
 

 

 

Kedves Olvasónk! 

Tájékoztatjuk, hogy a Szabolcs-Szatmár
Akadémiai Kiadó két szolgáltatásának
korlátozás nélkül hozzáférnek a magyar és idegen nyelv
nyelven kereshetnek a PubMeden és hatályos szakmai irányelvekben

A folyóiratok elérhet
Az elérhető foly

 

A NOTA elérhető
Az orvosi folyóiratok elérhet

 

Hozzáférés bárhol és bármikor  

� felülettől függetlenül, külön alkalmazás letöltése nélkül
� asztali gépen, tableten, mobiltelefonon
� az intézmény IP-területén bárhol

Folyóiratok 

� 60 folyóirat  (52 kurrens, 8 archív), természettudományi, orvosi és m
� A csomagban 23 nemzetközi, 

Orvosi csomag – Napivizit Orvosi Tudástár és orvosi folyóiratok

� 10 hazai kiadású orvosi folyóirat
� Kurrens címek: Orvosi Hetilap

Pszichológiai Szemle 
� Archív címek: Clinical & Experimental Medical Journal

Onkológia, European Journal of Mental Health
� keresés hatályos szakmai irányelvekben, folyóiratokban 

Ideggyógyászati Szemle, Hypertonia és Nephrologia, Akadémiai Kiadó folyóiratai)
� Magyar nyelvű keresésekre angol nyelv

Eredményes munkát kívánunk! 

Hozzáférés az  Akadémiai Kiadó
folyóirataihoz  
orvosi csomagjához  

Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
szolgáltatásának, a folyóirat-, valamint az orvosi csomag

a magyar és idegen nyelvű folyóiratok teljes szövegéhez
nyelven kereshetnek a PubMeden és hatályos szakmai irányelvekben. 

A folyóiratok elérhetősége:www.akademiai.com  
ő folyóiratok listája: http://akademiai.hu/info/eiszfolyoirat

NOTA elérhetősége: www.nota.hu  
Az orvosi folyóiratok elérhetősége: www.akademiai.com  

 

l függetlenül, külön alkalmazás letöltése nélkül 
asztali gépen, tableten, mobiltelefonon (Regisztráció és a mobileszköz hozzárendelése után)

területén bárhol 

(52 kurrens, 8 archív), természettudományi, orvosi és műszaki címek
nemzetközi, impakt faktoros  folyóirat érhető el 

Orvosi Tudástár és orvosi folyóiratok  

10 hazai kiadású orvosi folyóirat 
Orvosi Hetilap , Magyar Sebészet , Mentálhigiéné és Pszichoszomatika

Clinical & Experimental Medical Journal, Hungarian Medical Journal
European Journal of Mental Health, Learning & Perception, Pszic

hatályos szakmai irányelvekben, folyóiratokban (Lege Artis Medicinae
Ideggyógyászati Szemle, Hypertonia és Nephrologia, Akadémiai Kiadó folyóiratai)

 keresésekre angol nyelvű találatok a PubMed ről 

Akadémiai Kiadó  
www.akademiai.com

világraszóló tudás  

Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház előfizetője az 
orvosi csomag oknak , így dolgozóink 

szövegéhez, valamint magyar 

http://akademiai.hu/info/eiszfolyoirat 

 

ió és a mobileszköz hozzárendelése után) 

űszaki címek 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, Magyar 

Hungarian Medical Journal, Magyar 
Pszichológia 

Lege Artis Medicinae , 
Ideggyógyászati Szemle, Hypertonia és Nephrologia, Akadémiai Kiadó folyóiratai) 

www.akademiai.com  
www.nota.hu  


