
Jak zacząć
BMJ Best Practice jest narzędziem wspomagania decyzji klinicznych, w wyjątkowy 
sposób skonstruowanym na wzór wywiadu lekarskiego i zawierającym porady 
dotyczące oceny objawów, zlecania badań oraz podejścia do leczenia.

By rozpocząć, wykonaj następujące trzy proste kroki

Przeszukiwanie tysięcy tematów klinicznych oraz 
ponad 6000 klinicznych wytycznych

Szybkie wyszukiwanie odpowiedzi dzięki układowi 
strony odzwierciedlającemu wywiad z pacjentem

Nieograniczony dostęp online i offline dzięki 
aplikacji BMJ Best Practice  

Otrzymywanie dokładnych wskazówek krok po 
kroku poprzez nasze jedyne w swoim rodzaju 
tabele algorytmu leczenia

Dostęp do BMJ Best Practice możliwy jest na cztery sposoby. Wybierz ten, który Ciebie dotyczy. 
Jeśli nie masz pewności, jaki jest Twój sposób dostępu, skontaktuj się z bibliotekarzem.

W sieci Twojej organizacji (IP)

Sprawdzanie wskazówek nt. przepisywania leków 
za pomocą podlinkowanych baz danych leków oraz 
ponad 250 kalkulatorów medycznych

Bycie na bieżąco z ważnymi aktualizacjami 
podkreślonymi w każdym temacie

Dbanie o stały rozwój zawodowy, z automatycznym 
śledzeniem w systemie CME/CPD.

Wejdź do BMJ Best Practice

BMJ Best Practice umożliwia:

Oceniane jest jako jedno z najlepszych narzędzi wspomagania decyzji klinicznych dla
specjalistów służby zdrowia na całym świecie.*

Na górze strony zobaczysz nazwę Twojej 
instytucji, co będzie oznaczać, że masz dostęp.

Athens lub Shibboleth
Kliknij opcję „Zaloguj”, wybierz opcję OpenAthens lub 
Shibboleth i kontynuuj proces rejestracji.
Po jego zakończeniu nastąpi powrót do BMJ Best 
Practice.

Kod dostępu
Kliknij opcję „Zaloguj” i wybierz przycisk kodu 
dostępu, by kontynuować proces rejestracji.
Jesteś teraz zalogowany/a swoim kontem 
osobistym i możesz pominąć krok 2.

Subskrypcja osobista
Kliknij opcję „Zaloguj” i uzyskaj dostęp za pomocą 
adresu e-mail i hasła podanych podczas rejestracji.
Jesteś teraz zalogowany/a swoim kontem osobistym i 
możesz pominąć krok 2.

KROK 1

Kontynuuj do kroków 2 i 3

Wejdź na stronę bestpractice.bmj.com

*Zapewnianie lekarzom wysokiej jakości informacji: Podsumowania aktualnych ocen dot.
informacji o internetowych punktach opieki (An Updated Evaluation of Web-Based Point-of-Care
Information Summaries), Journal of Medical Internet Research t. 18, nr 1 (2016): styczeń



Ustawianie konta osobistego

Najpierw upewnij się, że wykonano krok 2 i utworzono konto osobiste.

Jeśli posiadasz subskrypcję osobistą lub korzystasz z BMJ Best Practice za pomocą kodu 
dostępu, już masz konto osobiste.

Aplikację mogą pobrać ci użytkownicy, którzy korzystali z BMJ Best Practice w ciągu ostatnich 
6 miesięcy i zarejestrowali się, tworząc konto osobiste.*

* Dostępne dla systemu Android 4.2 (wersja API 17+), iOS 7 lub nowszego

Pobierz aplikację

Jeśli korzystasz z dostępu poprzez sieć swojej organizacji (IP), OpenAthens lub Shibboleth, 
musisz zarejestrować się, by utworzyć bezpłatne konto osobiste. To prosta czynność, która 
zajmie dosłownie minutę.

Pobrać aplikację BMJ Best Practice

Śledzić swoją aktywność CME/CPD i pobierać certyfikaty

Korzystać z BMJ Best Practice poza miejscem pracy (siecią/zasięgiem IP).

Chcesz się z nami skontaktować?

E  support@bmj.com  T + 44 (0) 207 111 1105  @BMJBestPractice  BMJBestPractice

Wyszukaj „BMJ Best Practice” w sklepie App Store lub Google Play

Wybierz aplikację i rozpocznij pobieranie

Wprowadź swoje dane logowania do konta osobistego, by zakończyć pobieranie.

1.

2.

3.

Odwiedź nasze centrum zasobów, by uzyskać szeroki zakres wsparcia, w tym:

Szkolenie i wsparcie

Internetowe szkolenia i webinaria

Kliniczne podcasty prowadzone przez ekspertów

Samouczki i filmy z instrukcjami

KROK 2

KROK 3

Posiadacz konta osobistego może:

W: bmj.com/company/bmj-resource-centre


