitim bilgileri 

 5,400+  ilaç monografları

 28,000+ grafikler (tablolar, görüntüler, şekiller)

 160+ tıbbi hesaplayıcılar

 470+ incelenen dergileri kapsar.



Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ uzantılı mail 

adresiniz ile üyelik oluşturduktan 

sonra giriş yapınız.

Arama kutusu üzerinden 

UpToDate’i aratıp veri tabanını 

açınız.



Register’a 

tıklayarak 

UpToDate’e kayıt 

olabilirsiniz.

Kaydınız var ise Log in’e 

tıklayarak hesabınıza 

giriş yapabilirsiniz.

Kişisel hesabınıza 90 günde bir kez kurum 

bilgisayarlarından www.uptodate.com/online

adresi üzerinden Log In/Giriş yapmak 

gerekmektedir. Yapılan her girişten sonra erişim 

süresi otomatik olarak 90 gün uzamaktadır.

http://www.uptodate.com/online


Adınız, soyadınız, mail 

adresiniz ve diğer bilgileri 

girerek kendi belirleyeceğiniz 

şifre ile kayıt işlemini 

gerçekleştirebilirsiniz.



Aramak istediğiniz konuyu 

arama çubuğuna yazarak 

arama yapabilirsiniz.



• ‘’All’’ kanser ile ilgili bütün yayınları, 

• ‘’Adult’’ yetişkinlerde kanser ile ilgili yayınları,

• ‘’Pediatric’’ çocuklarda kanser ile ilgili yayınları,

• ‘’Patient’’ hastaları bilgilendirmek için yazılmış 

yayınları,

• ‘’Graphics’’e tıklandığında kanser ile ilgili grafik 

ve görselleri getirir.



‘’Find’’ arama çubuğuna 

aradığınız kelimeyi 

yazdığınızda size kelimenin 

makale içerisinde geçtiği 

yerleri getirir.

Makaleyi PDF 

formatında kayıt 

etmenizi veya 

makaleyi 

yazdırmanızı sağlar.

Makaleyi e-mail yolu 

ile istediğiniz bir kişiye 

göndermenizi sağlar.

Makaleyi daha 

sonra kolay 

bulabilmek için 

yer işareti ekler.



Makalenin 

içerisine 

girdiğinizde 

aradığınız bölüme 

doğrudan erişim 

sağlar.



Arama geçmişinizi 

gösterir.

En çok arananlar 

listesidir.

Yer işareti eklediğiniz 

yayınları gösterir.



Veri tabanı kapsamı 

içerisindeki uzmanlık 

alanlarına erişim 

sunmaktadır.



Hastalara özel olarak 

yazılmış 400’den fazla konu 

içeriği bulunmaktadır.



Önemli güncel gelişmeler 

hakkındaki bilgilere, 

uzmanlık dallarına ayrılmış 

biçimde erişim sunmaktadır.



Klinik uygulamalar 

alanında son gelişmeler ile 

ilgili yazılmış makaleleri 

sunmaktadır.



Tıbbi hesaplayıcıları 

içerir.



Yetişkinler ve çocuklar için ilaç ve doğal 

(bitkisel) ilaç hakkında geniş kapsamlı kaynak 

bilgileri bulunmaktadır. Veri tabanı içinde 

bulunan ilaç etkileşim bilgileri, potansiyel 

tehlike oluşturabilecek;

• ilaç - ilaç, 

• ilaç-bitkisel ilaç,

• bitkisel ilaç-bitkisel ilaç,

kategorilerinde ilaç etkileşim bilgilerine erişim 

sunmaktadır.



TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

http://kutuphane.medipol.edu.tr/

