
Öğrencilerin, hasta bakımı sırasında 
kullanacakları bilgiye erişmelerini sağlayan, 
karar vermelerini destekleyen ve devam eden 
öğrenimlerine rehberlik etmek için daha 
kapsamlı kanıtlar sağlayan doğru ilaç bilgi 
kaynağına erişmeleri çok önemlidir.

Kanıta dayalı ilaç referans çözümü olan Lexicomp® 
ile öğrenciler, dozla ilgili kısa ve öz bilgilerin yanı 
sıra; tedavideki yeri, tedavi süresi ve  kılavuzlar ve 
referanslarla desteklenmiş titrasyon önerileri gibi 
tedavi ile ilgili önemli konulara kolayca erişebilir. 
Yan etkiler basitçe listelenmez - önemli hususlar 
vurgulanır ve daha ayrıntılı olarak tartışılır.

Ayrıca, Türkçe arama yapabilme özelliğiyle, ana dili 
İngilizce olmayan öğrenciler, arama sonuçlarını 
daha rahat bulabilir ve İngilizce'den çeviriler için 
harcanan süreyi azaltabilir.

Değişen öğrenme ortamları kapsamlı 
kaynaklar gerektirir
Yüz yüze eğitimde, uzaktan eğitimde veya klinik 
çalışma gibi uygulamaya yönelik durumlarda 
Lexicomp'u kullanmak, değerli bir kaynak 
sağlamakta ve eğitim sonrasına hazırlanmaya 
yardımcı olmaktadır.

Hastaların bakımı oldukça karmaşık olabilmektedir. 
Öğrenciler Lexicomp'ta böbrek fonksiyon 
bozukluğu, karaciğer fonksiyon bozukluğu, obezite 
ve geriatri gibi doz ayarlamaları gerektiren 
durumlarla ilgili bilgilere erişebilirler. İlaç etkileşimi 
aracıyla birleştirilmiş kapsamlı doz bilgilerini 
kullanarak, öğrenciler bir hastayı klinik kararları 
etkileyen birçok farklı açıdan değerlendirebilir.

Health

Üniversiteler için Lexicomp ile, 

geleceğin klinisyenlerini güçlendirin
Öğrencilerinizin, sektör lideri ilaç içeriğine ve bunun klinik durumlarda nasıl 
uygulanacağıyla ilgili bilgilere erişmesini sağlayın.

"İlaç kararları için güvenilir bir kaynağa sahip olmak, 
güvenli ve yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunmak için çok 
önemlidir. Lexicomp'u kullanarak, diğer sağlık 
uzmanlarına sağladığımız bilgilerin hastalarımız için 
mümkün olan en iyi sonuçlara katkıda bulunduğundan 
eminim."

– Colm Devine, Baş Eczacı,  Letterkenny Üniversite Hastanesi County Donegal, 
Ireland

Eczacılık öğrencileri haftada en az birkaç gün bir ila üç mobil uygulama kullanmaktadır. 
Lexicomp bunların arasında en yaygın kullanılandır.
Source: Sharon Park, et al. “Preference and Frequency of Mobile Phone App Use for Drug Information Among Student Pharmacisits,” 
Journal of Pharmacy Technology, 2017; Vol. 33(3)87-95
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Titiz editoryal sürecimiz öğrencilerin daha iyi 
öğrenmesini sağlar

Birçok klinik ilaç bilgi kaynağı yeni kanıtları, ilaç 
bilgilerini ve kılavuzları yeniden ifade edip 
özetlerken, Lexicomp editör ekibi, hasta merkezli 
bilgilerle klinik uygulamayı geliştirmeye kendini 
adamıştır.

Editoryal uzman ağımız, mevcut en iyi kanıtları ve 
klinik rehberliği sürekli olarak değerlendirir ve 
sentezler, böylece en karmaşık kararları bile 
destekler.

Hasta güvenliğine olan bu bağlılık, Lexicomp'u 
farklı kılmaktadır.

İlaç Bilgileri Editör Ekibimiz:

• 150'den fazla uzmanı içeren, tüm çözümlerimizdeki
içerik ekibimizde yer alan 7.400 klinisyen

• Çoğunluk aşağıdaki alanlarda ileri düzeyde eğitime
(PharmD veya PhD) ve kapsamlı klinik deneyime
sahiptir. (10+ yıl)

– Kardiyoloji
– Yoğun Bakım
– İlaç Etkileşimleri
– Endokrinoloji

– Formüleri uzmanlığı
– Enfeksiyon Hastalıkları
– Nöroloji
– Psikiyatri

• Spesifik alt uzmanlığa sahip 260'tan fazla danışman

– Geriatri
– Enfeksiyon Hastalıkları
– Yenidoğan
– Nefroloji
– Beslenme
– Onkoloji
– Hasta Eğitimi

– Pediatri
– Farmakogenomik
– Hamilelik ve Emzirme
– Psikiyatri
– Kadın Hastalıkları

"Özellikle kritik durumdaki hastalarda doz önerileri için başvuru kaynağım Lexicomp.
Şu anda bulabileceğiniz en güncel ilaç referansı.”

– Bruce Mueller, PharmD, FCCP, FASN, FNKF, Interim Dean at University of Michigan College of Pharmacy, U.S.A.

Editoryal sürecimiz, tüm çözümlerimiz için temel içerik alanlarında yenilikçi bir uyum süreci kullanır. 
Örneğin, ilaç monograflarımızdaki en çok görüntülenen yetişkin ilaç dozu ve endikasyonları içeriği ile 
klinik karar desteğimizdeki uygun klinik konular ve grafikler birbiriyle uyumludur.

Daha kapsamlı ilaç bilgisi ile öğrencilerinizi klinik ortama hazırlayın
Öğrenciler, öğrenmek ve ders çalışmak için Lexicomp'tan büyük ölçüde faydalanacaklardır. Lexicomp 
hem hastane yatışlarında hem de ayaktan tedavi ortamlarında kullanılması tercih edilen bir ilaç bilgi 
kaynağı olduğundan, bu araca aşina olmak öğrencilere klinik uygulamaya başladıklarında da yardımcı 
olacaktır. Ek olarak, birçok hastane Lexicomp'a bağlantılar sağlar ve hatta onu elektronik reçete yazma 
sistemlerine yerleştirmiştir, bu nedenle araca zaten aşina olan yeni klinisyenler, kaynağın tam olarak nasıl 
kullanılacağını bilmenin ek avantajına sahip olacaklardır.

Our
Editorial
Process

Yeni veya gözden geçirilmiş 
klinik bilgiler, aynı titiz süreç 

izlenerek güncellenir.

Yeni ve güncellenmiş 
ilaç bilgilerinin/tıbbi 

uygulamaların sürekli 
denetlenmesi

Size yeni içeriğin gerçek 
zamanlı yayınlanması. 

En yeni güncellemelerin 
çevrimiçi ve mobil 

kullanıcılar için anında 
yayınlanması.

Monograflar, 375 kişilik 
kurum dışı uzmanlardan 

oluşan kurul üyeleri 
tarafından incelenir 

Bilginin kanıta dayalı 
olduğundan ve açıkça 

tanımlandığından emin 
olmak için kalite kontrol 

yapılır

Profesyonellerden oluşanPr
ekip içeriği inceler ve 

sentezler

Editoryal Sürecimiz

Ruhsat bilgileri, kılavuzlar içeren 
literatürler, uzman danışmanlar 

veya kullanıcı uyarılarıyla  ilaç 
monografının oluşturulması veya 

mevcut olanların sunulması

Tıp dergilerini, haber 
kaynaklarını ve sektör 

referanslarını kullanarak 
daha fazla araştırma 

yapılır




