Hastaneler İçin

Saniyelerin önemli olduğu
anlarda aranılan cevaplar ve
güvenilir içeriğe hızlı erişim.
Zaman, hastane ortamında çok önemlidir. Doktorların soruları olduğunda, bir hastalık veya
tedavi planıyla ilgili araştırma yapmaya ihtiyaç duyuyorlarsa, gerekli cevaplara anında ihtiyaç
duymaktadırlar. Elsevier, doktorların kariyerleri boyunca daha iyi kararlar almalarına
yardımcı olan klinik bilgileri sağlayan önemli bir kaynaktır. ClinicalKey ile doktorlar, teşhis
koymak için gerekli olan etkin bilgiye kolayca erişim sağlamaktadırlar.
İster tek tıbbi kaynağınız olsun, ister hastanenizin mevcut kullandığı klinik referans
araçlarını tamamlıyor olsun, ClinicalKey, doktorlarınıza ihtiyaç duydukları her zaman ve her
yerde cevaplar sunmanıza yardımcı olmaktadır.

Smart Search (Akıllı Arama); kullanıcı
arama terimini yazmaya başlar
başlamaz çalışmaya başlayarak
doğrudan teşhis veya tedavi
sorularına ilgili cevaplar sağlar
ayrıca konu önizleme ve ilgili klinik
kavramlar bölümlerine giden kısa
yollar sunar. Klinik olarak en ilgili
sonuçlar, arama sonuçları sayfasının
en üstünde yer alırlar.
1400’den fazla hastalıkla ilgili olan
Konu Başlığı Sayfaları (Topic Pages),
uzman doktorların ihtiyaç duydukları
şekilde daha detaylı bilgiye erişimleri
için kapsamlı genel bakış özelliği
sunmaktadır.
Tarama (Browse) Özelliği,
kullanıcıların belirli kitaplara,
dergilere ve diğer kaynaklara kolayca
erişmelerini sağlamaktadır.

ClinicalKey’in diğer özellikleri
• Sektördeki en kapsamlı tıbbi ve cerrahi içerik koleksiyonuna erişim –
günlük olarak indekslenir.
• Mobil kullanım için optimize edilmiş olan ClinicalKey, kullanıcıların
ihtiyaç duydukları bilgiyi kütüphanenin yanısıra hasta başında veya
hareket halindeyken de bulmalarına yardımcı olur.
• Arama geçmişi görüntüleme özelliği, kullanıcıların geçmiş
oturumları görüntülemelerine izin verir. Arama sonuçları e-posta ile
gönderilebilir.
• Presentation Maker (sunum oluşturma) özelliği; içeriği paylaşma,
yönetme ve daha sonra kullanmak üzere saklama işlemlerini
kolaylaştırır.
• Kullanıcıların, dosyalara gelecekte okumak ve başvurmak için kolayca
erişmelerini sağlayan Kaydedilmiş Öğelerdeki içeriği etiketleyebilme
özelliği bulunmaktadır
• ClinicalKey, HL7 standart Infobutton Yöneticilerinden sorgular
alabilir ve böylece hastanenizin elektronik kayıt sistemini (EHR)
kullanırken ilgili tıbbi ve cerrahi bilgilere kolay erişim sağlar.
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Kütüphaneciler için ClinicalKey’in faydaları
• ClinicalKey Kaynak Merkezinde (ClinicalKey Resource Center) yer alan videolar, hızlı referans
kartları, web bannerlar ve daha fazlasıyla, kullanıcılarınıza güncel ClinicalKey bilgilerini
aktarın.
• ClinicalKey; aboneliğinize dahil olan kitaplar, dergiler ve Clinics kaynakları için, ClinicalKey
kaynaklarının keşfedilebilirliğini ve kullanımını arttırmak üzere yerel kütüphane
kataloglarına yüklenmeye hazır, ücretsiz ve resmi MARC 21 kayıtları sunar.
• Kalıcı URL’ler, kurumların, sık kullanılan içeriklere giden bağlantılar ekleyebilmelerini veya
bir uzmanlık hizmetine ait içeriği vurgulayabilmelerini sağlar.
• Ayrıntılı kullanım raporları, kütüphanecilerin hangi kaynakların kullanıldığını ve ne sıklıkla
kullanıldığını anlamalarına yardımcı olur
• Bağlantı Çözümleyicilerle (Link Resolver), açık URL bağlantıları ClinicalKey kurumsal
hesaplarına eklenebilir ve dergi makalelerine veya dergi makalesi arama sonuçlarına bağlantı
verme seçeneği sunar.

CLINICALKEY İÇERİĞİ ŞUNLARI KAPSAMAKTADIR:

ClinicalTrials.gov veritabanından klinik denemeler
15,000+ özelleştirilebilir hasta eğitimi broşürleri
300+ Procedures Consult video ve makaleleri
17,000+ tıbbi ve cerrahi video
50+ Clinics kaynağı
850+ First Consult monograﬁsi
1,400+ Konu Başlığı Sayfası (Topic Pages)
1,100+ referans kitap
600+ dergi
2,200,000+ görsel içerik
2,900+ ilaç monograﬁsi
4,500+ uygulama rehberi
Tamamen indekslenmiş MEDLINE içeriği
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