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ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan DynaMed, National Science Foundation - NSF 

(Amerikan Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile üretilmiş, kapsamlı ve güncel kanıta dayalı klinik 

referans sistemidir. 2000’e yakın hastalık hakkında doğrudan tedavi ve tanıya yönelik bilgiler 

verir. Konulara ayrılmış menüsü ile doktorlara, tıp öğrencilerine ve diğer sağlık 

profesyonellerine saygın yayınlar, kuruluşlar ve katkıda bulunan klinik çalışanlarının verdiği 

üst düzey sentezlenmiş bilgilere erişme olanağı sağlar. DynaMed’e kütüphanemiz web 

sayfasındaki “Veritabanları” menüsünden erişim sağlayabilirsiniz. 

 

Yeni nesil DynaMed en kaliteli kanıta dayalı bilgi ile kullanıcı dostu arayüzü ve kişiye özel 

tecrübeyi birleştirerek klinik sorulara isabetli ve hızlı cevaplar verir. Bu kılavuzda, DynaMed 

ile arama yapmanın yanı sıra, başlıkların ve güncellemelerin nasıl takip edilebileceği 

incelenecektir. 

Görüntü 1: Giriş Ekranı 

Görüntü 2: Arama Ekranı 
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Anahtar kelimenizi arama kutusuna girerek taramaya başlayınız. Anahtar kelimelerinizi 

girdikçe, DynaMed eşleşen başlıkları ve aramaları listeleyecektir. Go To bölümünü kullanarak 

herhangi bir başlığı doğrudan açabilirsiniz. Anahtar kelimeniz için arama yapıp ilgili tüm 

başlıklardan oluşan bir sonuç listesi görmek için ise Search For bölümünü ya da Büyüteç 

simgesini tercih edebilirsiniz. 

Anahtar kelimeniz ilgili tüm sonuçları ya da sadece görselleri listelemek için ekranın sol üst 

bölümündeki sekmeleri kullanınız. Başlığı görmek için direkt üzerine, başlığın içerisinden özel 

bir bölüme (Genel Bakış ve Tavsiyeler, Teşhis, Tedavi, vs.) geçmek için ise   simgesine 

tıklayınız. 

 

 

Görüntü 3: Sonuç Ekranı 

Görüntü 4: Sonrasında listeden bir bölüm seçiniz. 
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Bir DynaMed başlığına girdikten sonra, o başlıkla ilgili en son güncellemeleri görüntülemek 

için sol üstteki Updates sekmesine tıklayınız.  Gelişmiş Arama yaparak basit arama yoluyla 

ulaşamadığınız kaynağa ulaşabilirsiniz. Aramanızı daraltmak için menüdeki seçenekleri 

kullanınız. 

Soldaki sütunu kullanarak başlıkların farklı bölümlerine (Genel Bakış ve Tavsiyeler, Teşhis, 

Tedavi, vs.) doğrudan geçebilirsiniz. 

Görüntü 5: Konu Başlığı Detayı 

Görüntü 6: Konu Başlığı Detayı 
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DynaMed başlıklarını takip etmek için sağ üstteki Follow butonuna tıklayınız ve e-posta 

seçeneklerinden birini seçiniz. Sadece uygulama değiştiren güncellemelere (practice changing 

updates only) ya da tüm güncellemelere (all updates) dair e-posta alma seçeneklerini 

kullanabileceğiniz gibi e-posta almadan, güncellemeleri DynaMed ana sayfası üzerinden takip 

etme seçeneğini de tercih edebilirsiniz. Başlıkları takip edebilmek için kişisel hesabınıza giriş 

yapmış olmanız gerekmektedir. 

Görüntü 7: Takip 

Görüntü 8: Takip 



 
 

5 
17.06.2020  

Ana sayfaya döndüğünüzde, Recent Updates bölümünün altındaki Followed sekmesinde takip 

ettiğiniz başlıklara dair güncellemeler listelenecektir. Takip ettiğiniz başlıklar, hızlıca 

erişebilmeniz için, ekranın sağındaki Followed bölümüne eklenecektir. 

 

DynaMed’deki tıbbi uzmanlık alanlarına göre tarama yapmak isterseniz ekranın sol üst 
bölümündeki Specialties menüsüne tıklayınız ve bir uzmanlık alanı seçiniz. 

DynaMed’deki ilaç isimlerine göre tarama yapmak isterseniz ekranın sol üst bölümündeki 
Drugs A-Z menüsüne tıklayarak ilaçların detaylarını inceleyebilirsiniz. 

  

Görüntü 9: Uzmanlık Alanı 

Görüntü 10: İlaçlar 
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 Drugs A-Z bölümünde bulunan ilaçların detaylarını yukarıdaki gibi inceleyebilirsiniz. 

 

DynaMed’de günlük olarak kullanabileceğiniz ve işinizi yaparken size yardımcı olacak 
hesaplama ve formülasyon Calculators menüsüne tıklayarak hesaplama araçlarını 
kullanabilirsiniz. 

  

Görüntü 11: İlaç Detay Sayfası 

Görüntü 12: Tıbbi Hesap Makinesi 
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Öneri I 

DynaMed giriş sayfasının en altında yer alan “Help” butonuna tıklayarak, veritabanının 

kullanımıyla alakalı ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

 

Görüntü 13: Tıbbi Hesap Makinesi Sayfa Görüntüsü 

Görüntü 14: Tıbbi Hesap Makinesi Örnek Detay Sayfası Görüntüsü 
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Öneri II 

Araştırma ve sorularla ilgili danışma masalarında bulunan görevlilerden yardım alınabilmekte 

ya da telefon, e-posta veya kütüphane sosyal medya hesapları aracılığıyla danışma 

görevlilerine iletilebilmektedir. 

Telefonla referans hizmeti: 0312 525 55 55 

E-posta referans hizmeti: ktp.referans@tccb.gov.tr 

Sosyal medya hesapları:  

https://twitter.com/cb_kutuphane 

https://www.instagram.com/cb_kutuphane/ 

https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q 
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