NAUKA O
ZDROWIU I MEDYCYNA
British Nursing Index (BNI) with Full Text

to wiodąca baza pełnotekstowa wspierająca
praktykę, edukację, badania z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa i służby zdrowia w Wielkiej Brytanii. Obejmuje
ona ponad 830,000 rekordów z czego ponad 200 pełnotekstowych tytułów z czołowych czasopism z zakresu
pielęgniarstwa i położnictwa. Większość pochodzi z wydawnictw z Wielkiej Brytanii, Australii i Kanady.
Nowością w bazie jest ponad 4,500 pełnotekstowych rozpraw doktorskich z tej dziedziny.

PsycARTICLES

to baza pełnotekstowych artykułów publikowanych przez Amerykańskie Towarzystwo
Psychologiczne (American Psychological Association), APA Educational Publishing Foundation, Kanadyjskie
Towarzystwo Psychologiczne (Canadian Psychological Association) oraz wydawnictwo Hogrefe & Huber.
Baza ta zawiera wszelkie materiały z czasopism, które ukazały się drukiem.
Większość czasopism APA w bazie PsycARTICLES dostępnych jest od pierwszego wydania pierwszego tomu.
Najstarszym czasopismem jest Psychological Review, które jest wydawane od 1894 r. Baza ta obejmuje także
czasopisma, które nie są już publikowane. Artykuły publikowane od 1985 r. są dostępne w formatach PDF i HTML.
Artykuły opublikowane przed 1985 r. są dostępne tylko w formacie PDF. Wszystkie dokumenty w formacie PDF
można przeszukiwać.

PsycINFO zapewnia dostęp do międzynarodowej literatury z dziedziny psychologii oraz dyscyplin pokrewnych.
Baza ta jest bezkonkurencyjna pod względem wyboru materiałów psychologicznych i uznana na całym świecie za
wysoką jakość. Wzbogacona jest o literaturę z szeregu dyscyplin związanych z psychologią, w tym psychiatrii,
edukacji, biznesu, medycyny, pielęgniarstwa, farmakologii, prawa, lingwistyki oraz pracy socjalnej. Prawie wszystkie
rekordy posiadają obiektywne streszczenia, a wszystkie rekordy od 1967 r. zindeksowane są za pomocą tezaurusa
terminów psychologicznych: Thesaurus of Psychological Index Terms.
PsycINFO obejmuje badania psychologiczne i ich zastosowania. Baza stanowi podstawowe źródło informacji dla
wielu firm i placówek badawczych na całym świecie. Wśród źródeł znaleźć można 1800 wydawanych w różnych
krajach czasopism profesjonalnych, rozdziałów, książek, raportów i dysertacji. Dodatkowo dostępnych jest ponad
8 milionów cytowanych źródeł ze 185,000 artykułów z czasopism, książek i rozdziałów książek.
Zalety PsycINFO:
 Baza umożliwia zapoznanie się z najnowszymi badaniami nad konkretnym zaburzeniem psychologicznym
i sposobami jego leczenia
 Przeglądanie najnowszych odkryć w zakresie afazji
 Badanie wpływu struktury organizacyjnej na wyniki w pracy
 Pozyskiwanie aktualnych informacji na temat postępów w dziedzinie psychologii sportu
 Zgłębianie przełomowych badań w zakresie sieci neuronowych i sztucznej inteligencji
 Śledzenie nowych technik w psychologii edukacyjnej
 Analiza psychologii zwierząt odzwierciedlonej we wzorcach zachowań

Pharmaceutical News Index

w skutek intensyfikacji publicznej kontroli nad opieką zdrowotną

Pharmaceutical News Index® daje badaczom dostęp do najnowszych informacji na temat technologii medycznej,
badań i rozwiązań legislacyjnych. Baza ta zawiera informacje bibliograficzne oraz indeksy 22 kluczowych
amerykańskich i międzynarodowych biuletynów z branż: farmaceutycznej, służby zdrowia, biotechnologicznej,
urządzeń medycznych oraz kosmetycznej.

Więcej informacji na: http://www.proquest.com/libraries/academic/health-medicine

