Yeni Nesil Klinik Karar Desteğiyle Tedavi Farklılıklarını
Azaltın ve Hasta Tedavi Sonuçlarının İyileştirilmesini Sağlayın
Günümüzde birçok ülke sağlık sisteminin
faaliyet karlarında bir azalma söz konusu olsa
da, ödeme temelli sağlık sistemine yönelik
talep sürekli büyümekte ve kalite/masraf
denklemini dengeleme ihtiyacı sürekli
artmaktadır. Kurumsal düzeyde, istenmeyen
tedavi farklılıkları kayda değer verimsizliklere
sebep olmakta ve tedavi farklılıklarının
sınırlandırılması “henüz denenmemiş bir
fırsat” olarak yorumlanmaktadır.
Bu değişkenliği ele almak amacıyla, birçok
sağlık kuruluşu, kendi rehber
(guideline) ve protokollerini oluşturmak için
çaba sarf etmektedir. Buna karşılık, söz
konusu rehber/protokolleri geliştirmek ve
muhafaza etmek masraflı bir uğraştır. Ayrıca
klinisyenlerin iş akışı dahilinde kendi
oluşturdukları içeriğe kolayca erişmeleri
mümkün değilse bunları benimsenmesini
sağlamak zorlaşmaktadır.

Bunun sonucunda, klinisyenler
sıklıkla çok sayıda test ve tedavi
seçeneği arasında bir seçim
yapmakta ve hasta yönetimi
kararlarını aniden, veya bir
hastaya yönelik ilk tedavi
başarısız olduğunda
değiştirmektedirler. Yeni kanıt ve
araştırmaların aralıksız olarak
gelmeye devam etmesi, bu
durumu daha da karmaşık hale
getirmektedir.

UpToDate® Advanced™, klinik kararlara
yönelik hasta odaklı bir yaklaşım
sunarak, tedavi farklılıklarının
azaltılmasına, ve tedavi aşamasında
hasta sonuçlarının iyileştirilmesine
yardımcı olmaktadır.
UpToDate Advanced ile, klinisyenler;
UpToDate® Pathways ve Lab Interpretation™
uygulamalarını, uygun tarama, tanısal test,
tedavi ve yatan hastanın desteklenmesi
amacıyla, farklı temas noktalarında
kullanabilmekte, Pathways ve Lab
Interpretation yaygın tıbbi durumlara ve
tedavi farklılıkları gösteren tıbbi durumlara
da hitap etmektedir.
Global çapta kullanıcı yorumları:

“Pathways değerlendirme / tedavi
algoritmasında size kolayca
rehberlik eder”
— NP

“Tüm detaylara dikkat etmeme yardımcı oluyor.
Aksi takdirde, düzenli olarak ele aldığım
konular haricindeki vakalarda, bazı
— PCP
detayları gözden kaçırabilirdim”

Uygun klinik kararlar alınırken ekibinizin görüş açısının daha net olmasını
sağlayın
UpToDate Advanced, 6.700’den fazla uzman doktor tarafından oluşturulan içerik kapsamını
eksiksiz olarak kullanır. Pathways ve Lab Interpretation, UpToDate ile entegre edilerek, Elektronik
Sağlık Kayıtları üzerinden erişilebilir hale getirilmekte, ve böylece klinisyenlerin hasta odaklı
sorulara hasta başık tedavi aşamasında hızlı erişime sahip olmaları sağlanmaktadır.
Pathways uygulamasındaki
interaktif algoritmalar; mevcut
kanıt ve kılavuz ilkelerden
hesaplayıcılar ve ilaç verilerine
kadar tüm UpToDate içeriğini
inceleyerek, hasta bazında
öneriler sunmaktadır.

Lab Interpretation
dahilindeki kısa, öz
monograf ve
algoritmalar, hızlı ve
isabetli yorumları ve
anormal test
sonuçlarının yönetimini
desteklemektedir.

BAKIMA YÖNELİK FAYDALARI
UpToDate Advanced, hasta ziyareti öncesi, hasta ziyareti esnasında ve
hasta ziyareti sonrası, en geçerli kanıta dayalı bilgi dahilinde,
klinisyenlerin tedavi kararlarının kolaylaştırılmasına yardımcı olur.
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Uygun olmayan
kararlardan kaynaklanan
test ve tedaviyle ilgili
maliyetleri azaltın
Uygun olmayan
kararlardan kaynaklanan
olumsuz hasta sonuçlarını
azaltın
Klinik bakıma rehber
olması için, uzmanlarca
hazırlanan ve sürdürülen
algoritma ve monografları
güvenle kullanın

Receive appropriate care for better health
Promote shared decision-making

Bireysel hasta bazlı
test ve tedaviyi
optimum hale getirin

Tedavi
seçimlerine
yönelik kanıta
dayalı bilgilere
erişin
Belgelendirmeyi
kolaylaştırın
Anormal test
sonuçlarını
yönetin

UpToDate Advanced’in tedavi farklılıklarını azaltırken hasta
sonuçlarının iyileştirilmesine nasıl yardımcı olabileceğiyle ilgili daha
fazla bilgi almak için temsilcinizle temas kurunuz.

Daha detaylı bilgi ve sorularınız için lütfrn bizimle iletişime geçiniz:
bilgi@geminibilgi.com.tr / 0216 464 33 00 - 0 312 440 91 71

www.wolterskluwer.com

