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Ovid Technologies jest częścią globalnego biznesu Wolters Kluwer działającą  
w sektorze Health (Medical Research). Ovid należy do wąskiego grona światowych 
liderów wśród dostawców publikacji naukowych oraz rozwiązań technologicznych 
dla bibliotek i środowisk naukowych oraz medycznych. Na zaawansowanej 
technologicznie, specjalistycznej platformie OvidSP, firma dostarcza ponad 1200 
e-czasopism, blisko 360 baz danych oraz przeszło 4000 e-książek oferowanych 
zarówno jako pojedyncze tytuły oraz w postaci ponad 60 kolekcji. Dodatkowo oferta 
Ovid bogata jest w nowoczesne narzędzia: multiwyszukiwarki, narzędzia linkujące, 
lista czasopism AdoZ czy interaktywne atlasy oraz profesjonalne usługi: szkolenia, 
prezentacje itp. Obecnie Ovid obsługuje kilkanaście milionów użytkowników na 
całym świecie. Są to głównie pracownicy i studenci akademiccy, pracownicy służb 
medycznych i korporacji, którzy oczekują szybkich i precyzyjnych odpowiedzi na 
istotne pytania, stawiane w procesie badawczym.

Przeważającą część oferowanych przez Ovid źródeł stanowią publikacje z zakresu 
nauk medycznych, farmaceutycznych, biologicznych i rolniczych co jest wynikiem 
swoistej ewolucji firmy, której początek datuje się na rok 1988. Wśród wydawnictw 
dostępnych w ofercie nie brakuje jednak również tych reprezentujących inne 
dziedziny nauki jak nauki techniczne czy humanistyczne a jedną z najważniejszych 
funkcjonalnością platformy OvidSP jest z całą pewnością możliwość przeszukiwania 
jednocześnie wielu baz danych, czasopism i książek sygnowanych przez 
najważniejszych światowych wydawców, w tym należącego do Ovid wydawnictwa 
Lippincott Williams & Wilkins.
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Dnia 18 maja 2011 roku firma Ovid Technologies wprowadziła na rynek nowe 
narzędzie kliniczne Ovid MD, zawierające unikatowe informacje z zakresu Evidence 
Based Medicine do zastosowania przy łóżku chorego.

Ovid MD jest narzędziem stworzonym przez lekarzy i dla lekarzy. Ponieważ 
w swoim zamyśle twórcy Ovid MD chcieli stworzyć narzędzie o przejrzystym  
i wygodnym interfejsie okno wyszukiwawcze na pierwszy rzut oka przypomina 
wyszukiwarkę Google.

Praktykujący lekarze/klinicyści potrzebują otrzymywać jak najświeższe oraz 
najbardziej trafne i sprawdzone informacje w jak najkrótszym czasie. Takie 
wyszukiwanie zapewnia Technologia FAST, a użytkownik otrzymuje wyniki 
posortowane wg adekwatności klinicznej (objawów klinicznych, sposobu leczenia, 
diagnostyki) z automatycznym zawarciem synonimów. Jest to możliwe dzięki 
zastosowaniu słowników kontrolowanych Lexi, które zawierają tysiące synonimów, 
dzięki czemu w wyniku wyszukiwania otrzymamy nie tylko rekordy stricte związane 
z naszym zapytaniem, ale również rekordy zawierające synonimy, a to oznacza, że 
nasze wyniki będą bardziej wyczerpujące dane zagadnienie.

Ovid MD jest jedynym narzędziem wspierającym praktyczną wiedzę klinicystów, 
które w jednym miejscu integruje światowej klasy literatutę kliniczną pochodzącą 
m.in. z Up to date Review, wysokoimpactfaktorowanych czasopism oraz źródeł 
Evidence Based Medicine. 

Jednocześnie Ovid MD zapewnia linkowanie do pełnych tekstów będących  
w prenumeracie użytkownika czy Narodowej Licencji.

Narzędzie Ovid MD jest dostępne w dwóch wersjach: Core Collection i Extended 
Collection.

Kolekcja OvidMD Core zawiera:
– Platforma OvidMD 
– EBM Guideline (Clinical Guidelines)
– UpToDate reviews
– Current Opinion Journal Package 
– Medical Calculators
– A to Z Drug Facts (Fact and Comparisons)
– Patient Handouts
– National Guidelines Clearinghouse
– Medline 
Kolekcja OvidMD Extended zawiera:
– OvidMD Core Collection
– 5 minute Clinical Consult Books 
– Review of Natural Products
– Transplant Library
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Zawartość poszczególnych źródeł:
– EBM Guideline (Clinical Guidelines)- oparte na dowodach naukowych 

wytyczne postępowania klinicznego łączące najlepsze dostępne dowody 
związane z diagnozą, zarządzaniem leczeniem i lekami, redagowane przez 
lekarzy i aktualizowane co kwartał.

– UpToDate Reviews- narzędzie z zakresu sprawdzonej informacji klinicznej
– Current Opinion Journal Package – 11 tytułów
– Medical Calculators- pozwalają na wprowadzanie własnych danych i obliczanie 

na ich podstawie m.in. dawkowania leków
– A to Z Drug Facts (Fact and Comparisons) – leksykon leków zawierający 

niezbędne informacje na temat substancji czynnych, dawkowania, reakcji  
z innymi substancjami i informacje dla pacjenta

– Patient Handouts- informacje dla pacjentów napisane przystępnym językiem, 
informacje pełnotekstowe pochodzące z UTD i relay Health

– National Guidelines Clearinghouse- sprawdzone klinicznie zalecenia praktyki 
lekarskiej, zebrane przez Agencję do spraw jakości opieki zdrowotnej i badań 
w Stanach Zjednoczonych, umożliwia również wyszukiwanie wg indeksów 
chorób i terapii

– Medline – najważniejsze na świecie źródło informacji z zakresu 
biomedycyny

– 5 minute Clinical Consult Books – kolekcja 13 tytułów kompedniów z różnych 
dziedzin medycyny stworzone na podstawie doświadczenia klinicznego 950 
lekarzy

– Review of Natural Products-informacje nt zalecanego stosowania środków 
farmakologicznych oraz innych preparatów pochodzenia naturalnego. Dostarcza 
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informacje z zakresu botaniki, chemii, farmakologii, toksykologii, zastosowania 
klinicznego oraz informacje dla pacjenta. Zawiera ponad 350 monografii.

– Transplant Library – pełnotekstowa baza zawierająca informacje z zakresu 
EBM na temat wszystkich aspektów dotyczących przeszczepów narządów. 
Zawiera ponad 5000 referencji wraz z RCT- rygorystycznymi ustaleniami 
związku przyczynowo skutkowego pomiędzy skutecznością leczenia, a oceną 
efektywności kosztów.

Ovid MD to narzędzie zawierające szereg udogodnień np. możliwość 
bezpośredniego dostępu do plików graficznych z danego wyszukiwania, dostęp do 
pełnego tekstu w formacie PDF, linkowanie do źródeł kliniczych oraz pełnotekstowych 
będących w prenumeracie instytucji.

Ovid MD to narzędzie , które zaspokaja potrzeby zarówno klinicystów jak  
i naukowców. Klinicyści w ciągu 5-15 min mają mozliwość precyzyjnego wyszukania 
interesującej ich informacji klinicznej. Jednocześnie naukowcy docenią to narzędzie 
za integrację z Ovid SP oraz integrację innych źródeł dostępnych w ich instytucji.Tak 
więc zarówno klinicyści jak i naukowcy znajdą mnóstwo wartościowych informacji 
dla siebie.

Dostęp do Ovid MD odbywa się na podstawie adresów IP i jest nieograniczony.
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego 30 dniowego dostepu do OvidMD.

OvidMD - Specjalna promocja w 1 roku prenumeraty
Zespół Ovid Technologies


