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EBSCO Information Services 

ma na celu zmianę życia poprzez 

dostarczenie odpowiednich i 

wiarygodnych informacji
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Dla wszystkich użytkowników bibliotek medycznych

W punkcie 

opieki 

zdrowotnej

Poprzez bazy 

danych
Za pomocą 

książek 

elektronicznych

W czasopismach 

drukowanych
i e-czasopismach 

StudentówNaukowcówKadry 

zarządzającej 

w sektorze 

medycznym

Pracowników 

zawodów 

około 

medycznych

PielęgniarekLekarzy

W sposób dla nich najwygodniejszy
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Bazy danych

MEDLINE Complete CINAHL Complete
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33.16%

MEDLINE

MEDLINE Complete dostarcza pełny tekst dla 

1/4 aktualnie indeksowanych czasopism w 

MEDLINE (nie wliczając Open Access) 

• Dostarcza pełny tekst 

dla 1,263 z 5,262 czasopism

aktualnie indeksowanych 

w MEDLINE

February 2019

23.99 %

MEDLINE
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Przykłady pełnotekstowych czasopism w MEDLINE Complete

bez okresu embargo
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Przykłady pełnotekstowych czasopism w MEDLINE Complete

bez okresu embargo
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Tylko 1 miesiąc EMBARGA

JAMA Dermatology

JAMA Facial Plastic Surgery

JAMA Internal Medicine

JAMA Neurology

JAMA Ophthalmology

JAMA Pediatrics

JAMA Psychiatry

JAMA Surgery

JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery

JAMA: Journal of the American Medical Association

10 czasopism JAMA
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Specjalizacje
MEDLINE Complete oferuje dostęp do pełnych tekstów artykułów z czasopism

pokrywających 375 obszarów tematycznych w tym…

• Anestezjologia

• Biochemia

• Biologia

• Kardiologia

• Dermatologia

• Leczenie cukrzycy

• Terapia lekowa

• Endokrynologia

• Gastroenterologia

• Genetyka

• Hematologia

• Immunologia

• Choroby zakaźne

• Interna

• Neurologia

• Położnictwo i ginekologia

• Onkologia

• Ortopedia

• Diagnostyka laboratoryjna

• Pediatria

• Farmakologia

• Psychiatria

• Zdrowie publiczne

• Pulmonologia

• Chirurgia

• Urologia i nefrologia

• I więcej…
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MEDLINE Complete 

oferuje wiodące czasopisma 

od ponad 420 wydawców
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CINAHL Complete

CINAHL Complete jest kompletnym narzędziem badawczym dla 

pielęgniarek i pracowników pokrewnych dziedzin służby zdrowia. Dzięki 

CINAHL Complete użytkownicy mają szybki i łatwy dostęp do najlepszych 

czasopism medycznych

✓ Pełny tekst dla ponad 1,340 czasopism

✓ Indeksowanie dla ponad 5,410 czasopism

✓ Pełny tekst dla czasopism datowanych od 1937 r.

✓ Ponad 6 milionów rekordów

✓ 170 modułów kształcenia ustawicznego 

✓ Ponad 250 instrumentów badawczych 
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Jakość tezaurusa CINAHL

• CINAHL ma autorytatywne, kontrolowane słownictwo dotyczące 

pielęgniarstwa i badań pokrewnych, które jest wykorzystywane przez 

wyszukiwarkę

• Indeks tworzony przez wykwalifikowanych ekspertów medycznych

• Hasła są przypisywane w kolejności od najbardziej do najmniej istotnych

• Hasła główne (Major) i podoczne (Minor)
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Pytania?

505 333 058

unowicka@ebsco.com


