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AccessMedicine jest interaktywną platformą zaprojektowaną do realizacji kompleksowego programu nauczania na 

Uniwersytetach Medycznych. Pomaga studentom oraz wykładowcom w szybkim i skutecznym wyselekcjonowaniu 

pożądanych, specjalistycznych informacji z publikacji książkowych, encyklopedii i innych źródeł fachowej wiedzy. Jest 

zarówno zasobem wiedzy,  jak i narzędziem diagnostycznym. 

Użytkownik ma dostęp do: 

 na bieżąco aktualizowanych tytułów książek (e-books) – 146 tytułów - w tym do kluczowych pozycji jak: 

1. Harrison’s Online  

2. The Color Atlas of Family Medicine 

3. CURRENT Medical Diagnosis & Treatment 

4. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine 

5. Hurst’s The Heart 

6. LANGE Basic & Clinical Science Library 

7. Principles and Practice of Hospital Medicine 

8. Schwartz’s Principles of Surgery 

9. Tintinalli’s Emergency Medicine 

10. Williams Obstetrics 

 

 bogatej biblioteki multimedialnej z ponad 700 materiałami, w tym ponad 250 filmami instruktażowymi  

w aspekcie diagnostyki i procedur medycznych, zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, nagrań audio  

i animacji 

 narzędzia do diagnostyki różnicowej (DDx – Diagnosaurus®) 

 najnowszych wytycznych w zakresie badań przesiewowych, medycyny prewencyjnej 

 testów i badań diagnostycznych – w tym laboratoryjnych – z komentarzem klinicznym (DX tests) 

 międzynarodowych wytycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (Guidelines) 

 zestawu pytań i odpowiedzi przygotowujących do międzynarodowych egzaminów zawodowych - zestaw 

USML Easy Lite (100 ‘przykładowych pytań testowych) 

 monografii leków (Drugs) 

 studiów przypadków z wytycznymi w oparciu o evidence-based medicine (Case Files) 

 zwięzłych odpowiedzi (Quick Answers). 

 

Publikacje na platformie zawierają szereg rozdziałów niepublikowanych w wersji drukowanej i są oznaczone literą ‘e’. 

 

  

http://han.cib.umed.lodz.pl/han/accessmedicine/


 

Od września 2017 baza została wzbogacona o całą zawartość siostrzanej bazy ‘evidence-based’ ClinicalAccess 

 ponad 120,000 zestawów pytań i odpowiedzi EBM 

 monografie leków z bezpośrednimi linkami do Truven's DrugPoints®, wspierające podjęcie decyzji 

co do wyboru terapii lekowej  

 ponad 20,000 zdjęć, materiałów wideo, algorytmów, tabel kontekstowo umieszczonych w danym 

materiale aby kompleksowo wyjaśnić zagadnienie 

 publikowane treści są wynikiem współpracy z McMaster Premium Literature Service dzięki czemu 

użytkownicy mają dostęp do najnowszych naukowo potwierdzonych materiałów klinicznych 

 

Dostęp do pełnych zasobów platformy jest dla zarejestrowanych indywidualnych użytkowników. Gdy dostęp zostanie 

uwarunkowany złożeniem prywatnego subkonta użytkownika, proszę swobodnie zarejestrować się. Dzięki temu można 

między innymi przechowywać w chmurze interesujące fragmenty i pobierać materiały tekstowe lub graficzne. 

 

Description in English: http://accessmedicine.mhmedical.com/ss/About.aspx  

 

 

 
 

AccessPediatrics jest to multimedialna platforma e-learningowa z zakresu pediatrii. Skierowana jest nie tylko do 

studentów, ale również do wykładowców, rezydentów i specjalistów z tej dziedziny. Aktualizowana na bieżąco jest 

doskonałym źródłem informacji na temat diagnozowania, leczenia i sposobów postępowania z małymi pacjentami. 

Struktura platformy jest spójna ze strukturą AccessMedicine i zawiera następujące narzędzia: 

 Książki - 32 tytuły w podziale na kardiologię, dermatologię, medycynę ratunkową, endokrynologię, 

gastroenterologię, choroby zakaźne, neonatologię, neurologię, oftalmologię, medycynę sportu, medycynę 

dziecięcych oddziałów szpitalnych. 

 Źródła referencyjne do nauki lub weryfikacyjnie w warunkach klinicznych (Quick Reference) jak The 

Philadelphia Guide: Inpatient Pediatrics oraz Texas Children’s Hospital Handbook, 2 Minute Medicine® (2MM) 

wskazówki eksperckiej grupy klinicystów z Harvard Medical School oparte na zasadach evidence-based medicine, 

schematy immunizacji, kalkulatory. 

 Biblioteka Multimediów  

 Cases – baza przypadków medycznych opisanych z definicji, objawów i przyczyn, plus pytania testowe 

 Monografie leków (Drug Database) 

 Review Question – ponad 5800 pytań dotyczących aktualnych zagadnień z medycyny praktycznej 

 Clerkship Corner – kompendium przypadków i rekomendowanej literatury dla bardziej zaawansowanych 

studentów i rezydentów. 

 Custom Curriculum – narzędzie do projektowania kursów dla studentów oraz rezydentów w szpitalach. 

 

Dostęp do pełnych zasobów platformy jest dla zarejestrowanych indywidualnych użytkowników. Gdy dostęp zostanie 

uwarunkowany złożeniem prywatnego subkonta użytkownika, proszę swobodnie zarejestrować się. Dzięki temu można 

między innymi przechowywać w chmurze interesujące fragmenty i pobierać materiały tekstowe lub graficzne. 

 

Description in English: http://accesspediatrics.mhmedical.com/ss/about.aspx  

 

 

http://accessmedicine.mhmedical.com/ss/About.aspx
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/accesspediatrics/
http://accesspediatrics.mhmedical.com/ss/about.aspx


 

 
 

AccessPharmacy to platforma poświęcona nauczaniu/uczeniu się farmacji w kontekście bieżących standardów  

i praktyk.Zapewnia dostęp do materiałów audiowizualnych, gier, pytań i odpowiedzi, a także wiodących pozycji 

dedykowanych farmacji. Nauczycielom farmacji zapewnia narzędzie do projektowania kursów i sprawdzania wyników 

studentów. A praktykom farmacji umożliwia przegląd naukowych publikacji farmaceutycznych oraz aktualizowanych 

na bieżąco informacji o lekach, suplementach i ziołach. 

 

Platforma ma spójną strukturę z AccessMedicine i zawiera moduły takie jak: 

 Ebooki 

 Pozostałe publikacje: http://accesspharmacy.mhmedical.com/readings.aspx#tab=1 

 Precyzyjnie opracowane pytania i odpowiedzi pozwalające na przekrojowe rozpoznanie przypadków 

w warunkach klinicznych (Quick Reference) 

 Bogata biblioteka ponad 200 materiałów multimedialnych 

 Zestaw ponad 150 przypadków i zastosowań poszczególnych terapii lekowych (Drug therapy cases) 

pomocnych w nauce krytycznego myślenia i analizy przypadku 

 Moduł testowy z ponad 10 000 pytaniami testowymi – w tym 200 pytań quizowych i 300 kart 

dotyczących farmakoterapii w rozmaitych stanach klinicznych 

 Moduł z artykułami Evidence based z zakresu farmacji  

 Moduł z monografiami ponad 1 100 substancji czynnych 

 Kalkulatory  

 Custom Curriculum – narzędzie do projektowania kursów dla studentów oraz rezydentów  

w szpitalach. 

 

Dostęp do pełnych zasobów platformy jest dla zarejestrowanych indywidualnych użytkowników. Gdy dostęp zostanie 

uwarunkowany złożeniem prywatnego subkonta użytkownika, proszę swobodnie zarejestrować się. Dzięki temu można 

między innymi przechowywać w chmurze interesujące fragmenty i pobierać materiały tekstowe lub graficzne. 

 

Description in English: http://accesspharmacy.mhmedical.com/ss/about.aspx 

 

 

 
 

AccessEmergency Medicine  
to platforma dedykowana specjalistom  związanym z medycyną ratunkową. Zawiera aktualizowane na bieżąco 

materiały wspierające diagnozowanie i wybór leczenia pacjentów, z którymi najczęściej styka się oddział medycyny 

ratunkowej w bardzo szerokim zakresie – od przypadków neurologicznych, pediatrycznych po zatrucia i traumy. 

Rada naukowa czuwająca nad zawartością platformy składa się z 5 najbardziej zasłużonych ekspertów akademickich, 

którym przewodniczy Judith E, Tintinalli, MD, MS, FACEP. Publikowane treści zawierają materiały udostępniane przez 

American College of Emergency Physicians (ACEP).  

http://han.cib.umed.lodz.pl/han/accesspharmacy/
http://accesspharmacy.mhmedical.com/readings.aspx#tab=1
http://accesspharmacy.mhmedical.com/ss/about.aspx
http://han.cib.umed.lodz.pl/han/access-emergency-medicine/


 

AccessEmergency Medicine wyposaża studentów medycyny w specjalistyczną wiedzę przygotowującą do podjęcia 

stażu zawodowego, wspiera rezydentów w bezproblemowym dostępie do materiałów wideo, narzędzi 

egzaminacyjnych i wiodących e-tytułów książek istotnych w ich karierze zawodowej. Natomiast lekarzom  

i wykładowcom ułatwia bycie na bieżąco z najaktualniejszą wiedzą z zakresu medycyny ratunkowej.  

Platforma ma spójną strukturę z pozostałymi bazami z rodzimy AccessMedical i zawiera moduły takie jak: 

 Ebooki ( w tym Tintinalli’s Emergency Medicine) 

 Materiały wideo z nagranym przebiegiem procedur ratunkowych  

 Ponad 10 000 wysokiej jakości zdjęć – biblioteka wizualna pomocna do diagnozowania dzieci  

i dorosłych 

 Moduł testowy z ponad 3 000 pytań i odpowiedzi przygotowującymi do egzaminów 

specjalizacyjnych 

 Moduł z monografiami substancji czynnych i wytycznymi dla pacjentów 

 Moduł dla rezydentów – kompendium wiedzy w ujęciu klinicznym 

 

Dostęp do pełnych zasobów platformy jest dla zarejestrowanych indywidualnych użytkowników. Gdy dostęp zostanie 

uwarunkowany złożeniem prywatnego subkonta użytkownika, proszę swobodnie zarejestrować się. Dzięki temu można 

między innymi przechowywać w chmurze interesujące fragmenty i pobierać materiały tekstowe lub graficzne. 

 

Description in English: http://accessemergencymedicine.mhmedical.com/ss/about.aspx  

  

http://accessemergencymedicine.mhmedical.com/ss/about.aspx

