BASIN BÜLTENİ
UpToDate Sürekli Tıp Eğitimi için Türk Tabibleri Birliği
Tarafından Kabul Edilmiştir
17 Eylül 2015 - Sağlık sektöründe dünya çapında önde gelen bilgi sağlayıcısı olan ve tıbbi bakım
çözümleri sunmakta olan Wolters Kluwer Sağlık bölümü; UpToDate® klinik karar destek sisteminin
Türk Tabibleri Birliği (TTB) tarafından Sürekli Tıp Eğitimi (STE/CME)/Sürekli Mesleki Gelişim (SMG)
kaynağı olarak tanındığını bildirmektedir. UpToDate; hastalara en iyi tıbbi bakım hizmetinin
sunulmasına yardımcı olmak için, Türk doktorlarının en güncel klinik araştırma konuları ve uzman
tavsiyelerine erişimini sağlayan sürekli tıp eğitimi kaynağı olarak kullanılabilecektir.
Türk Tabibleri Birliği sürekli tıp eğitiminin Türkiye’de tıbbi oluşumu için önemli rol oynamaktadır. 1953
yılında kurulan TTB, Türk doktorlarının %80’inden fazlasının üye olduğu ülkenin en büyük doktor birliği
organizasyonudur. TTB üye sayılarının 100’ü aştığı 65’den fazla il örgütüne sahiptir. TTB uluslararası
seviyede; World Medical Association (WMA), the European Federation of Medical Specialist (FEMS), the
Association for Medical Education in Europe (AMEE), Standing Committee of European Doctors (CPME)
kuruluşlarına üyedir.
“ Sürekli büyüyen yeni tıbbi araştırmaların takibi doktorlar için oldukça zordur. Wolters Kluwer klinik
sorulara en güncel cevapları parmak uçlarına getirmek için çabalamaktadır” Denise Basow, Wolters
Kluwer Klinik Etkinlik Bölümü Başkanı & Genel Müdürü “ Türkiye’deki doktorlar klinik sorularına
bilgisayar ya da mobil cihazlar aracılığı ile UpToDate kullanarak yanıt ararken CME (Continuning
Medical Education) / STE (Sürekli Tıp Eğitimi) kredilerini kazanabilirler.”
UpToDate 2000 yılından itibaren Accreditation Council for Continuing Medical Education (Sürekli Tıp
Eğitimi Akreditasyon Kurulu) tarafından STE (CME) kredisi sağlacısı olarak akredite edilmiştir. UpToDate
2012 yılında ileri doktor öğrenimine katkılarından dolayı Sürekli Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu
tarafından verilen en yüksek ödülü layık görülmüştür.
UpToDate içinde yer alan klinik bilgileri araştırmak doktorların 22 uzmanlık alanı kapsamındaki tıbbi
uygulamalardaki değişiklikler ve tedavi tavsiyeleri hakkında güncel kalmalarına yardımcı
olmaktadır.Türk doktorları klinik sorularının araştırılması ve profesyonel gelişim gereksinimleri için
zaten harcadıkları zamanı UpToDate için kullanarak ek bir ücret ödemeden ve ek bir teste gerek
duymaksızın araştırmalarını gerçekleştirebilirler.
Türk Tabibleri Birliği sürekli tıp eğitimi kredileri sunan UpToDate gibi programları tanımaktadır.
Doktorlar UpToDate’den kazandıkları kredileri TTB kişisel sertifika gereksinimleri (STE/SMG) için
kullanabilirler. Doktorların gereksinimleri açısından kazandıkları kredilerde herhangi bir sınırlandırma
yoktur.
UpToDate Anywhere’in erişime açık olduğu Türk hastanelerinde UpToDate (UTD) kullanarak STE/SPG
kredi gereksinimlerini karşılamak oldukça kolaydır. Doktorlar UpToDate’e ödüllü mobil aplikasyonlar ile
erişebilmektedirler. UpToDate, klinik iş akışı ve STE/SMG gereksinimlerinin birlikte karşılanması
amacıyla elektronik sağlık kaydı (ESK-EHR) sistemleri içine de eklenebilmektedir.

UpToDate kullanarak Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim kredisi kazanma ile ilgili daha fazla
bilgi almak için, lütfen bu adresi ziyaret ediniz: http://www.uptodate.com/home/earning-cme-ce-cpdcredit-uptodate
UpToDate’i sosyal paylaşım sitelerinde takip ediniz Facebook, Twitter ve LinkedIn.
Wolters Kluwer Hakkında
Wolters Kluwer profesyonel bilgi servisleri alanında lider uluslararası bir firmadır. Hukuk, işletme,
vergi, muhasebe, finans, denetim, risk ve sağlık bakımı alanında çalışmakta olan profesyoneller;
işletmelerinin etkin yönetimi, müşterilerine ihtiyaç duydukları yanıtların sağlanması ve daha dinamik
bir dünya içinde başarılı olmak için Wolters Kluwer’in pazar lideri bilgi kaynaklarına ve yazılım
çözümlerine güvenmektedirler.
Wolters Kluwer 2014 yıllık gelirini €3.7 milyar dolar olarak bildirmiştir. 170’den fazla ülkede hizmet
vermekte olan Wolters Kluwer dünya çapında 19.000’den fazla kişi istihdam etmektedir. Şirketin
merkezi Hollanda’nın Alphen aan den Rijn kentindedir. Wolters Kluwer hisseleri Euronext Amsterdam
borsasında listelenmekte ve AEX ve Euronext 100 indekslerinde yer almaktadır. Wolters Kluwer
Amerikan Depo Sertifikası (American Depositary Receipt/ADR) programına sponsor olarak destek
vermektedir.
Wolters Kluwer Health sağlık sektöründeki lider bilgi ve tıbbi çözüm sağlayıcısıdır. Wolters Kluwer ürün
ve organizasyonları hakkında daha fazla bilgi almak için www.wolterskluwerhealth.com adresini ziyaret
edebilir ve sosyal paylaşım sitelerinden @WKHealth - @Wolters_Kluwer, Facebook, LinkedIn, YouTube
bizi takip edebilirsiniz.
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