OvidMD

Oferuj lekarzom i innym
pracownikom klinik łatwe w użyciu
narzędzie umożliwiające szybkie
uzyskanie precyzyjnych odpowiedzi
na pytania kliniczne
Zwiększ skuteczność terapii
wyszukując tylko autorytatywne,
aktualne i zweryfikowane przez
specjalistów badania naukowe,
opublikowane w źródłach którym
ufasz

Gdy Lekarze Chcą Wiedzieć Więcej,
Ufają OvidMD
OvidMD to pierwsze kliniczne narzędzie firmy Ovid udzielające szybkich odpowiedzi na
pytania lekarzy, opierając się na relewantnych, aktualnych źródłach pełnotekstowych
oferowanych przez Ovid.
OvidMD zaprojektowano z myślą o praktycznym zastosowaniu klinicznym, koncentrując
się na dowodach naukowych, aby zapewnić rezultaty istotne dla praktykującego lekarza.
Efektywna i łatwa w użyciu wyszukiwarka OvidMD została opracowana przez ekspertów
Ovid z wykorzystaniem zaawansowanych technologii.
•

Wystarczy zadać pytanie kliniczne. OvidMD przeszukuje zasoby Ovid MEDLINE®,

•

Klinicznie zoptymalizowane wyniki wyszukiwania. Opracowana dla lekarzy i
przez nich testowana, intuicyjna wyszukiwrka OvidMD błyskawicznie dostarcza
relewantne wyniki.

Udostępnij jedyne narzędzie
kliniczne prezentujące zasoby Ovid
®
i UpToDate w jednym interfejsie

•

Bezpośredni dostęp do pełnego tekstu. Linki do pełnych tekstów umożliwiają
łatwą ocenę wyników otrzymanych z czasopism pełnotekstowych, zaleceń
terapeutycznych opartych na dowodach naukowych oraz e-książek.

Wykorzystaj wyniki badań
naukowych w praktyce,
udostępniając zasoby biblioteczne
na stanowisku opieki medycznej

•

Dostęp do zasobów UpToDate®, bazy streszczeniowej przeznaczonej do
użycia na stanowisku opieki medycznej oraz do pełnotekstowych i
bibliograficznych zasobów Ovid za pomocą jednego, łatwego w użyciu interfejsu
(wymagana subskrypcja na oba produkty).

•

Narzędzia, których chcą lekarze. Ulotki informacyjne dla pacjentów pochodzące z
UpToDate® i RelayHealth (oddział firmy McKesson Technologies Inc.),
eksportowalna biblioteka obrazów, dziesiątki kalkulatorów medycznych i inne
zasoby.

Pomóż klinicystom uzyskać dostęp
do aktualnych informacji
dotyczących metod leczenia,
wytycznych postepowania
klinicznego opartych na dowodach
naukowych, leków i innych istotnych
zagadnień

„OvidMD jest efektywnym

i łatwym w użyciu pierwszym
narzędziem oferującym
relewantne wyniki
wyszukiwania.”
Doktor medycyny Surender Bodhireddy
Patolog
Covenant Medical Center
Lubbock, Texas USA

oparte na dowodach naukowych wytyczne postepowania klinicznego oraz wszystkie,
kluczowe, prenumerowane przez Twoją instytucję, kliniczne czasopisma pełnotekstowe,
e-książki i e-bazy danych – wszystko w pojedyńczej sesji wyszukiwania.

Jeżeli KORZYSTASZ JUŻ z platformy OvidSP, OvidMD przeszukuje własne
zasoby oraz WSZYSTKIE przydatne w praktyce klinicznej czasopisma, książki i
bazy danych.
Jeżeli NIE MASZ dostępu do platformy OvidSP, nic nie szkodzi! Zaoferuj
lekarzom OvidMD jako autonomiczne narzędzie „online” z przystępnym
zestawem przydatnych klinicznie źródeł. Zintegrowane zasoby można łatwo
uzupełniać dostosowując zawartość OvidMD do potrzeb Twojej instytucji.

One Search Does it All!

Lekarze po prostu wpisują pytania kliniczne w polu
wyszukiwania. Natychmiast wyświetlana jest kompletna
lista relewantnych, precyzyjnych wyników wyszukiwania,
które zawieraja linki do pełnych tekstów, użyteczne
kalkulatory, grafiki, które można eksportować a także
inne zasoby.

Siedziba główna firmy Ovid
333 7th Avenue
New York, NY 10001
(646) 674-6300
(800) 343-0064
E-mail: sales@ovid.com
Dodatkowe biura handlowe:
Alphen aan den Rijn, Holandia
Pekin, Chiny
Berlin, Niemcy
Bolognia, Włochy
Hongkong
Kuala Lumpur, Malezja
Londyn, Wielka Brytania
Madryt, Hiszpania
New Delhi, Indie
Norwood, MA, USA
Paryż, Francja
Sandy, UT, USA
Sofia, Bułgaria
Sztokholm, Szwecja
Sydney, Australia
Tokio, Japonia
Villa Alemana, Chile
Warszawa, Polska
Aby uzyskać pełne informacje
dotyczące kontaktów i lokalizacji
odwiedź witrynę www.ovid.com/contact

Wykorzystaj informacje naukowe w praktyce
Zapewnij lekarzom dostęp „online” do potrzebnych odpowiedzi z zaufanych źródeł
informacji klinicznych.
•

Ovid MEDLINE® to najważniejsza, kompleksowa, biomedyczna baza danych,
oferująca dostęp do ponad 15 milionów artykułów publikowanych w periodykach
związanych z biomedycyną i opieką zdrowotną.

•

Evidence-Based Guidelines - oparte na dowodach naukowych wytyczne
postepowania klinicznego łączące najlepsze dostępne dowody związane z diagnozą,
zarządzaniem leczeniem i lekami, redagowane przez lekarzy i aktualizowane co
kwartał.

•

Zestaw reprezentujących główne specjalizacje medyczne czasopism LWW Current
Opinion, cenionych za komentarze ekspertów i artykuły przeglądowe.

•

Tysiące ulotek informacyjnych dla pacjentów pochodzących z baz danych:
UpToDate® i RelayHealth (oddział firmy McKesson Technologies Inc.).

•

A to Z Drug Facts - kompletne informacje dotyczące leków: dawkowanie, skutki
uboczne, wskazania i zastosowania terapeutyczne.

•

PLUS adekwatne klinicznie zasoby pełnotekstowe – czasopisma, publikacje
książkowe i bazy danych, na których polegasz zawsze gdy przeszukujesz OvidSP.

Dodatkowe informacje
Aby dowidzieć się więcej na temat dostępu do narzędzia OvidMD dla Twojej instytucji,
skontaktuj się z przedstawicielem firmy Ovid, korzystając z adresu sales@ovid.com.
Odwiedź również witrynę www.ovidmd.com aby uzyskać więcej informacji, przyłączyć
się do naszej listy mailingowej i skorzystać z 30-dniowego dostępu testowego.
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