
MD Consult Core Collection 
& Journal Consult Dergileri 

Kullanım Kılavuzu



İçerik 9 kategoride organize edilmiştir

Books (Kitaplar)
Journals (Dergiler)
The Clinics of North America 
Dergileri
Patient Education (Hasta Eğitimi)
Drugs (İlaçlar)

Guidelines (Rehberler)
Images (İmaj görüntüleri)
News (Haberler)
CME (Tıbbi Eğitimler)



Kitaplar
Tıp alanında en çok kabul 
gören düzinelerce 
referans niteliğinde tıp 
kitabı

Kitap içinde arama 
yapma ya da içindekiler 
kısmından içerik 
bilgilerine erişim 
seçenekleri 
bulunmaktadır. 



Kitaplar

Tüm koleksiyon 
kapsamında arama 
yapma fonksiyonu 
bulunmaktadır.

Arama konuları; 
kitap indeksleri ve  
tıbbi terimler 
sözlükleri içinde 
taratılmaktadırlar.



Kitaplar

Kitap içinde arama  
ekran görüntüsü



Dergiler
55 adet tam-metin tıp 
dergisi , 54 adet 
elsevier dergisi ve 34
adet Clinics of North
America dergileri

Yapılan aramalarda, 
MEDLINE ve 
AIDSLINE veritabanları
otomatik olarak 
taranmaktadır.

Tam metin makalelerin 
tümünde bibliyografik 
verilere ve içindekiler 
kısımlarına erişim 
sağlanmaktadır.  



Dergiler İçinde Arama Yapma

Arama seçenekleri basit ve pratik kullanım sağlayacak şekilde 
düzenlenmiştir.

Arama sonuçları; Hakemli makaleler, Cochrane Veri tabanı makaleleri, 
Yorumlar ve Denemeler içinde sınıflandırılarak 
görüntülenebilmektedirler.



PDF Formatında Dergiler

MD Consult 
platformunda yer alan 
tüm Elsevier ve Clinics 
dergilerine PDF 
formatında erişim 
seçeneği 
bulunmaktadır.

Kullanıcılar, 
görüntüledikleri 
makaleleri 
bilgisayarlarına 
yükleyebilir ve çıktı
alabilirler.



The Clinics of North America Dergileri

34 adet The Clinics of 
North America dergisi 
içinde ya da seçilen bir 
Clinics dergisi içinde 
arama yapma seçeneği 



The Clinics
‘All Sections’ içinde 
yapılan aramada, en 
popüler 3 Clinics sonucu 
otomatik olarak ekrana 
gelmektedir.

Aramalar içerisinde yer 
alan tüm Clinics 
sonuçlarına ‘more 
results’’sekmesini 
kullanarak erişim 
sağlanmaktadır. 

Dergi adı ya da yazar 
adı gibi değişkenleri 
ekleyerek, aramalarınızı
daraltabilirsiniz 



Hasta Eğitim Materyalleri (Patient Education) 

Hastaları rahatsızlıkları
konusunda bilgilendirmek 
amacıyla hazırlanmış
10.000’in üzerinde eğitici 
metin (Patient handouts)



İlaçlar (Drugs)

Gold Standart firmasının 
sağladığı binlerce ilaç bilgisi

Orjinal ve jenerik ilaçlar,
araştırma ilaçları, 
fonksiyonel ve beslenmeye 
ilişkin ürünler

İlaçlara ilişkin güvenlik ve 
onay bilgileri Amerikan Gıda 
ve İlaç Kurumu tarafından 
duyuruları yapıldıktan sonra 
ilaç bilgilerine 
eklenmektedir.



İlaç Aramaları (Drug Search)

MD Consult platformu içerisinde, aşağıdaki limitler    
kullanılarak ilaç araması yapılabilmektedir. 

İlaç adı
Endikasyon bilgileri
Kontraendikasyon
Yan etkiler



İlaçlar (Drugs)

İlaçlara ilişkin güvenlik 
ve onay bilgileri 
Amerikan Gıda ve İlaç
Kurumu tarafından 
duyuruları yapıldıktan 
sonra ilaç bilgilerine 
eklenmektedir ve 
düzenli olarak 
güncellenmektediler.



Rehberler (Guidelines)

1000’den fazla hakemli klinik 
uygulama rehberi
Klinik uygulama rehberleri; 
konu, uzmanlık alanı ve 
yayıncı kurum bilgilerini 
içermektedir. 
Hakemli uygulama rehberleri 
sürekli güncellenmektedir ve 
en güncel tam metin özet 
bilgilere linkler aracılığı ile 
erişim sağlanmaktadır.



Medikal Görüntü İçerikleri

Dünyaca ünlü tıbbi 
kitaplara ait 50,000’den 
fazla görüntü içeriğine 
erişim sağlanmaktadır. 

Görüntü içerikleri 
fotoğraf, tablo ve 
grafikleri vb. 
kapsamaktadır.

Seçilen resimler tam 
boyut olarak
görüntülenebilmektedirler

4 adet imaj içeriğinin yan 
yana görüntülenerek 
inceleme/karşılaştırma 
özelliği bulunmaktadır.



Haberler (News)
MD Consult Haberleri
günlük olarak 
güncellenmektedir. 

Tüm temel tıp dergileri, 
sağlık kurumları ve çeşitli 
medikal konferanslar ile 
ilgili güncel bilgilere 
erişim sağlanmaktadır.       

Haber kaynakları, 
Elsevier Global News ve 
MD Consult Editorial 
tarafından 
sağlanmaktadır. 

Haftanın en popüler 
haberlerine güncel olarak 
erişim sağlanmaktadır.  



Çıktı Alma

MD Consult veri tabanı
içerisinde; tüm metin 
sayfalarında çıktı alma 
özelliği
Baskı-önizleme yapma
Önizleme sayfasından 
çıktı alma seçenekleri 
bulunmaktadır.



Genel Arama

Ana sayfada bulunan 
hızlı arama kutucuğunu 
kullanarak tüm arama 
bölümlerinde arama 
yapılabilmektedir

Listeden herhangi bir 
içerik alanı seçerek 
belirlenen alanda 
arama 
yapılabilmektedir.



Tavsiye Edilen Sonuçlar (Recommended Results) 

MD Consult sorgulama 
sistemi yapılan 
aramalarda tavsiye 
edilen sonuçları
otomatik olarak ekrana 
getirmektedir.  

Tavsiye Edilen 
Sonuçlar’ın içeriği, 
doktorların tıbbi 
sorunlara cevap 
bulacakları şekilde 
hazırlanmıştır.



Arama Sonuçları
Arama konusu ile en 
ilişkili ilk 3 arama 
sonucu ‘Top Result 
from All Sections’
sekmesi altında 
görüntülenmektedir

Tüm içerik alanlarında 
arama sonuç sayıları
gösterilmektedir

Yapılan arama ile ilgili 
tüm sonuçlara erişim 
için portakal rengindeki 
sonuç sekmeleri veya 
‘all search results’
sekmesi 
kullanılmaktadır.



Aramaların Daraltılması
Bazı arama sonuçları
için aramanızı
daraltmanıza yarayacak 
tavsiyeler yer 
almaktadır

Bazı arama tiplerinde 
(tedavi, terapi vb.) 
sonuçlar belirli 
kategorilerde 
sınıflandırılmaktadırlar 

Aramanızı daraltmanız 
sonucunda yeni bir 
arama sonucu 
görüntülenmektedir



Kitaplar İçinde Arama Yapma (Searching Books)
Tüm kitapları seçerek 
aramanızı yapınız

Elde edilen arama sonuçları
içinde kitap seçiminizi 
yapınız 

Seçiminizi yaptıktan sonra, 
seçilen kitap içerisindeki 
arama sonuçları
görüntülenmektedir. 



Journals/MEDLINE Aramaları

Arama teriminizi 
kutucuğa giriniz
Tarih aralığını
seçiniz
Aramanızı
daraltmak için 
arama opsiyonlarını
belirleyiniz

Yazar Adı
Dergi Adı
Tarih ya da 
Tarih Aralığı
Makale Tipi
Yaş Aralığı



Journals/MEDLINE Aramaları

Arama sonuçları şu 
bilgileri içermektedir:

Bibliyografik künye
Belirli tipte 
makalelerin 
görüntülenmesi

Eleştiriler
Cochrane 
Eleştirileri
Denemeler
Yorumlar

Tam-metin ya da 
özet makaleler
PDF dosyalar 
(mevcut ise)
Benzer makaleler 
(similar articles)



Hasta Eğitim Materyalleri İçerisinde Arama Yapma
(Patient Education)

Arama terimini kutucuğa 
giriniz. 

Sonuçlar ilgililik 
derecesine göre 
sıralanmakta



İlaç Bilgileri İçerisinde Arama Yapma
Arama terimini kutucuğa 
giriniz.

Yapılan ilaç aramalarında, ilaç
isimleri ve endikasyonları
birlikte taranmaktadır

Aramalar; İlaç İsimleri, 
Endikasyonlar veya 
Kontraendikasyonlar içinde 
sınıflandırılabilmekte

Arama sonuç sayıları sonuç
ekranında belirtilmekte

İlaçlarla ilgili güvenlik ve onay 
bilgileri ayrı bir sekme 
içerisinde bulunmaktadırlar.



Rehberler İçerisinde Arama Yapma

Arama terimini kutucuğa 
giriniz.
Aramanın daraltılması için 
aşağıdaki arama terimleri 
kullanılabilmektedir:

Yazar İsmi
Dergi İsmi
Tarih veya Tarih Aralığı
Makale Tipi
Yaş Aralığı

Arama sonuçları aşağıdaki 
bilgileri içermektedir:

Bibliyografik künye
Tam-metin ve özet 
makaleler
Benzer makalelere ait 
linkler



Haber Aramaları
Arama teriminizi 
kutucuğa yazınız

Sınıflandırma 
sıralamasını aşağıdaki 
değişkenlere göre 
seçebilirsiniz:

İlgililik derecesine 
göre sıralama
Güncel 
haberlerden, 
geçmiş haberlere 
doğru sıralama

Arama sonuçları şunları
içermektedir:

Makale tarih ve 
başlıkları



Kişisel Dosya Oluşturma

Kişisel dosyanızı
oluşturarak şu 
fonksiyonları
kullanabilirsiniz:
Bilgilerinizi kaydedip, 
organize edebilir
Aramalarınıza tekrar 
erişmek için kaydedebilir
Arama Alarmı Oluşturabilir
Kişisel dosyalarınıza 
herhangi bir bilgisayardan 
erişebilirsiniz



Kişisel Dosya İçine Döküman Ekleme 

MD Consult 
platformunda, saklamak 
istediğiniz arama 
sonuçlarınızı oluşturmuş
olduğunuz kişisel dosya 
içine ekleme özelliği 
bulunmaktadır 

Böylece işaretlediğiniz 
dökümanın tekrar 
kullanımı için kolay erişim 
sağlanmış olmaktadır. 



Arama Alarmı Oluşturma

Arama alarmı oluşturmak için 
büyüteçe tıklayınız

E- mail bilgilendirme aralığını günlük, 
haftalık ve aylık olarak seçiniz.

Seçmiş olduğunuz yayınlar hakkında 
size gönderilecek olan bilgilendirme 
maili aşağıdaki bilgileri içermektedir:

Yeni sonuçlar – özet 
Yeni Sonuçlar - tümü
Tüm özet sonuçlar
Tüm sonuçlar 
Yeni sonuçlara eklenen dosyalar 
Tüm sonuçlara eklenen dosyalar 



Haber İçeriklerinin Kişiselleştirilmesi

İlgilendiğiniz uzmanlık 
alanını seçiniz.

Seçili alanda yeni haber 
içerikleri öncelikli olarak 
gösterilmektedir.



Email gönderme

Her hangi bir içerik 
konusuna not ekleyerek 
meslektaşlarınıza e-mail 
göderebilirsiniz

* Bu özelliği kullanmak için 
e-mail göderdiğiniz 
kişilerin MD Consult 
abonesi olması
gerekmektedir



Kapanış

Log Off butonu sağ üst köşede 
bulunmaktadır

İşlemleriniz sona erdiğinde veri 
tabanından çıkmak için Log Off 
butonuna bir kere tıklayınız

Veri tabanı içerisinde 15 dakika 
işlem yapılmadığı takdirde sistem 
kendisini otomatik olarak 
kapatmaktadır.  


