
Access Medicine - McGraw Hill



KAPSAM

• McGraw-Hill tarafından geliştirilmiş, 90’dan fazla tıbbi konu başlığıyla,
öğrencilere, uzman hekim adaylarına, klinisyenlere, araştırmacılara ve
tüm sağlık çalışanlarına, 98 e-kitap, binlerce fotoğraf, video ve
açıklamaları, etkileşimli öz değerlendirme, kayıt dosyaları, kanıta
dayalı tanı ve tedavi araçları sağlayan bir veri tabanıdır.



Veri tabanları 
bağlantısına tıklayınız.



Veri tabanı ismine 
tıklayınız.



Ana sayfa



Anahtar kelimenizi yazarak 
taramanızı gerçekleştirebilirsiniz.



Sonuç sayfası

Tarama sonucunda verilen anahtar 
kelime ile ilgili kitaplar, referans 

kaynakları, videolar, resimler, vaka 
sunumları, hasta eğitim 

materyalleri ve ilaç bilgileri bir 
arada görüntülenmektedir. 

İstediğiniz başlığa tıklayarak konu 
ile ilgili içeriğe ulaşabilirsiniz.





Veri tabanı içerisinde yer alan 
kitapları «Books» sekmesi altında 

yer alan               linki ile 
görüntüleyebilirsiniz.



Veri tabanı içerisinde yer alan referans kaynaklarını «Quick Reference» sekmesi altında yer alan 
linkler ile görüntüleyebilirsiniz.

QMDT: Quick Medical Diagnosis & Treatment = Tıbbi tanı ve tedaviler için 
hazırlanmış referans kitaptır.

Guidelines – Primary Care: CURRENT Practice Guidelines in Primary Care = 
Güncel temel bakım uygulamaları hakkında hazırlanmış bir kılavuzdur.

Guidelines – Inpatient Medicine: CURRENT Practice Guidelines in Inpatient 
Medicine = Yatan hastalar için güncel uygulamaları kapsayan bir kılavuzdur. 

DDx: Differential Diagnoses = Semptomlara göre, hastalıklara göre ya da 
organ sistemlerine göre tanı ve teşhis koymada faydalanılacak kitaplara 

erişmek için hazırlanmış kademeli bir tarama alanıdır.
Diagnostic Tests: Tanı testleri kılavuzudur.

Clinical Prep: Binlerce klinik soru ve cevaplara erişim sağlayan bir servistir.
2 Minute Medicine: Harvard Tıp Okulu'ndan uzman hekim grubunun 
hazırladığı tıbbi raporlar ve medikal haberlerden oluşan bir servistir.

English – Spanish Dictionary: İngilizce-İspanyolca tıp sözlüğüdür.
Calculators: Vücut ile ilgili çeşitli hesaplamaları yapabileceğiniz bir servistir.



Etken maddelerden ticari isimlerine, ilaç 
sınıflandırmalarından hastaların kullanacağı 

bilgilendirme notlarına kadar ilaçlar hakkında 
hazırlanmış tüm bilgilere erişim sağlanabilecek bir 

sayfadır. 



Videos by Category: Kategorilere göre videoları görüntüleyebilirsiniz.
Videos by System: Vücut sistemlerine göre videoları görüntüleyebilirsiniz.
Exploring Essential Radiology: Tıp öğrencilerinin çeşitli anatomik bölgelere 
ait radyolojik görüntüleri yorumlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı 

olur. Bu modüller, öğrencilerin klinik bilgilerini ve teşhis becerilerini 
geliştirmelerini sağlar.

Patient Safety Modules: Hasta güvenliği modülleri, etkileşimli ve kendi 
kendine öğrenme ortamında hasta güvenliğinin temel kavramlarına bir giriş 

sağlar. Mevcut ders 3 modül içermektedir: El Yıkama, Anlama Hatası ve 
İletişim Kavramları

Female Reproductive System Module: Kadın üreme sistemi ile ilgili 
modüldür.

Pharmacology Lectures: Farmakoloji ders videolarından oluşmaktadır.

Veri tabanı içerisinde yer alan multimedya 
kaynaklarını «Multimedia» sekmesi altında yer 

alan linkler ile görüntüleyebilirsiniz.



Case Files®: Çeşitli branşlardaki vaka dosyalarını kapsamaktadır.
Family Medicine Board Review: Aile hekimliği muayenesi ve kurul 
değerlendirmeleri konusunda vaka sunumları içermektedir.
Fluid/Electrolyte and Acid-Base Cases: Sıvı ve elektrolit 
dengesizlikleri ile asit-baz bozuklukları hakkında vaka sunumlarını 
içermektedir.
Microbiology Cases: Medikal mikrobiyoloji ve immünoloji 
konusunda vaka sunumlarını içermektedir.
Sherris Medical Microbiology Cases: Sherris Medical Microbiology
kitabının 7. edisyonudur. Medikal mikrobiyoloji konusunda vaka 
sunumlarını içermektedir.
Pathophysiology Cases: Patofizyoloji konusunda vaka sunumlarını 
içeren bir kitaptır.
Clinical Neuroanatomy Cases: Klinik Nöroanatomi konusunda 
vaka sunumlarını içeren bir kitaptır.
Resident Readiness®: Internal Medicine: Yatarak ya da ayakta 
tedavi gören hastalar hakkında dahiliye konusunda vaka 
sunumlarını içeren bir kitaptır.
Acid-Base Disturbances: Asit-baz bozuklukları konusunda vaka 
sunumlarını içeren bir kitaptır.



Review Questions: Çeşitli anabilim dallarında çoktan 
seçmeli sınavlar oluşturmak için hazırlanmış bir modüldür.

Clerkship Topics: AccessMedicine'in içeriğinden seçilen 
bölümleri ve vakaları içeren, dahiliye stajında gerekli 

olacak her önemli konuyu kapsar.
Flashcards: Çeşitli branşlarda hazırlanmış soru-cevap 
kartlarıdır. Bu bölümün kullanılabilmesi için ücretsiz 

MyAccess profili oluşturmanız gerekmektedir.
Play Showdown: Meslektaşlar ya da bilgisayar ile karşılıklı 

yarışacağınız mesleki bilgi sınavıdır. Bu bölümün 
kullanılabilmesi için ücretsiz MyAccess profili oluşturmanız 

gerekmektedir.



Hastalar için 
hazırlanmış eğitim 
materyalleridir. Bu 

bölümün 
kullanılabilmesi için 
ücretsiz MyAccess

profili oluşturmanız 
gerekmektedir.



Hizmet sağlayıcıları için 
Access Medicine’ın tüm 
koleksiyonu içerisinden  
seçilmiş kaynaklardan 

oluşmaktadır. Bu içerikte 
kitaplar, heyet raporları, 
vaka sunumları, referans 

kaynakları ve klinik 
prosedürler yer 

almaktadır. 



Teşekkürler…


