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Accés
Harrison Principios de Medicina Interna és un dels llibres més destacats a l'àmbit de
la medicina clínica. Es tracta d'un manual a tot color que cobreix totes les malalties i
afeccions freqüentment observades en la pràctica mèdica general, a més de reflectir
els últims avanços clínics en medicina.
En l'actualitat la UV manté la subscripció al seu contingut online en castellà mitjançant
la plataforma Access Medicina.
L'accés a la darrera edició en castellà (21a, 2022) està
disponible des de Trobes:

Estructura i contingut
El seu contingut en capítols apareix agrupat en seccions
temàtiques o parts. Un total de 24 parts que organitzen per
temàtica els 492 capítols i material complementari com vídeos,
atles i tutorials de procediments clínics:

Material textual: part 1- 20, 492 capítols
Material complementari: part 21-24, corresponent a
col·lecció de vídeos, temes complementaris, atles i tutorials
de procediments clínics.
Per a visualitzar i amagar tot el contingut, existeix l'opció de
Mostrar y ocultar capítulos, per a tornar a l'estructura en parts.
També és possible expandir o contraure el contingut de cada
part de manera individual.
A més de la possibilitat de navegar pel seu contingut, ofereix
un cercador per a accedir directament al contingut desitjat.

Estructura i contingut
Capítols
En obrir l'enllaç d'un capítol, se'ns mostra el sumari del mateix i l'índex de les seccions
que el componen. Es pot expandir cada secció des de la icona de l'esquerra
per a
visualitzar el contingut de cadascuna d'elles.
Clicant en la icona

s'obrirà a l'esquerra l'índex navegable del capítol.

En cada capítol, la informació apareixerà dividida en 3 pestanyes que donen accés al
seu contingut textual, i a les figures i vídeos associats:

Estructura i contingut
Capítols
Altres opcions què ens ofereix la plataforma dins d'un capítol són:
descarregar una secció o el capítol complet en PDF i imprimir-ho.
compartir l'enllaç a un capítol mitjançant email i xarxes o plataformes socials (Twitter, Facebook,
Linkedin, Reddit)
veure la referència bibliogràfica del capítol (en format AMA i MLA) i descarregar l'arxiu de la citació.
cercar en el contingut del llibre

Contingut adicional i opcions avançades
Per a accedir a contingut extra com els tests d'autoavaluació i a funcionalitats avançades per a destacar text i
escriure notes és necessari crear-se un perfil a la plataforma.
Crear-se un perfil en MyAccess és gratuït i hem de seguir els següents passos:
Iniciar sessió a la part superior dreta
Anar a Crear perfil gratuito

Omplir les dades i crear perfil

Contingut adicional i opcions avançades
Contingut pràctic: Autoavaluació i Casos clínics
L'opció Autoevaluación ofereix la possibilitat de generar proves tipus test
per a comprovar l'adquisició de coneixements. Els tests es poden dissenyar
a mida combinant preguntes de les diferents parts i seccions en què
s'estructura el llibre.
Les preguntes estan extretes del llibre: Autoevaluación
y repaso, 20e. Harrison. Principios de Medicina Interna.
En cada pregunta de tipus test, el sistema ens retorna
una explicació de la resposta correcta.
També es poden crear proves test a l'atzar. Cal tenir en
compte que cap prova pot incloure més de 250
preguntes i que no es poden guardar per a reprendreles més tard.

Complementant el contingut pràctic, junt amb l'autoavaluació es poden consultar 9 Casos clínicos sobre
“Desequilibrios hidroelectrolíticos/trastorno”, així com el llibre "Harrison Casos. Desafío visual". Per a accedir a
la lectura d'aquests casos no és necessari entrar amb perfil d'usuari.

Contingut adicional i opcions avançades
Opcions avançades: destacat de text i inclusió de notes

Per a opcions textuals avançades de resaltat de text i notes, existeix un complement
en la plataforma anomenat Hypothes.is. Cal crear-se prèviament un perfil. Les
opcions apareixen en seleccionar el text i automàticament es guarden al perfil
d'usuari:

Harrison Principios de Medicina Interna és l'únic recurs subscrit en la
plataforma de contingut mèdic
No tenim, per tant, accés a la resta de recursos de la plataforma.

Per a més informació, consulta les Biblioguies temàtiques de CC. de la Salut

Per a qualsevol dubte o consulta, contacta amb nosaltres en
La Bibliotec@ Respon

