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BMJ Clinical Evidence
Hastalarınız için daha iyi tedavi kararları vermenize 
yardım eden

BMJ Clinical Evidence etkin sağlık bakımı için mevcut en 
iyi kanıtları sağlayan bir uluslararası kaynaktır. Sürekli 
güncellenen en son tıbbi kanıtları sağlayarak dünyanın 
dört bir yanındaki yüz binlerce klinisyenin klinik karar 
verme süreçlerini destekliyoruz.

Uzmanlar kurulumuz ve uzman yazarlarımız, en ilgili 
kanıtları özenle kontrol etmekte ve hızlı ve bulması 
kolay bir formatta özetlemektedirler. İncelemelerimiz, 
yaygın klinik sorunlarla ilişkili kanıtları özetleyerek, 
hastalarınız için anlamlı çözümler sunmanızı sağlamaya 
odaklanmıştır.

BMJ Clinical Evidence’in geliştirilmesi ve iyileştirilmesi 
kesintisiz bir süreçtir. Yaygın müşteri geribildirimlerine 
dayanarak, BMJ Clinical Evidence gelişmeye devam 
etmiş ve klinik kararlar için en başta gelen kanıta dayalı 
kaynaklar arasındaki yerini almıştır.

Aşağıdakiler, bulabileceğiniz anahtar özelliklerden 
sadece bazılarıdır:

•  3.000’den fazla klinik müdahaleyi kapsayan sistematik 
incelemeler

•  Yanıtlanmış 570 klinik soru

•  Geliştirilmiş kullanıcı arayüzü

•  Basit gezinti

•  Çığır açan araştırmalar

•  İlaç güvenlik uyarıları

•  Anahtar uygulama kılavuzlarına bağlantılar

•  Anında genel fikir veren tek sayfalık özetler

Bunların tümü, kanıta dayalı tek bir kaynakta toplanmıştır.

Bu kullanıcı kılavuzu, BMJ Clinical Evidence’in en önemli 
özelliklerini size tanıtmakta ve bu özelliklerden en iyi 
yararlanmanıza yardım etmektedir.
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İhtiyaç duyduğunuz kanıtları bulmanın üç yolu vardır: Bölüme göre 
gözden geçirme, tam inceleme listesini gözden geçirme ve tarama aracını 
kullanma.

Kanıt bulma

BÖLÜME GÖRE BULMA
“Bölümler” başlığına 
tıkladığınızda, bölümlerin 
alfabetik bir listesi 
açılır. Bu listeden bir 
bölüm seçtiğinizde, ilgili 
sistematik incelemeleri 
gösteren yeni bir 
spencere açılır.
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TARAYARAK BULMA
Bu araç, birden çok 
incelemede geçen, 
örneğin Kortikosteroidler 
gibi bir tedaviyi veya 
durumu ararken çok 
faydalıdır.
Sonuçlar, arama 
sözcüğünüzün vurgulu 
olduğu bir metin 
parçasını gösteren 
listeler halinde 
sunularak, bağlamı 
değerlendirmeniz 
sağlanır.
Sonuçlar, ilgililik oranına 
göre ve sonuçların 
bulunduğu yeri belirten 
açık bir bağlantıyla 
sıralanır.

LİSTEDEN BULMA
“Tam inceleme 
listesi” başlığına 
tıkladığınızda, 
incelemelerin alfabetik 
bir listesi açılır. Bu 
pencerenin üstündeki 
alfabe çubuğuna 
tıklayarak, mevcut 
kanıtlara kolayca 
erişebilirsiniz.
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İlginizi çeken incelemeyi bulduğunuzda, BMJ Clinical Evidence, bilgiyi 
sekmeli bir alt menüyle sunar. Bu kanıt, hastalar ve klinisyenler için en 
çok önemi olan sonuçlara odaklanarak klinik soruları yanıtlamaya dönük 
sistematik ve özenli bir taramayla seçilmiştir. Ardından her tedavi veya 
müdahale, yararları ve zararları bakımından kategorilere ayrılır.

Kanıtın özü, bağlantılar, referanslar ve ilave bilgilerle birlikte sunulur.

Bir incelemede gezinme

www.clinicalevidence.com

MÜDAHALELER
Etkilerine göre 
sıralanmış 
müdahalelerin 
bir özeti

BU DURUM 
HAKKINDA
Durum 
hakkında 
arka plan 
bilgileri

KILAVUZLAR
İncelemeyle 
ilgili başlıca 
kılavuzlara 
bağlantılar

ANAHTAR 
NOKTALAR
İncelemenin 
tek sayfalık 
bir özeti

GÜNCELLEMELER
İncelemenin arandığı 
tarihten sonra 
yayımlanmış olan 
materyaller

YAZDIRMA 
SEÇENEKLERİ
Sayfayı yazdırır 
veya çok sayfalı 
incelemeyi PDF 
biçiminde indirir
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Her durum için müdahaleler bir tablo halinde özetlenir. Müdahaleler, 
kolay referans için simgelerle (aşağıya bakınız) birlikte etkinliklerine göre 
kategorilere ayrılır.

Tam metni okuma

DİĞER SEKMELER
Önceki sayfaya bakın.

SİMGELER 
Bir müdahaleyle ilgili yararları/
zararları nitelerler.

AYRINTI 
Müdahalenin bir özetine, yararları ve zararlarına ve 
bir yoruma erişmek için açıklamaya tıklayın

www.clinicalevidence.com

Yararlı olması muhtemel değil

Etkisi bilinmiyor

Etkisiz veya zararlı olması 
muhtemel

Yararlı olması muhtemel

Yarar ve zarar karşılaştırması

Yararlı

Simgelerin anlamları
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BMJ Clinical Evidence, güncel kalmanızı sağlayan ve kanıta dayalı tıp 
(Evidence Based Medicine - EBM) yapmanıza yardım eden çeşitli başka 
kaynaklar da sunmaktadır.

Ek kaynaklar

EBM ARAÇLARI

Bu araçlar, BMJ 
Clinical Evidence’ta 
kullanılan istatistik 
ve klinik terimlerden 
bazılarını açıklamakta 
ve klinik kararlar 
verirken riski 
değerlendirme ve 
ölçme kavramını 
tanıtmaktadır.

EBM 
BAĞLANTILARI
Başka kanıta 
dayalı materyallere, 
yayınlara ve 
kuruluşlara dikkatle 
seçilmiş bağlantılar

İLAÇ BİLGİLERİ
Yüksek kaliteli 
ilaç bilgilerinin 
uluslararası 
kaynaklarına 
bağlantılar

EBM EĞİTİMİ
İstatistik ve 
teşhis testleri 
konusunda 
ücretsiz eğitim 
modülleri
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BMJ Clinical Evidence, yeni içerik, bulgular ve haberler konusunda sizi 
uyaran çok çeşitli araçlarla kanıta dayalı tıp dünyasında ve ötesinde neler 
olup bittiğini izlemenize yardım eder.

Haberler ve uyarılar
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İLAÇ GÜVENLİK 
UYARILARI
İlaç güvenliği 
konusundaki en son 
bulgular ana sayfada 
görünür şekilde 
yayınlar

RSS 
GÜNCELLEMELERİ
RSS bilgilerimize 
abone olun ve 
bilgilerden eklendikçe 
haberdar olun

HABERLER
En son EBM 
haberleri

E-POSTA 
UYARILARI
BMJ Clinical 
Evidence’a 
yeni 
incelemeler 
veya 
güncellemeler 
eklendiğinde 
uyarı alın
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