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E-resursi medicīnā un
veselības aprūpē



Kur meklēt e-resursus?
Bibliotēkas tīmekļa vietne, E-studijas, Mans portāls, 
LU portāls

Kā piekļūt e-resursiem?
Ko nozīmē atslēdziņa datubāzes aprakstā? Kā varu
reģistrēties datubāzēs?

Kas jāzina par meklēšanu?
Noderīgi padomi un ieteikumi

Kāpēc izmantot bibliotēkas piedāvātos
e-resursus?

LU Bibliotēkas atbalsts e-resursu izmantošanā
Mēs varam palīdzēt! Kā ar mums sazināties?

Saturs

Kuras datubāzes ir nozīmīgas?
ClinicalKey, ProQuest Ebook Central, UpToDate

Ko uzzināsi,
izlasot bukletu?

http://datubazes.lanet.lv/login?url=https://www.clinicalkey.com
http://datubazes.lanet.lv/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulv/home.action
https://www.uptodate.com/contents/search


Uzticami, kvalitatīvi un zinātniski avoti
Droši var izmantot studiju darbos

Pieeja jaunākajai informācijai
Var sekot līdzi medicīnas zinātnes nozares aktualitātēm 

Ērta un efektīva meklēšana
Datubāzes ar plašu funkcionalitāti - jebkurā vietā un laikā,
dažādi meklēšanas veidi, interaktīvas iespējas darbā ar
tekstu, citēšanas rīki un citas priekšrocības

Kāpēc izmantot
Bibliotēkas
piedāvātos 
e-resursus?

Nodrošināta piekļuve 
Iespējams pilnā apjomā iegūt visus materiālus, par kuriem
citādi būtu jāmaksā



KUR  MEKLĒT  E-RESURSUS?

Bibliotēkas
tīmekļa vietne
Sadaļas "Meklē un
atrodi" un "Resursi"

E-studijas
 "LU Bibliotēka
piedāvā"

"Mans portāls"
Sadaļa "Datubāzes"

LU portāls
"Īsceļi" un sadaļa
"Studijas"

https://www.biblioteka.lu.lv/
https://estudijas.lu.lv/
https://www.lu.lv/portals/datubazes/
https://www.biblioteka.lu.lv/
https://estudijas.lu.lv/
https://www.lu.lv/portals/datubazes/
https://www.lu.lv/
https://www.lu.lv/


E-resursi no A līdz Z
Uzskaitījums alfabētiskā secībā

E-resursi nozarēs
Sagrupēti atbilstoši nozarēm

i

Bibliotēkas
vietne 
"Resursi"

Atvērtā piekļuve

Piekļuvei nepieciešams autorizēties

Video pamācība

Informācija par resursu



KURAS DATUBĀZES IR NOZĪMĪGAS?

ClinicalKey
E-grāmatas (Gray's
Anatomy, Sobotta Atlas of
Human Anatomy u.c.),
procedūru un operāciju
videoieraksti u.c.

ProQuest E-book
Central
Vislielākais e-grāmatu
skaits medicīnas nozarē

UptoDate
Uz pierādījumiem balstīts
e-resurss medicīnā, lai
veicinātu pacientu aprūpes
kvalitāti

https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/clinicalkey/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/proquest-ebook-central/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/uptodate/


Svarīga informācija!

Datubāzē jāizveido personīgais profils (konts). To var
izdarīt:

A. patstāvīgi datubāzes tīmekļa vietnē, atrodoties LU
datortīklā 
vai
B.   rakstot pieteikumu par konta izveidi uz e-pastu
zinatnubibl@lu.lv.

Personīgais profils ļauj ārpus LU datortīkla lejupielādēt
informāciju no e-grāmatām.

ClinicalKey

mailto:info-bibl@lu.lv
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/clinicalkey/


Vebinārs par ClinicalKey izmantošanu

https://view.highspot.com/viewer/5f60d607c714337961e0e829


Svarīga informācija!

Datubāzē jāizveido personīgais profils (konts). To var
izdarīt:

A. patstāvīgi datubāzes tīmekļa vietnē, atrodoties LU
datortīklā 
vai
B.   rakstot pieteikumu par konta izveidi uz e-pastu
zinatnubibl@lu.lv.

Personīgais profils ļauj izmantot datubāzes piedāvātās
iespējas ārpus LU tīkla.
Palīgs profila izveidei. 
Video ceļvedis.

ProQuest Ebook 
 Central

mailto:info-bibl@lu.lv
https://www.biblioteka.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/lu_biblioteka/E-resursi/Pamacibas/Profila_izveidosanas_pamaciba20.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-aFAdxOSTDdgMAjy0ZWA96-2L2XJd5bw
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/proquest-ebook-central/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/proquest-ebook-central/
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/proquest-ebook-central/


ClinicalKey un ProQuest Ebook Central materiālus
meklē arī vienuviet - programmā Primo Discovery

https://www.biblioteka.lu.lv/mekle-un-atrodi/primo/par-primo/


Svarīga informācija!

Informācijas resursā jāizveido personīgais profils
(konts). To var izdarīt:

A. patstāvīgi datubāzes tīmekļa vietnē, atrodoties LU
datortīklā 
vai
B.   rakstot pieteikumu par konta izveidi uz e-pastu
zinatnubibl@lu.lv.

Personīgais profils jāatjauno ik pēc trīs mēnešiem,
pieslēdzoties no LU datortīkla.
Vebināri, video ceļveži u.c. palīglīdzekļi.

Nav iekļauts meklētājprogrammā Primo Discovery.

UptoDate

mailto:info-bibl@lu.lv
https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/uptodate/resources
https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/uptodate/


Sazinies ar
mums!

26532958

zinatnubibl@lu.lv

InfoBibl

bibliotekalu

www.biblioteka.lu.lv


