
Aradığınız Cevaplara İhtiyacınız Olduğu Anda Erişiniz
Google benzeri güçlü arama motoru ile temel/öz bilgilere maddeler halinde erişerek 
gerekli bilgiyi bulmanıza yardımcı olmaktadır. Ayrıca, her bir hastalığa ilişkin anahtar 
bilgileri önizleme formatında görüntülerken hastalık gruplarını incelemek için 
kategoriler arasında da gezinebilirsiniz.

Teşhislerinizde Güven
Her bir tanı konu başlığı, güvenli bir şekilde teşhiste bulunmanız için ihtiyaç 
duyduğunuz araçları sunmaktadır:

 Ayırıcı tanı listeleri, diğer hangi hastalıkları dikkate almanız gerektiğini belirlemenize 
yardımcı olmaktadır.

 Yardımcı testler listesi uygun incelemelere öncelik vererek seçiminize yardımcı olmakta 
ve teşhisi teyit ederken maliyet ve zaman tasarrufu sağlamanızı mümkün kılmaktadır.

 Tanı ve tedavi bilgileri, bu kaynağa başvuran doktorlara çok önemli bilgiler 
sunmanıza yardımcı olmaktadır.

Güvenilir Uzman Görüşleri
ExpertPath, tüm uzmanlık alanlarında önde gelen patologlar tarafından yazılan, güvenerek 
kullanabileceğiniz geniş kapsamlı bir karar destek sistemidir ve aşağıdakileri kapsamaktadır:













4.000’in üzerinde genel ve karmaşık teşhis bilgisi 
50.000 taranabilir, notlar içeren yüksek kalitede patoloji görüntüsü 
Teşhis gruplarına genel bakış 
Organ sistemleri için özet bilgilere sahip tablolar
Normal histoloji konuları
Numune işleme protokolleri ve en iyi uygulamaları

Elsevier ExpertPath, 
doğru teşhise ulaşmanız 
için hangi yardımcı  
testleri uygulamanız ve 
hangi diğer ayırıcı 
tanıları dikkate almanız 
gerektiğine karar 
vermenize yardımcı 
olan anatomik patoloji 
online karar destek 
sistemidir.

Doğru Teşhise Giden En Kestirme Yolunuz
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Karar Destek Özellikleri
ExpertPath, anatomik patoloji için uzman görüşlerine dayanan karar desteği sağlamaktadır.

ExpertPath, 4.000’den fazla teşhis bilgisi, 50.000 yüksek kaliteli imaj örneği, tanı 
gruplarına genel bakışlar, organ sistemi tabloları, numune işleme protokolleri 
ve normal histoloji dahil olmak üzere anatomik patoloji uzmanlık alanlarında en 
kapsamlı karar desteğini sunmaktadır

Her bir konu başlığı uzmanlar tarafından yazılmakta ve uzmanlar tarafından 
seçilmiş dergi ve kitap referanslarıyla desteklenmektedir. Teşhis konu başlıkları; 
test önerileri, ayırıcı tanılar, örnek imajlar,  tanı ve tedavi bilgileri gibi hayat 
kurtaran kararları almanıza yardımcı olan bilgiler içermektedir.

Çok çeşitli, yüksek kaliteli örnek görüntüler arasında gros patoloji, H&E, 
immünhistokimya, immunofluoresan, korelatif klinik intraoperatif elektron 
mikroskopisi, endoskopik ve radyolojik görüntüler ve canlı renkli grafikler 
bulunmaktadır.

İçerik hiyerarşileri, konu başlığının temel bilgileriyle ilgili önizleme sunarken 
hastalık kategorileri arasında da size rehberlik etmektedir.

Teşhis bilgileri, giriş modülleri,  tablolar ve normal histoloji konu başlıkları gibi 
tüm içeriği aramak için anahtar kelimeler ve kategori filtrelerini kullanınız.

ExpertParth’in içerisindeki binlerce yüksek kaliteli görüntüsü içerisinde hızlı bir 
şekilde gezinmek için görüntü arama özelliğini kullanınız.

Daha kolay erişim sağlamak için favori kategorilerinizi ana sayfanızın üst kısmına 
sabitleyiniz. Okuma esnasında daha büyük imajları görüntüleme özelliği veya bir 
konu başlığını incelerken ilk görmek istediğiniz bilgilerin sırasını değiştirme 
seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Geniş kapsamlı

Uzmanlar Tarafından 
Yazılan Teşhis 
Bilgileri

Geniş Kapsamlı İmaj 
Kütüphanesi

İçerik İçinde Bulunan 
Teşhis Bilgilerini 
Tarayınız

Gelişmiş Arama

Uzmanlığa Göre 
Görüntü Arama

Kişiselleştirme

Patoloji Uzman Kadrosu
ExpertPath, alanlarında en önde gelen anatomik patoloji uzmanlarının toplu klinik bilgisine ve 
deneyimine anında erişim sağlamaktadır.

ExpertPath uzman ekibi; Columbia University College of Medicine; Harvard Medical School, Universidad 
Nacional de Asuncion, Mount Sinai School of Medicine, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Washington 
University School of Medicine, Albert Einstein College of Medicine ve Primary Children’s  Medical Center 
gibi dünya çapında prestijli kurumlara liderlik etmektedirler.
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