
 
 
 
 
Değerli Kullanıcımız,  
 
McGraw Hill Yayınevi’nin Acil Tıp alanında en güçlü veri tabanı AccessEmergencyMedicine, IP tabanlı 
olarak üniversitemiz erişimine açılmıştır. Deneme erişimi süresince platform içeriklerine aşağıdaki 
detayları kullanarak giriş yapabilirsiniz: 

Erişim Adresi: https://accessemergencymedicine.mhmedical.com/ 
Erişim Tarihleri: 04 Ekim 2021 - 15 Kasım 2021 
LibGuides: https://mheducation.libguides.com/AccessEmergencyMedicine 
 
McGraw Hill Medical'den AccessEmergency Medicine, acil servisin (ED) acil ihtiyaçlarının tümünü tek bir 
platformda karşılamaya yardımcı olur. Düzenli olarak güncellenen bu kapsamlı Kütüphane, acil tıp kaynağı, 
nörolojik ve pediatrik acil durumlardan zehirlenme ve travmaya kadar AS'de karşılaşılan geniş bir şikayet 
yelpazesi için hızlı tanı ve tedavi yanıtları sağlar - herhangi bir cihazda optimize edilmiş görüntüleme için 
özel olarak tasarlanmıştır. 
 

• Önde gelen acil tıp ders kitapları – Dünyanın önde gelen acil tıp metni, Tintinalli'nin Acil Tıp 
kitabı ve ders kitabı ve konu güncellemeleriyle birlikte en güncel acil tıp metinleri ve pediatrik 
referanslardan oluşan sağlam bir koleksiyon. 

• Prosedürel videolar - Dijital olarak ayrıntılı acil tıp ve pediatrik prosedür videolarının en eksiksiz 
koleksiyonu - kullanıcılara temel ve ileri beceri prosedürleri, kısa müdahaleler ve karar 
kurallarının uygulanması konusunda yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 

• Etkileşimli Öz Değerlendirme – Asistanlara, katiplere, yeniden sertifika alan doktorlara ve çocuk 
doktorlarına sınavlara hazırlanmalarında yardımcı olmak için tasarlanmış 3.000'den fazla 
inceleme Soru-Cevap. 

• Entegre İlaç Veritabanı – Jenerik ve markalı ilaçlar için dozlamayı, endikasyonları ve advers 
reaksiyonları hızlı bir şekilde arayın ve hem İngilizce hem de İspanyolca olarak mevcut olan hasta 
broşürlerini yazdırın. 

• Hasta Eğitimi – Yetişkinler, pediatri, ilaçlar ve akut ortamlar için kapsamlı, güvenilir sağlık bilgileri 
sağlayan özelleştirilebilir broşürler birden çok dilde mevcuttur. 

• Katiplik Köşesi – Metin referansları, vaka dosyaları ve katiplerin rotasyonları sırasında 
gözlemleyebilecekleri veya yardımcı olabilecekleri temel kavramlar ve prosedürler hakkında 
videolar dahil olmak üzere tüm katibe özel kaynakları bir araya getiren paha biçilmez bir kaynak. 

 
Platformda yer alan kitaplardan bazıları: 
 

• Tintinalli’s Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 9e 
• The Atlas of Emergency Medicine, 4e 
• Current Diagnosis & Treatment: Emergency Medicine, 8e 
• Goldfrank’s Toxicological Emergencies, 11e 
• Tintinalli’s Emergency Medicine Manual, 8e 
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