يمكنك الدخول واإلطالع على ب رامج تعليم وتثقيف
رابط يؤدي بك إلى اإلطالع على المعلومات حول
المرضى بالمشاركة مع مرضاك.
المؤلفين والمحررين.
ستصلكم إخطارات تفيد بالتعديالت اإلكلنيكية الهامة التي
تدخل على الموضوعات الرئيسية في مجال عالج المرضى.
أمامك الفرصة الكتساب أرصدة مجانية من
ساعات التعليم الطبي المستمر CME/CE/
CPD credits

ندعوكم إلش راك زمالئكم معكم وكذلك
المرضى في اإلطالع على هذه المعلومات.
إطبع النص المحرر واإلشارات المرجعية
والرسومات الج رافيكية أو الموضوع بالكامل.

إبحث يف املوضوع الرئييس.
أكرث من  10,500موضوع طبي رئييس
مبني عىل الدليل ،ت ُقدم لك املعلومات
التي تحتاج إليها لتقديم الرعاية
املثالية للمريض.
شاهد خطوط اً عريضة وتفصيلية داخل
نطاق كل موضوع رئيسي.

يمكنكم وضع عالمات إشارية فيما بين
محتويات الموضوع ،لتسهيل الرجوع إليها
مستقبال.
إبحث عن كلمة أو م رادف وارد في سياق أي
عنوان رئيسي.
أنظر التاريخ الذي جرى فيه آخر تعديل على
محتويات الموضوع الرئيسي ،بنا ًء على اإلطالع
المستمر على أحدث نتائج البحوث.

إضغط على الزر الذي يأخذك مباشرة إلى
ملخص التوصيات وأساليب العالج.

يمكنك تقديم تغذية استرجاعية حيث ستكون
لها قيمة كبيرة وذلك عن طريق تقديم
تساؤالت وتعليقات للمحررين التابعين لنا.

إضغط على الزر لإلطالع على ملخص صادر
عن موقع المكتبة الطبية القومية Medline
مع موضوع كامل كلما كان ذلك متواف را ً.

إضغط على زر أحد العناوين الرئيسية ليأخذك
بشكل مباشر إلى المعلومات التي تحتاج إليها.

شاهد كافة الرسومات الج رافيكية المرتبطة مع الموضوع
الرئيسي على شكل فورمات مختصرة وموجزة.
الدخول إلى الموضوعات الرئيسية للحصول على
مزيد من المعلومات

ملحوظة :تصوير املستخدم املسجل أثناء دخوله إىل موقع  UpToDateواكتسابه ألرصدة ساعات التعليم الطبي املستمر

حصل موقع  UpToDateعىل اع رتاف واعتامد من جانب الكليات والجمعيات والسلطات الرسمية يف أماكن مختلفة حول العامل ،وهو يعترب مصدر معلومات وأداة تعلم ُم عرتف بها حول العامل ،ولغرض اإلطالع والتحقق من أن بإمكانك وأنت يف دولتك استخدام UpToDate
يف الوفاء مبتطلبات التعليم الطبي املستمر  CMEيف أي تخصص طبي ،ندعوك للدخول إىل موقع  www.uptodate.com/cmeلإلطالع عىل أحدث القوائم التي تنص عىل متطلبات التعليم الطبي املستمر  ،CMEواألمر مرتوك لكل مستخدم للموقع يف تحديد ما إذا كان
استخدامه أو استخدامها ملوقع  UpToDateيؤهله  /يؤهلها للحصول عىل رصيد من الساعات يف مجال التعليم الطبي املستمر  CMEيف أية دولة أو يف أي تخصص.
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