univadis® ve
yeni bir ortaklığı açıkladı
Medikal Literatür Hizmeti Just published’e artık MSD'nin lider
medikal eğitim ve bilgi web sitesinden ulaşılabilir
Barselona; 27 Ekim 2010 – MSD (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da Merck olarak
bilinir) univadis® – (MSD'nin medikal eğitim ve tarafsız sağlık bilgileri web sitesi) ile The
Lancet – (dünyanın öncü, bağımsız, genel tıp dergilerinden biri) arasındaki yeni heyecan verici
ve ayrıcalıklı ortaklığı açıklamaktan memnuniyet duyar. univadis®’e kayıtlı klinik uzmanlar
Just Published ("Şimdi Yayınlandı") adlı benzersiz bir global tıp literatürü hizmeti aracılığıyla
The Lancet’te yeni yayınlanan makalelerin tam metinlerine ücretsiz erişime sahip olacaktır.
Bu yeni hizmet www.univadis.com’da mevcut olacaktır.
Just Published, The Lancet’te yeni yayınlanmış önemli araştırma makalelerinin tam
metinlerini ve diğer önemli dergilerdeki araştırmaların haftalık özetlerini sunarak
klinisyenlerin kendi alanlarındaki en son ve en önemli klinik bilgileri güncel olarak
izlemelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Just Published’in tam bağımsızlık ve
tarafsızlığı ile en önemli bilgilerin sunulmasını garantilemek üzere diğer saygın dergilerin
makaleleri de saptanacak ve dergi etki faktörleri, yazar atıfları ve makale indirme sayıları gibi
unsurlar esas alınarak seçilecektir.
MSD’de univadis®’in başkanı olan Fabrice Valay "Şimdi çevrim‐içi ulaşılabilen medikal
içeriğin muazzam çeşitlilikte olması nedeniyle, sağlık bakım profesyonelleri için güvenilir ve
tarafsız sağlık bilgilerine zamanında erişim her zamankinden daha önemlidir. Tüm dünyada
hekimlere kapsamlı bağımsız medikal bilgiler sağlayan web sitesi univadis®’i daha da
geliştirmek üzere The Lancet ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Hekimlere
univadis® gibi yüksek kalitede hizmetler sağlamak ve neticede hasta sonuçlarını iyileştirmek
şirket stratejimizin, tarihi ilk kez 100 yıldan uzun zaman önce yayınlanan Merck Manuel’e
kadar uzanan, temel bir bileşenidir” şeklinde konuştu.

The Lancet'den alınan makalelerin abstraktları ve diğer dergilerdeki makalelerin özetleri tüm
dünyada univadis®’in erişilebilir olduğu düzinelerce ülkeye hizmet vermek amacıyla
başlangıçta İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Brezilya Portekizcesi ve
Japonca sunulacaktır.
Son

Daha fazla bilgi
için lütfen
www.univadis.com.tr
adresini
ziyaret ediniz
www.univadis.com

The Lancet hakkında
1823 yılında cerrah Thomas Wakley tarafından ‘bilgilendirme, geliştirme, ve eğlendirme’
vizyonu ile kurulan The Lancet için bu vizyon neredeyse 200 yıl sonra hala değişmemiştir. Bu
haftalık dergi, genel tıp alanlarından klinik pratisyenler ve tüm dünyadaki araştırma
görevlilerinin ilgi duyduğu geniş bir yelpazadeki tıp disiplinlerini kapsayan yüksek kaliteli,
hakemli araştırmaları yayınlayarak klinik pratiği etkilemeyi hedefler.
Tıbbi görüşleri geliştirmeye ve bilgilendirmeye hizmet eden çığır açıcı keşifleri yayınlama ve
inovasyon The Lancet’in uzun soluklu tarihinin ayırt edici bir özelliğidir. The Lancet Lister’in
antiseptik prensibi, penisilinin değeri, HIV bulaşması, Hepatitis C virüsü ve in‐vitro
fertilizasyon gibi öncü medikal araştırmaları yayınlamıştır.
5 Ekim 1823 tarihli ilk sayısından bu yana The Lancet, ilkin ve öncelikle, reformcu bir tıp
gazetesi olmuştur. Thomas Wakley ve ardından gelenler dünyadaki en iyi medikal bilim
yayınlarını, tıbbın değerini azımsamayan güçlere, politik, sosyal veya ticari olsun, karşı çıkma
gayretiyle birleştirmeyi hedeflemiştir.
Hakemli araştırmaları yayınlamasına ek olarak dergi, tüm dünyadaki okuyucularını bilim ve
tıptaki en son haberlerle günceller ve okuyucularını spesifik bir başlıktaki haftalık seminerler
ve belirli bir alandaki araştırmaların durumunu analiz eden düzenli gözden geçirme
makaleleriyle eğitir.
Üç ayda bir yayınlanan uzmanlık dergileri –
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The Lancet'in yayıncısı Elsevier hakkında
Elsevier bilimsel, teknik ve medikal enformasyon ürünleri ve hizmetlerinin tüm dünyada lider
bir yayıncısıdır. Şirket The Lancet (www.thelancet.com) ve Cell (www.cell.com) dahil olmak
üzere sayıları 2000’i aşan dergiler ile Mosby ve Saunders’ın önemli referans çalışmalarını da
içeren 20, 000’e yakın kitabı yayınlamak üzere global bilim ve sağlık topluluklarıyla ortaklaşa
çalışmaktadır.
Elsevier’in on‐line çözümleri, bilim ve sağlık profesyonellerinin üretkenliğini arttıran
ScienceDirect (www.sciencedirect.com), Scopus (www.scopus.com), Reaxys
(www.reaxys.com), MD Consult (www.mdconsult.com) ve Nursing Consult
(www.nursingconsult.com) ile araştırma ve sağlık bakım kurumlarının daha iyi sonuçları daha
yüksek maliyet avantajıyla sunmalarına yardımcı olan SciVal seti (www.scival.com) ve
MEDai’nin Pinpoint Review’ini (www.medai.com) içerir.
Genel merkezi Amsterdam’da bulunan global bir şirket olan Elsevier'in (www.elsevier.com)
tüm dünyada 7,000 çalışanı mevcuttur. Şirket Reed Elsevier PLC ve Reed Elsevier NV’nin
ortaklaşa sahip olduğu dünya lideri bir yayıncı ve bilgi sağlayıcısı olan Reed Elsevier Group
PLC’nin (www.reedelsevier.com) bünyesindedir. Borsa sembolleri REN (Euronext
Amsterdam), REL (Londra Borsası), RUK, ve ENL’dir (New York Borsası).
…

univadis® hakkında
univadis® MSD’nin (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da Merck olarak tanınır) sağladığı,
yüksek kaliteli, bağımsız ve güvenilir medikal içerik sunan lider bir eğitim ve bilgilendirme
web sitesidir. univadis® hasta sonuçlarını iyileştirme hedefi ile, sağlık bakım profesyonelleri
için çeşitli eğitsel içerik ve değerli medikal destek hizmetlerine hızlı ve ücretsiz erişim
sağlayan lider bir portaldır. MSD, sağlık bakım profesyonellerine 100 yılı aşkın süredir MSD
Manuel ile (Merck Manuel olarak da bilinir) bilgi sunmaktadır ve tüm dünyada en güvenilir
medikal bilgi kaynaklarından biridir.
Kullanımı kolay bir ara yüze sahip olan univadis® çığır açan medikal haberler, 400'den fazla
hakemli on‐line eğitim kaynağı, 3 boyutlu anatomi, 3,000'i aşkın medikal resim ve sağlık
bakım profesyonellerinin tıbbi uzmanlık alanlarındaki gereksinimlerine göre spesifik olarak
şekillendirilmiş en ileri araçları içerir. univadis® tüm dünyada 36 ülkede 20'den fazla dilde
mevcuttur ve halen 850,000 kayıtlı kullanıcıya sahiptir.

MSD hakkında
Günümüzde MSD dünyanın daha iyi olmasına yardımcı olmak için çalışan global bir sağlık
bakım lideridir. MSD genel merkezi Whitehouse Station, N.J., A.B.D.’de olan Merck & Co.,
Inc.’in bir ticari ismidir. Reçeteli ilaçlarımız, aşılarımız, biyolojik tedavilerimiz, tüketici bakımı
ve hayvan sağlığı ürünlerimiz aracılığıyla, biz müşterilerimizle birlikte çalışmakta ve yenilikçi
sağlık çözümleri sunmak üzere 14o’tan fazla ülkede faaliyet göstermekteyiz. Geniş ölçekli
politikalarımız, programlarımız ve ortaklıklarımızla sağlık bakım hizmetlerine erişimi arttırma
sorumluluğumuzu da sergilemekteyiz. Daha fazla bilgi için www.msd.com.tr adresini ziyaret
ediniz.

