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STATdx  karmaşık imajların teşhisinde doğruluk ve hızınızı arttıracak uzmanlar tarafından hazırlanan online karar destek 
sistemini erişiminize sunmaktadır.

®

Güvenilir Uzman Görüşleri Teşhislerinizde Güven

STATdx tüm uzmanlık alanlarında 
önde gelen radyologlar tarafından 
yazılan, güvenerek kullanabileceğiniz 
geniş kapsamlı bir klinik karar destek 
sistemidir ve aşağıdakileri 
kapsamaktadır:

•
 

4.300'ün üzerinde genel ve
karmaşık teşhis bilgisi

• Uzmanlar tarafından seçilmiş ve not
eklenmiş 200,000 imaj görüntüsü

• 195 Temel ve gelişmiş prosedür
görüntüsü

• 1300'den fazla ayırıcı tanı modülü

• Geniş kapsamlı normal görüntüleme
anatomisi içeriği

• Kolayca sını�andırılabilir
20,000 hasta konusu

Güvenli şekilde teşhiste bulunmanızda
 size yardımcı olacak araçları edininiz:

• Uzmanlarca oluşturulmuş STATdx
ayırıcı tanı listelerini kullananarak,
hangi farklı hastalıkları dikkate
almanız gerektiğine karar vermenize
yardımcı olur.

• Compare Anywhere özelliği ile 3’e
kadar teşhis görüntüsünü yan yana
koyarak karşılaştırabilirsiniz.

• En nadir hastalık örneklerini dahi
araştırmanıza imkan sağlar

• RADSearch ile en son dergi
makalelerini takip edebilirsiniz.

Aradığınız Cevaplara İhtiyacınız 
Olduğu Anda Erişiniz
Google benzeri güçlü arama motoru 
ile temel/öz bilgilere maddeler 
halinde erişerek gerekli bilgiyi 
bulmanıza yardımcı olmaktadır. 
Meslektaşlarınız ile paylaşmak üzere 
favori görüntülerinizi seçiniz, arama 
tarihçenizi takip ediniz ve ihtiyacınıza 
en uygun içerikleri nasıl 
görüntülemek istediğinize karar 
veriniz

www.elsevier.com 
© Elsevier, Inc. 2018

STATdx®

STATdx platformunda arama yaparak AMA PRA Category 

1 Credit ™ eğitim kredisi kazanın

STATdx şimdi radyologlara AMA PRA Category 1 Credit™ kazanma fırsatı sunuyor - STATdx içinde yapılan 
araştırmalar CME (Continuing Medical Education) sürekli eğitim kredileri kazandırmaktadır. Doktorlar STATdx 
içinde teşhis bilgilerini arayabilir, sorguları için kredi kazanabilir, kredilerini belgelendirebilir ve serti�ka olarak 
yazdırabilirler.

Abonelik ya da ücretsiz deneme erişimi ile ilgili detaylı bilgi almak için 
bilgi@geminibilgi.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Continuing  Medical Education to provide continuing medical education for physicians. EOCME designates  
the STATdx internet point of care learning activity for a maximum of .50 AMA PRA Category 1 Credits™.


