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Nguồn tài nguyên thông tin  trực tuyến uy tín nhất cho tất cả các

AccessMedicine® thuộc McGraw-Hill Education là nguồn tài nguyên y tế trực tuyến cung cấp toàn 
bộ kiến thức có bản quyền, đáng tin cậy và cập nhật, được tổng hợp và đánh giá từ các y sĩ, nhà nghiên 
cứu tốt nhất trong ngành y.

AccessMedicine® cung cấp cho sinh viên y khoa những công cụ cần thiết để thành công trong các 
nghiên cứu cơ bản và nâng cao, hỗ trợ và chuẩn bị cho các phần kiểm tra quan trọng, hỗ trợ sự tương 
tác cho các mối quan hệ y khoa, các mục tự đánh giá và các văn bản y tế hàng đầu và nâng cao kiến 
thức y khoa của đội ngũ y bác sĩ để đảm bảo kết quả tốt nhất cho bệnh nhân

THAM KHẢO MỌI LÚC MỌI NƠI 

Thư viện Bệnh viện Phòng học

 

⊲ 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 Diferential 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

Công nghệ kết nối tự động: 
Kết nối ngay lập tức với các phiên bản cập nhật nhất của các đầu sách quang trọng, là chìa khóa để 
thành công trong lĩnh vực y tế, như:
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Bộ sưu tập đa phương tiện: bao gồm các video về thủ tục và kiểm tra, 
mô-đun an toàn cho bệnh nhân, tệp âm thanh và hình ảnh động bổ sung cho các 
văn bản nhằm thân thiện hóa chủ đề phức tạp. Những nội dung này minh họa 
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các khái niệm y tế cơ bản được rút ra từ các sách giáo khoa y khoa đáng tin cậy nhất trên 
thế giới, như  Harrison’s Principles of Internal Medicine.

 
Công cụ hỗ trợ nhanh

Hỗ trợ kiểm tra toàn phần 

và tự đánh giá

Ÿ Bộ sưu tập các tài liệu nghiên cứu bao gồm mọi 
chủ đề chính của chức vụ thư ký nội khoa, giới 
thiệu các mục và trường hợp chọn lọc.

Truy cập các tài nguyên : 
Ÿ  Bộ câu hỏi mở rộng của Harrison’s Self-

Assessment & Board Review, Graber and 
Wilbur’s Family Medicine Examination & Board 
Review và các tài liệu mở rộng đa ngôn ngữ

AccessMedicine® cung cấp nội dung hỗ trợ cho các 
kì thi quan trọng/ thi Chứng chỉ và quá trình tự đánh 
giá sẽ giúp người dùng có kết quả toàn diện hơn. 

Các công cụ tham khảo nhanh chóng, chính xác: 

Ÿ Chẩn đoán và điều trị y tế nhanh: bộ sưu tập các 
phác thảo ngắn gọn dựa trên bằng chứng về tình trạng 
và rối loạn thường gặp nhất trong thực hành y tế - được 
cập nhật hàng năm để xem xét sâu hoặc để tham khảo 
nhanh trong môi trường lâm sàng.

Ÿ Hướng dẫn thực hành trong việc chăm sóc ban 
đầu: được cập nhật hàng năm và hỗ trợ tầm soát bệnh 
tật, phòng ngừa, và quản lý bằng cách cung cấp phiên 
bản ngắn gọn hơn.

Ÿ Hướng dẫn kiểm tra chẩn đoán: hỗ trợ tham khảo 
nhanh để lựa chọn và giải thích các xét nghiệm chẩn 
đoán, bao gồm cả các quy trình trong phòng thí nghiệm 
và bối cảnh lâm sàng.

Ÿ Giáo dục bệnh nhân: Cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện, đáng tin 
cậy dành cho người lớn, nhi khoa và y khoa bằng nhiều ngôn ngữ và hàng ngàn chủ đề để 
giúp bạn, giúp bệnh nhân của bạn hiểu và cải thiện tình trạng sức khỏe của họ.

Các đặc điểm nổi bật khác:

Ÿ Hình ảnh có thể tải xuống: Hàng nghìn bức ảnh và hình minh họa hỗ trợ cho việc chẩn 
đoán hình ảnh luôn có sẵn để người dùng có thể lưu và tải xuống sử dụng và phục vụ cho mục 
đích giáo dục.

Ÿ Học tập dựa trên tình huống :  Thu thập thông tin là bước đầu tiên, nhưng nắm vững việc 
triển khai là chìa khóa trong thực hành y tế. AccessMedicine biên soạn một tập các trường 
hợp từ các tiêu đề phổ biến nhất (bao gồm hàng loạt các hồ sơ tình huống) bao phủ các chủ đề 
quan trọng nhất. Giúp học sinh suy nghĩ chín chắn và thành thạo ứng dụng lâm sàng với các 
ngữ cảnh trong thế giới thực.

Ÿ Cơ sở dữ liệu thuốc tích hợp: Tra cứu liều lượng, chỉ định và những phản ứng phụ đối với 
các loại thuốc sao chép và thuốc biệt dược, tài liệu phát cho bệnh nhân có thể được in bằng 
tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha



Các nguồn tài nguyên 

tham khảo khác

Liên hệ thêm thông tin chi tiết 

Các giải pháp trực tuyến về lâm sàng & giáo dục:

Các giải pháp trực tuyến 

của Allied Health:

Các giải pháp trực tuyến hỗ trợ 

các kì thi Y khoa:

Địa chỉ VP HCM: 14C Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

Tel: (+84 ) 0908 57 22 06 - Ms. Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

Địa chỉ VP HN: Phòng 202, 10 Đường Mai Anh Tuấn, Quận Đống Đa, Hà Nội

Email: versant.sale@cdimex.com.vn
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