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AccessMedicine® від McGraw Hill - це медичний Інтернет-ресурс, який надає 
повний спектр авторитетних, надійних та сучасних знань. Контент надано 
кращими фахівцями в галузі медицини.

AccessMedicine® забезпечує студентів-медиків інструментами, необхідними 
для досягнення успіху в базових та поглиблених дослідженнях, клінічному 
навчанні та підготовці до найважливіших іспитів; за допомогою інтерактивного 
змісту, самооцінки та провідних медичних текстів молоді лікарі, практикуючі 
медичні сестри та помічники лікарів зможуть покращити процес прийняття 
рішень під час лікування пацієнтів; він також дозволяє практикуючим лікарям 
та консультантам поглибити свої медичні знання для забезпечення найкращих 
результатів для пацієнтів.

Неперевершена цифрова бібліотека. 
Миттєвий доступ до найсвіжіших публікацій, які є ключовими для досягнення 
успіху в галузі медицини. Основні видання включають:

Для отримання повного списку, перейдіть на вкладку «Книги» на accessmedicine.com

 ⊲ Harrison’s Principles of Internal Medicine
 ⊲ CURRENT Medical Diagnosis & Treatment
 ⊲ The Color Atlas of Family Medicine
 ⊲ Goodman & Gilman’s: The Pharmacological 

Basis of Therapeutics 
 ⊲ Graber and Wilbur’s Family Medicine 

Examination and Board Review
 ⊲ Symptom to Diagnosis: An Evidence-Based Guide
 ⊲ LANGE Basic Science Series

 ⊲ LANGE Current Diagnosis and Treatment Series
 ⊲ The Patient History: An Evidence-Based 

Approach to Differential Diagnosis
 ⊲ Principles and Practice of Hospital Medicine
 ⊲ Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine
 ⊲ Hurst’s The Heart
 ⊲ Schwartz’s Principles of Surgery
 ⊲ Tintinalli’s Emergency Medicine
 ⊲ Williams Obstetrics

Велика мультимедійна 
бібліотека

Унікальна колекція, що включає 
оглядові та процедурні відео, 
модулі про безпеку пацієнтів, 
аудіофайли та анімацію, спрощує 
складні теми, що робить наші 
ресурси доступними для кожного. 
Ці ресурси ілюструють основні 
медичні концепції, почерпнуті 
з найбільш перевірених у 
світі підручників з медицини, 
включаючи Принципи 
внутрішньої медицини Гаррісона 
(Harrison’s Principles of Internal 
Medicine). 

Щоб отримати повний 
список, відвідайте вкладку 
«Мультимедіа» на сайті  
accessmedicine.com

здійсніть перехід на 
якісно новий рівень 
навчання.

В бібліотеці

У лікарні

В класі

Отримайте 
доступ до кращих 
перевірених 
Інтернет-ресурсів 
для всіх потреб 
у медичній 
інформації.



Отримайте безкоштовий доступ 
протягом 30 днів! 
Зателефонуйте нам за номером  
+44 (0) 1628 502700

mhmedical.com

Інші особливості:

Широкий вибір довідкових інструментів для швидкої 
та точної інформації, коли вона найбільше потрібна:

 ⊲ Поточні методичні вказівки  (Current Practice Guidelines 
in Primary Care) щодо первинної медичної допомоги 
оновлюються щороку та допомагають у скринінгу, 
профілактиці та лікуванні захворювань, надаючи стислі 
версії довших оригінальних рекомендацій.

 ⊲ Посібник з діагностичних тестів (Guide to Diagnostic 
Tests) - це короткий довідковий посібник з вибору та 
інтерпретації загальновживаних діагностичних тестів, 
включаючи лабораторні процедури в клінічних умовах.

 ⊲ Швидка медична діагностика та лікування (Quick 
Medical Diagnosis and Treatment) - це сукупність 
заснованих на фактичних даних стислих описів обставин 
та розладів, що найчастіше зустрічаються у медичній 
практиці; матеріали оновлюються щороку та ідеально 
підходять для швидкої клінічної оцінки стану пацієнта.

Навчання на основі кейсів
Отримання інформації - це перший крок, проте 
удосконалення набутих теоретичних знань 
є ключовим фактором у медичній практиці. 
AccessMedicine надає підбірку різноманітних 
кейсів з найпопулярніших видань (включаючи 
серію “Case Files”), що охоплює найважливіші 
медичні теми. Допоможіть студентам критично 
мислити та опанувати клінічні методи лікування 
за допомогою реальних сценаріїв.

Навчання пацієнтів 
Корисна та достовірна інформація про медичну 
допомогу та медичне обслуговування для 
дорослих, педіатрів та медичних працівників 
доступна різними мовами та на тисячі тем; 
завдяки цій інформації пацієнти завжди 
будуть знати як слідкувати за собою з метою 
покращення стану свого здоров’я.

Медична база даних  
Швидко шукайте дозування, показання та 
побічні реакції для загальних та фірмових 
препаратів, роздруковуючи матеріали для 
пацієнтів англійською та іспанською мовамиh.

всі зображення можна завантажити  
Тисячі фотографій та ілюстрацій, що 
допомагають у візуальній діагностиці, можна 
зберегти та завантажити для створення 
презентацій та майбутнього використання в 
навчальних цілях.

Комплексна підготовка д¬¬о 
тестів та самооцінка

AccessMedicine® oпропонує підготовку 
до іспитів та лінійку самооцінки, які 
допоможуть вам досягти успіху на 
важливих іспитах. 
Отримайте доступ до:

 ⊲ великої кількості запитань та відповідей (Q&A) з 
самооцінки Гаррісона (Harrison’s Self-Assessment) 
експертизи сімейної медицини Грабера та Вілбура 
(Graber and Wilbur’s Family Medicine Examination & Board 
Review), а також широкий спектр публікацій LANGE.

 ⊲ Збірника навчальних матеріалів, які охоплюють усі 
основні теми внутрішньої лікарської справи, приділяючи 
особливу увагу окремим розділам та кейсам з усієї 
бібліотеки AccessMedicine.

Довідкові матеріали



Зв’яжіться з нами сьогодні для отримання безкоштнового доступу на 30 днів 
до будь-якого з наших онлайн-медичних рішень.
digitalsales@mhedu.com | mhmedical.com | +44 (0) 1628 502700

McGraw-Hill Education Online Clinical Solutions offer retrievable institutional usage statistics and MARC 21 records, external OpenURL-enabled links to pri-
mary literature via PubMed, and have advanced search capabilities, including full-text Boolean search. McGraw-Hill Education Online Clinical Solutions also 
offer flexible access for both in-network and remote users via IP authentication, Shibboleth authentication, referral URL, and/or user name and password.
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Клінічні та освітні рішення онлайн:

інші напрямки в галузі медицини:
Онлайн-ресурси для підготовки 
до медичних тестів: 

Комплексні медичні рішення за спеціальністю, створені найкращими вченими світової медицини.

Комплексні рішення для всього спектру 
фармацевтичної та фізіотерапевтичної освіти.

Більш ефективний, адаптивний підхід до 
підготовки до іспитів.


