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DynaMed™, kanıta dayalı hasta bakımının verimli bir şekilde uygulanması için tasarlanmış klinik bir araçtır. 

Yeni nesil DynaMed en kaliteli kanıta dayalı bilgi ile kullanıcı dostu arayüzü ve kişiye özel tecrübeyi 

birleştirerek klinik sorulara isabetli ve hızlı cevaplar verir. Bu kılavuzda, DynaMed ile arama yapmanın yanı 

sıra, başlıkların ve güncellemelerin nasıl takip edilebileceğini inceleyeceğiz. 



Terimlerinizi arama kutusuna girerek başlayınız. Terimlerinizi girdikçe, DynaMed eşleşen başlıkları ve aramaları 

listeleyecektir. Go To bölümünü kullanarak herhangi bir başlığı doğrudan açabilirsiniz. Teriminiz için arama 

yapıp ilgili tüm başlıklardan oluşan bir sonuç listesi görmek için ise Search For bölümünü ya da büyüteç 

işaretini tercih edebilirsiniz.



Arama teriminizle ilgili tüm sonuçları ya da sadece görselleri listelemek için ekranın sol üst bölümündeki 

sekmeleri kullanınız. Başlığı görmek için direkt üzerine, başlığın içerisinden özel bir bölüme (Genel Bakış ve 

Tavsiyeler, Teşhis, Tedavi, vs.) geçmek için ise    simgesine tıklayınız.



Sonrasında listeden bir bölüm seçiniz. 



Bir DynaMed başlığına girdikten sonra, o başlıkla ilgili en son güncellemeleri görüntülemek için sol 

üstteki Updates sekmesine tıklayınız.  



Soldaki sütunu kullanarak başlıkların farklı bölümlerine (Genel Bakış ve Tavsiyeler, Teşhis, Tedavi, vs.) 

doğrudan geçebilirsiniz. 



DynaMed başlıklarını takip etmek için sağ üstteki Follow butonuna tıklayınız ve e-mail seçeneklerinden birini 

seçiniz. Sadece uygulama değiştiren güncellemelere (practice changing updates only) ya da tüm 

güncellemelere (all updates) dair e-mail alma seçeneklerini kullanabileceğiniz gibi e-mail almadan, 

güncellemeleri DynaMed ana sayfası üzerinden takip etme seçeneğini de tercih edebilirsiniz. 

Not: Başlıkları takip edebilmek için kişisel hesabınıza giriş yapmış olmanız gerekmektedir. 



Ana sayfaya döndüğünüzde, Recent Updates bölümünün altındaki Followed sekmesinde takip ettiğiniz 

başlıklara dair güncellemeler listelenecektir. Takip ettiğiniz başlıklar, hızlıca erişebilmeniz için, ekranın 

sağındaki Followed bölümüne sabitleneceklerdir.



DynaMed’i taramak için ekranın sol üst bölümündeki Specialties açılır menüsüne tıklayınız ve bir uzmanlık 

alanı seçiniz.



DynaMed kullanıcı kılavuzunu görüntülemek istediğinizde ekranın alt bölümündeki Help linkine tıklayınız



Daha fazla bilgi için EBSCO Connect sayfamızı ziyaret ediniz

https://connect.ebsco.com

https://connect.ebsco.com/

