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AccessMedicine jest 
doskonale 
zaprojektowaną 
interaktywną platformą 
pozwalającą sprostać 
wszelkim wymaganiom 
programu nauczania na 
Uniwersytetach 
Medycznych. Pomaga 
nie tylko studentom jak 
również wykładowcom 
wyselekcjonować 
konkretne, 
specjalistyczne 
informacje. 



 
Baza zawiera pełne 
teksty 
podręczników. 
Istnieje możliwość 
wyszukiwania 
podstawowego – 
należy wpisać hasło 
w oknie 
wyszukiwania… 



 
W przypadku 
wyszukiwania 
podstawowego 
baza poda listę 
źródeł na 
platformie, które 
dotyczą 
wybranego 
zagadnienia: 
- Tytuły 

książek; 
- Ground 

rounds – 
wykłady; 

- Filmy video; 
- Zdjęcia, etc. 
 



 W przypadku 
wyszukiwania 
zaawansowane
go możemy 
wybrać źródło 
lub typ źródła, 
w obrębie 
którego 
chcemy to 
wyszukiwanie 
przeprowadzić 



 

Baza zawiera 
różne moduły, w 
obrębie których 
możemy się 
poruszać.  
 
W zakładce 
„Readings” 
znajdziemy listę 
pełnotekstowych 
podręczników oraz 
atlasów 
uporządkowanych 
tematycznie. 



 

Po wybraniu tytułu 
otrzymujemy spis treści 
oraz dodatkowe 
materiały powiązane z 
daną publikacją: 
prezentacje, wykłady, 
multimedia. 
Po otwarciu pełnego 
tekstu możemy użyć 
opcji wydruku, maila, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
Rozdziały dostępne wyłącznie 
na platformie 



Najlepsze podręczniki + częste aktualizacje 

• Harrison's Online (Principles of Internal Med.); 

• Schwartz's Principles of Surgery (F. Charles Brunicardi,  

       Dana K. Andersen, Timothy R. Billiar);  

• CURRENT Medical Diagnosis & Treatment  

      (Stephen J. McPhee, Maxine A. Papadakis); 

• Fitzpatrick's Color Atlas and Synopsis of Clinical  

       Dermatology (Klaus Wolff, Richard Allen Johnson); 

• Hurst's the Heart (ed. Valentin Fuster, Robert A. O'Rourke); 

• Goodman & Gilman's The Pharmacological… 

      (Laurence L. Brunton) ; 

• Harper’s Illustrated Biochemistry (Robert K. Murray); 

• Clinical Neurology (Simon)… 
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Oprócz znanych tytułów 
dostępne są również: 
baza wytycznych, 
algorytmy 
postępowania, narzędzie 
diagnostyczne 
(diagnostyka różnicowa), 
baza testów 
diagnostycznych, 
kalkulatory. 



 

Zintegrowana 
baza leków. 
 
 
 
 
Nazwy 
generyczne, 
handlowe, baza 
przypadków  



 
Baza zawiera pliki 
multimedialne: 
- Filmy video z 

przeprowadzanych 
zabiegów, badań 
pacjentów; 

- Nagrane przez 
specjalistów 
wykłady; 

- Zdjęcia. 
Wszystko 
uporządkowane 
dziedzinowo i z 
możliwością 
znalezienia pliku w 
kontekście (tekście). 

 



 
Bank przypadków 
medycznych 
uporządkowanych 
wg medycyny 
ogólnej i 
klinicznej (opis 
przypadku, 
pytania 
sprawdzające, 
referencje) 



 

Baza testów sprawdzających, opartych 
na materiale zgromadzonym w 
podręcznikach.  
 
Skrócona baza testów USMLE  



 

Wybierz liczbę 
pytań z 
Danego rozdziału 
i rozpocznij testy 
(konieczne 
indywidualne 
logowanie) 
 



 

Wybierz odpowiedź  
i zatwierdź ją 
klawiszem „submit” 



 

Przy 
nieprawidłowej 
odpowiedzi 
otrzymasz 
wyjaśnienie oraz 
link do 
dodatkowych 
materiałów 
 
 
 
 
 
 
 
 
Możesz przesłać 
rezultaty mailem 



 

Lista ulotek 
informacyjnych dla 
pacjentów 



 
Dziękuję 
Urszula Sasimowicz-Andrzejewska 

urszula.sasimowicz@abe.pl 

 

tel. kom.: +48 693 500 590 
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