
5 min Clinical Consult: Tüm uzmanlıklara çalışılabilir. Hatta içindeki her alanda veri ile bilmediğimiz 

uzmanlıklarda görülen semptomlarda doğru değerlendirme sağlar. Örneğin pediatrist kullanıyor ama 

bilmesi gereken veri ürolojiden, hızlı ve doğru veriye üstelik özet olarak ulaşmak büyük fayda sağlar. 

Teşhis ve tedavide kolaylaştırıcı müthiş algoritmik dataya sahip. 

Meslek hayatnın başındaki asistanlar için de çok değerli, öğrenciler için de kullanılabilir. 

5 min Emergency Consult: Tüm uzmanlıklarda işe yarar özellikle acil çalışanlarında (dahiliye, pediatri, 

kadın doğum, kardiyoloji, ortopedi, genel cerrahi ve acil uzmanları başta olmak üzere) Teşhis ve 

tedavide kolaylaştırıcı müthiş algoritmik dataya sahip. 

5 min clinical Consult ile birlikte kullanılabilir. Kombinasyonu çok fayda sağlar. Tüm uzmanlar, 

asistanlar ve hatta öğrenciler için. 

5 min Pediatric Consult: Pediatristler için büyük bir kaynak. Uzman, asistan ve hatta öğrenci bile 

yararlanabilir. Kolay teşhis ve hatasız algoritmik yaklaşımlar için mükemmel. 

5 min Sport Medicine Consult: Spor hekimleri, ortopedistler, fizik tedaviciler başta olmak üzere 

profesyonel spor sağlığı ile ilgilenen tüm branş hekimler kullanabilir. Takımların profesyonel 

hekimleri, hatta fizyoterapistleri, spor hekimliği asistanları için mükemmel bir kaynak. 

Bate’s Pocket Guide To Physical Examination: Tüm uzmanlıklara olabilir. Müthiş derli toplu veri 

içeren bir kaynak. Her hekimi ileri taşıyacak güncellenen tablolarla uzman, asistan ve öğrenciler için 

mükemmel.  

5 min clinical consult ve 5 min emergency consult ile hatta 5 min pediatric consult ile bile çalışılabilir. 

Bright Futures: Mevcut olan sağlığın daha da geliştirilmesine hitap eden, kültürel açıdan uygun 

müdahaleler yoluyla tüm çocukların sağlık durumlarını iyileştirmek için kullanılabilecek, teori temelli, 

kanıta dayalı ve sistem odaklı stratejiler ve araçlar setidir.  

Bright Future’s Pocket Guide: Aile hekimliği, diyetisyenler ve belki sağlıklı yaşam ile ilgilenen 

dahiliyeciler tarafından kullanılabilir örneğin diyet ve sağlıklı yaşam takibi yapan uzmanlar. Öncelikli 

ürün olarak değerlendirilmeyebilir.  

Bright Futures ve Bright Future’s Pocket Guide beraber kullanılabilir. 

Calculators: Tüm uzmanlıklar kullanabilir. Fakat her uzmanlık için toplam kullanılabilen veri sayısı çok 

değil. Tek başına satılabilir mi bilemiyorum. Bir doktor olarak bende olmasını isterim fakat diğer 

ürünlerle bundle olabilir. Münferit satmak daha zor. 

Cochrane Abstracts: Cochrane abstraklarını bulmak ve kısa sürede bilgi sahibi olmak için ideal ama 

full text giriş yetkisi olmaz ise değerli değil. Meta analizlerin takibi ve saygın güvenilirlikli bir araya 

getirildiği bir platform olan Cochrane çok faydalı özellikle uzman ve hocalar için fakat full texte 

ulaşılamaz ise değersiz algılanabilir. Denedim sadece abstraktı indirebildim. Sadece abstrakt için 

tercih edilmeyebilir. Aynı işi hızla Google da aratabilir ve çözebilir. 

DSM 5 Handbook of Diffrential Diagnosis: Her uzmanlık için faydalı ama ülkemizde ilgisi olamaynlar 

için kullanım cazibesi yok. Sadece geri ödeme sorunları yaşanabilecek tetkik ve bazen tedavilerle ilgili 

konularda başvurulabilir. SGK anlaşmalar üzel hastaneler, provizyon onayı veren sigorta firmaları, ve 

bazı sağlık geri ödeme konusunda otorite olan kişiler büyük fayda saylayabilir. Ayrıca sağlık 

epidemiyolojik verilerini tutan kişiler bu kaynağı başvuru aracı olarak kullanabilir. Sadece doktorların 

kullanabileceği bir başvuru kaynağı. DSM 5 ‘e göre hastalık ayrımını yapabilen bir eğitim modülü tehiş 

ve tedavide kullanılacak faydası yok. 



Davis’s Drug Guide: Mükemmel bir ilaç indeksi, olabilecek her şeyi ihtiva ediyor. Tüm doktorlar 

kullanabilir. Artı ilaç firmalarındaki medikal ve iş geliştirme kadroları artı ruhsat faydalanabilir. 

Bütün 5 min consult ürünleri ile kullanımı oldukça uygun görünmekte. Cross linkler zaten buna izin 

veriyor. 

Davis’s Lab and Diagnostic Tests: Mükemmel bir lab test ve diyagnostik tanı aracı. Tüm doktorlar 

kullanabilir.  

Bütün 5 min consult ürünleri ile kullanımı oldukça uygun görünmekte. 

Dermatology DDX Desk: Müthiş bir dermatoloji database en önemli özelliği ise tüm lezyonlar fotolu 

atlas şeklinde ciddi olarak eğitici ve dermatolojik lezyonları ayırt edici. Dermatoloji uzmanlarına ve 

asistanlarına katkı verebilir ayrıca tüm öğrenciler ve cilt lezyonlarını ayırt etmekte zorlanan tüm 

uzmanlar kullanabilir. Nadir de olsa işe yarar aile hekimleri, dahiliye, pediatri ve diğerleri. Tedavi 

konusunda öneri vermesi de ayrıca cazip. Çok tecrübeli bir uzman ve hoca belki dermatolojide 

kullanmaz ama meslekte nadir görülen hastalıklar için onlar bile başvurabilir. 

Diagnasourus: Tüm hekimler ve öğrenciler için faydalı bir kaynak, her tür hastalık teşhisinde ciddi 

ayırıcı tani için öğretici ve teşhise yardımcı. 

Tüm 5 min Consult ve Davis’s serileri ile ve Bate’s Physical examination ile beraber çok etkili bir araç. 

Diseases and Disorders: Her uzmanlık ve öğrenci için faydalı olabilir. Hastalık ve epidemiyoloji, klinik 

durum, semptomlar, teşhis, tedavi, morbidite ve mortalite gibi tüm veriler hakkında kısa, net faydalı 

bilgiler. Hastayı idame etmekte büyük fayda sağlayacak enformasyon mevcut. 

Tüm 5 min Consult ve Davis’s serileri ile ve Bate’s Physical examination ve Diagnosourus  ile beraber 

çok etkili bir araç. 

EE+POEM Archive: Bir çok uzmanlık alanı için farklı hastalık ve kinik durumlarda kanıta dayalı bilgi 

sağlamakta. Bir çok spekülatif tedavi etkinliğine somut kanıtlar ile data paylaşmakta.Bir çok uzmanlı 

kullanabilir ama tek uzmanlık alanı için münferit tercih edilmesi zor. Bazı genel tıbbi applikasyonların 

yanında bundle olabilir.   

Evidence Based Medical Guidelines: İnanılmaz kapsamlı bir içerik, çok farklı hastalığın en son tedavi 

rehberlerine ulaşım imkanı sağlamakta oldukça faydalı, ayrıca araştırılan konu hakkında detaylı 

hastalık bilgisi özeti ve semptomlara uygun hastalık çeşitlerinin tümünden bahsetmesi çok faydalı, 

tüm uzmanlıklar için ve ilaç sektörü için ideal bir uygulama. 

Guide to Diagnostic Tests: Tüm hastalıklar için ayrıcı tanıda kullanılan tüm teşhis araçları ihtiyacı, 

teşhiş, sonuçlarının ayırıcı tanıda detaylı açıklamasını içermekte, mükemmel bir kaynak. Her uzmanlık 

kullanabilir. 

Gynecology and Obstetric Hopkins Manuel: Kadın doğumcuların günlük tüm çalışma hayatlarında 

kullanabilecekleri detaylı fakat çok iyi özetlenip tasnif edilmiş bir kaynak. Asistan ve hatta öğrenciler 

ve uzmanlar yararlanabilir. Onlarca baskısı yapılmış meşhur bir el kitabının dijital aplikasyonu. 

Harriet Lane Hand Book: Pediatristlerin günlük tüm çalışma hayatlarında kullanabilecekleri detaylı 

fakat çok iyi özetlenip tasnif edilmiş bir kaynak. Asistan ve hatta öğrenciler ve uzmanlar yararlanabilir. 

Onlarca baskısı yapılmış meşhur bir el kitabının dijital aplikasyonu. 



Harrison’s Manuel of Medicine: Dahiliyecilerin günlük tüm çalışma hayatlarında kullanabilecekleri 

detaylı fakat çok iyi özetlenip tasnif edilmiş bir kaynak. Asistan ve hatta öğrenciler ve uzmanlar 

yararlanabilir. Onlarca baskısı yapılmış meşhur bir el kitabının dijital aplikasyonu. 

Health Assesment in Nursing: Hamile ve bebek takibi için günlük hayatta kullanılan tüm klinik içi 

uygulama, takip ve prosedürlerle ilgili uygulama metodları ve uyarılar, öneriler hakkında bilgi 

içermekte. Ayrıca erişkin hasta içinde bir hemşirenin günlük hayatında bilmesi, gözlemlemesi, 

uygulaması gereken tüm süreçler hakkında detaylı bilgi içermekte. 

Johns Hopkins ABX Guide: Hastalık, klinik, teşhis, tedavi ve farmakolojik bilgi içermekte. Risk 

faktörlerinden, epidemiyolojiye hatta ayırıcı tanıya inecek kadar detaylı bilgi net şekilde algoritmik 

verilmiş.  

Johns Hopkins Diabetes Guide: Teşhisten tedaviye diyabet hakkında bilinmesi gereken her şey 

özetlenmiş. Endokrin ve dahiliye başta olmak üzere uzman, asistan ve öğrenciler faydalanabilir. 

Johns Hopkins HIV Guide: Teşhisten tedaviye HIV hakkında bilinmesi gereken her şey özetlenmiş. 

Enfeksiyon ve dahiliye başta olmak üzere HIV hastalarına liyezon hizmet veren tüm branşların uzman, 

asistanları faydalanabilir. 

John Hopkins Psychiatry Guide: Psikiyatristlerin günlük tüm çalışma hayatlarında kullanabilecekleri 

detaylı fakat çok iyi özetlenip tasnif edilmiş bir kaynak. Asistan ve hatta öğrenciler ve uzmanlar 

yararlanabilir. 

MGH Hospital Psychiatry: Psikiyatristlerin ihtiyacı olacak bilgilerin çok iyi özetlendiği, aradıkları 

konuyu kolay bulmaları için tasnif edilmiş bir kaynak. Asistan ve uzmanlar yararlanabilir. 

Manuel Of Anesthesia Practice: Anestezi uzmanlarının günlük çalışma hayatlarında kullanabilecekleri 

bilgilerin detaylı fakat çok iyi özetlenip tasnif edilmiş bir kaynak. Asistan ve uzmanlar yararlanabilir.  

Medicine For The Outdoors: Outdoor aktiviteler sırasında oluşabilecek herhangi bir medikal durum 

için detaylı bilgi içeren ve hastayı stabilize etmek için kullanılabilecek bir el rehberi. Tüm hekimlerin 

işine yarayabilir özellikle outdoor aktiviteleri seven veya outdoor aktivitelerin sık yapıldığı bölgelerde 

acil hekimliği ve uzmanlık yapanlar için de faydalı bir içeriğe sahip. 

NCLEX-RN Quest: Bilgi sınama uygulaması 

Nurse’s Pockey Guide: Hemşirelr için günlük kullanıma uygun cep kitabı aplikasyonu. 

Obstetrics, Gynecology and Fertility: Kadın doğumcuların günlük çalışma hayatlarında 

kullanabilecekleri detaylı fakat çok iyi özetlenip tasnif edilmiş bir kaynak. Asistan ve hatta öğrenciler 

ve uzmanlar yararlanabilir. Semptomatolojiden, teşhişe, teşhisten tedaviye her yönüyle tam içeriğe 

sahip bir uygulama. 

Pediatric Surgery: Çocuk cerrahisi için kullanılabilecek teşhişten tedaviye detaylı ve hızlı bilgiye ulaşım 

sağlayan bir kaynak. 

Pocket ICU Management: Yoğun bakım şartlarında kullanılabilecek her türlü bilgiye ulaşımı hızlı ve 

net şekilde sağlayan bir cep kitabı uygulaması. 

Rnotes: Hastalıklar hakkında fiziksel muayeneden semptomatolojiye, farmakolik bilgiden tedaviye 

bilgi içermekte. Asistan ve öğrenci kullanımına uygun, uzmanlarda faydalanabilir. 

Taber’s Medical Dictionary: Tıbbi sözlük. 



Merck Manuel of Patient Symptoms: Hastalıklar ve semptomatolıji teşhis ayrıcı tanı tedavi üzerine 

çok meşhur bir rehber. Çok faydalı bir kaynak tüm branş hekimlerine uygun. Öğrenci, asistan, uzman 

hepsi faydalanabilir. 

Merck Manuel Professional Edition: Tüm branşlarla ve hastalıklarla ilgili detaylı bilgi içermekte, 

özellikle dahiliye ve  aile hekiminden tüm uzmanlıklara az da olsa fayda sağlayabilir. Öğrenci ve 

asistan kullanımına da uygun. Çok meşhur asırlık bir kaynak. 

Washington Manuel of Medical Therapeutics. Meşhur bir farmakolojik rehber, tüm moleküller ile 

ilgili detaylı bilgi içermekte. Tüm hekimler yararlanabilir. Ayrıca uzman, asistan hatta öğrenciler için 

de faydalı olabilir. 

 

 

 

 


