AccessMedicine http://accessmedicine.mhmedical.com/
AccessMedicine е иновативен онлайн ресурс преддоставящ непосредствен достъп до повече от 60
медицински заглавия, хиляди снимки и илюстрации, интегрирана лекарствена база данни, инструменти
за създаване на учебен курс, тестове за самоподготовка и др.
Търсене
1. Основно търсене – след стартиране на AccessMedicine се отваря екранът за основно търсене.
След като напишете търсената от вас тема, термин и т.н., (в случая pediatrics) имате възможност да
прегледате:
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Освен това, можете да ограничите още веднъж търсенето по тема от падащото меню (Narrow by Topic).

2. Разширено търсене – активира се с бутона за Advanced Search.

Тук можете да ограничите търсенето до учебници, обновления, диагностика и лечение,
диагностични тестове и др.
Освен материали за четене, можете да търсите мултимедия, изображения, случаи и автори.

3. Самоподготовка
AccessMedicine може да се използва и за самоподготовка на студенти (Self-Assesment). Можете да
изберете между въпроси от клиничната библиотека и от образователната библиотека на Lange.

След избор на библиотека, можете да изберете конкретен учебен материал за сaмоподготовка:

След като изберете учебник и активирате неговия линк, попадате в менюто за създаване на тест, където
можете да изберете на колко въпроса от съответния учебник искате да отговорите. За да започнете
теста, натиснете Start Test.

4. „Направи си сам“ учебен курс (Custom Curriculum)

Включва инструменти за преподаватели за създаване на учебни модули по собствен модел, на базата на
съдържание от AccessMedicine, да се проверява развитието на обучаваните и да се генерират отчети за
успеваемоста.
За съжаление, в момента на писане на това ръководство, този инструмент е временно недостъпен.

AccessSurgery http://accesssurgery.mhmedical.com/

Търсенето в AccessSurgery е аналогично на това в AccessMedicine, като има добавени материали за
стажант-лекари (Clerkship в менюто за основно търсене).

