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UpToDate İçerik Bilgileri:
UpToDate veri tabanı, 25 Uzmanlık alanında, 6500’den fazla uzman doktor tarafından
hazırlanan 10.500’den fazla konu içeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayalı bir klinik
karar destek sistemidir. UpToDate; sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle
donatılmış ve kullanımı kolay arayüzü ile dünyanın en çok kullanılan klinik bilgi kaynakları
arasında yer almaktadır. Doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı
hazırlanmasi ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde
tasarlanmıştır.
UpToDate dünyanın en çok kullanılan Klinik Karar Destekleme araçlarından birisidir, dünya
çapında 187 ülkede 34.000’den fazla hastanede, 1.3 milyondan fazla doktor tarafından
ayda 32 milyon defadan fazla erişilen bu kaynak daha iyi teşhis ve tedavi kararları almalarına yardımcı olmaktadır.
Dünya çapında yapılan birbirinden bağımsız 80 ayrı çalışmada UpToDate’in; hastane kalitesinin arttırılması, hasta
yatış sürelerinin, ölüm oranlarının ve hastane harcamaların azaltılmasına yaptığı olumlu etkiler gösterilmektedir.
ClinicalKey İçerik Bilgileri:
Elsevier'in ürünü ClinicalKey doktorlarınızın sorularına daha hızlı yanıt veren daha akıllı bir arama seçeneği sunan
kapsamlı bir veri tabanıdır. Elsevier'e ait ClinicalKey veri tabanı içinde 35 tıbbi uzmanlık alanı yer almaktadır.
Doody Core Titles E-Kitap listesi içinde yer alan Elsevier kitaplarının %95’inden fazlası ClinicalKey kapsamı içinde
bulunmaktadır.
TÜM Elsevier tıbbi ve cerrahi dergileri (650+)
TÜM Elsevier tıbbi ve cerrahi referans kitapları (1100+)
TÜM medikal ve cerrahi Clinics of North America dergileri
TÜM First Consult Point-of-Care klinik monografları (800+)
TÜM Elsevier Procedures Consult videoları (300+)
TÜM Clinical Pharmacology ilaç monografları (2.900+)
TÜM MEDLİNE içeriği - Tamamı indekslenmiş Medline özetleri
UYGULAMA REHBERLERİ - 4.500+ uygulama rehberi
HASTA EĞİTİM MATERYALLERİ - 15.000+ Hasta Eğitim Materyali
MULTİMEDYA - 40.000+ medikal ve cerrahi video ve 4 milyondan fazla resim, tablo ve grafik içeriği
KONU SAYFALARI - 1400'den fazla hastalık Konu Sayfası (Topic Pages)

