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DynaMed Plus™ jest narzędziem informacji klinicznych, dzięki któremu lekarze mogą znaleźć 

odpowiedzi na kliniczne pytania. Treść jest pisana przez zespół światowej klasy lekarzy i naukowców, 

którzy dokonują syntezy dowodów i zapewniają obiektywną analizę. W tym przewodniku przyjrzymy się 

jak wyszukiwać w DynaMed Plus, a także jak przeglądać tematy i najnowsze aktualizacje.



Rozpocznij wpisywanie Twoich terminów wyszukiwawczych w polu wyszukiwawczym. Podczas 

wpisywania DynaMed Plus wyświetla tematy i wyszukiwania pasujące do Twoich terminów. Wybierz 

temat DynaMed Plus w sekcji Go To, aby przejść bezpośrednio do tematu lub wybierz termin 

wyszukiwawczy w sekcji Search For, aby wyświetlić listę wyników. 

Lub w dowolnym momencie kliknij przycisk Search, aby wyświetlić listę wyników. 



Gdy temat DynaMed Plus dokładnie pasuje do Twoich terminów wyszukiwawczych jest on wyświetlany na 

górze listy wyników. 

Możesz kliknąć hiperłącze nagłówka, aby przejść bezpośrednio do wybranej części tematu.



Użyj linków na górze, aby wyświetlić wszystkie wyniki, lub wszystkie obrazy i kalkulatory powiązane z 

Twoim terminem wyszukiwawczym. Najistotniejsze obrazy i kalkulatory są wyświetlane ze wszystkimi 

wynikami.  



Podczas wyświetlania tematu DynaMed Plus najnowsze aktualizacje informacji można obejrzeć klikając 

znak Plus [+] na górze. 



Możesz wyszukiwać w tekście tematu wpisując termin w polu Search Within Text i klikając ikonę lupy. 

Wszystkie przypadki wystąpienia Twojego terminu w temacie zostaną podświetlone na żółto. 

Kliknij przycisk X, aby zamknąć funkcję i usunąć podświetlenie. 



Aby wyświetlić poszczególne sekcje w rekordzie kliknij żądaną sekcję w kolumnie po lewej stronie. Na 

tym przykładzie klikniemy Treatment. 



Wszystkie informacje dotyczące leczenia i podrozdziały sekcji są wyświetlone. Aby zwinąć sekcję Treatment 

kliknij ponownie Treatment. 

Podczas nawigacji objawów lub podsumowania dotyczącego leków, sekcja, którą aktualnie czytasz jest 

odnotowana na górze podsumowania. 



Kliknij Follow, wpisz Twój adres e-mail i wybierz częstotliwość powiadomienia, aby otrzymać notyfikację, gdy 

temat DynaMed Plus zostanie zaktualizowany. 



Kliknij Print i zaznacz pola wyboru przy sekcjach tematu, które chciałbyś wydrukować. Wybrana przez Ciebie 

treść jest wyświetlana w nowym oknie dialogowym drukowania. 



Jeśli opcja jest włączona przez administratora, możesz otrzymać Kredyt Ustawicznego Kształcenia 

Medycznego dla Twojego wyszukiwania. Kliknij CME, wypełnij formularz w wyświetlonym oknie lub karcie, 

następnie kliknij Submit. 



Tematy DynaMed Plus są aktualizowane codziennie. Najnowsze aktualizacje mogą być wyświetlone na 

stronie głównej. Kliknij link tematu, aby wyświetlić zaktualizowany temat. Kliknij link View All , aby 

wyświetlić wszystkie aktualizacje treści DynaMed Plus.



Aby przefiltrować aktualizacje według specjalizacji kliknij rozwijane menu Limit by Category i wybierz 

specjalizację.



Możesz ograniczyć Najnowsze aktualizacje do tych, które są oznaczone jako zmieniające praktyki, klikając 

pole wyboru Practice Changing Updates Only. Aktualizacje zmieniające praktykę to artykuły dodane do 

DynaMed Plus, które mogą prowadzić lekarzy do zmiany dotychczasowych praktyk lub medycznych decyzji. 

Kliknij Follow, aby stworzyć powiadomienie, by otrzymywać powiadomienie o zmianie wszystkich tematów 

lub kiedy zmieni się konkretny temat w ramach kategorii.



DynaMed Plus jest również dostępny w wersji mobilnej jako aplikacja na urządzenia typu iPhone, iPad i

Android. Kliknij link Get the DynaMed Plus Mobile App, aby przesłać e-mail z kluczem uwierzytelniającym, 

następnie postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w e-mailu, aby pobrać i zainstalować aplikację.



Kliknij link Feedback, aby wysłać opinię do zespołu redakcyjnego DynaMed Plus. Możesz wysłać ogólne 

opinie i pytania, a także komentarze związane z konkretnym tematem DynaMed Plus.



W dowolnym momencie kliknij link Help, aby wyświetlić pełny system pomocy online. 



For more information, visit the EBSCO Support Site 

at http://support.ebsco.com

Aby uzyskać więcej informacji, 
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