
П О К А Н А 

Български Информационен 
Консорциум 

и 
EBSCO Publishing 

 
Ви канят на представяне 

 

 “Базата данни 
DynaMed - уникално 

помагало в 
практическата 
медицина” 

 

Представянето ще се състои в Семинарната 

зала на Библиотеката на Нов български 

университет, ул. “Монтевидео” № 21, 

гр. София, на 23.06.2008 г. от 12.30 часа. 

Работният език е английски. 

КОНСОРЦИ УМ  
БЪЛГАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН 

 



Имате нужда от лесен достъп до научно доказана медицинска информация на 
работното си място? 
 

 
DynaMed ще ви помогне!  

DynaMed е информационен ресурс, който е предназначен за пряко ползване в 
медицинската практика и съдържа висококачествена научно доказана информация 
извлечена от специализираната литература, от престижни медицински организации и 
асоциации и от клиничната практика. DynaMed се актуализира ежедневно и осигурява 
на лекари и студенти по медицина лесен достъп до близо 2 700 подробно описани 
клинични картини от всички области на медицината. 
DynaMed има две основни специфики. На първо място тя е създадена основно за 
ползване  директно на работното им място от общопрактикуващи лекари и от звената, 
оказващи първа помощ. Според резултати от проучване, публикувано в Annals of Family
Medicine (бр. 6/2005 г.), информацията в DynaMed е помогнала на потребителите не само 
да намерят отговори на интересуващите ги въпроси, но в много случаи е допринесла за 
промяна в правилна посока на назначеното лечение. 
На второ място тя съдържа ежедневно актуализирана информация резултат от 
преглеждането от “корица до корица” на съдържанието на над 500 медицински списания 
и бази данни, като всяка статия се оценява за клинична релевантност и научна 
достоверност. Така подбрани, новите научни доказателства се интегрират в 
съществуващото вече съдържание, като в резултат от това се достига до ново 
заключение, което обобщава най-доброто от доказателствената медицина към момента. 
Този подход на систематично проследяване на научните публикации превръща DynaMed
в база данни съдържаща най-доброто от съвременната доказателствена медицина. 
В случай, че вашият университет, библиотека, болница или клиника, имат достъп до 
пълнотекстовите бази данни на EBSCO Publishing, то те могат да използват и линковете 
от DynaMed към пълните текстове на статиите, достъпни в останалите бази. 
Убедени сме, че DynaMed  ще бъде особено полезна за практикуващите лекари, за 
студентите по медицина, както и за всички потребители на базите  на EBSCO Publishing в 
България! 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 
Уважаеми колеги, можете да заявите вашето участие най-късно до 18. 06. 2008 г.

Лице за контакт: Радостина Тодорова, тел: 02/8110298 ; тел: 02/8110296 ; факс: 02/955 60 
80, e-mail: rtodorova@nbu.bg  

ПРОГРАМА 
 
12:00 - 12:30 Регистрация 
12:30 – 13:45 Представяне на продукта “DynaMed” и други продукти на EBSCO 
Publishing предлагащи медицинска информация ( MEDLINE with Full Text) 
Презентатор: Драган Николич, EBSCO Publishing, Regional Sales Manager, Southeast Europe 
13:45 – 14:00 Кафе-пауза 
14:00 – 14:45 Методи за търсене и извличане на информация от “DynaMed”  – 
Презентатор: Драган Николич, EBSCO Publishing, Regional Sales Manager, Southeast Europe
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