
 

1. Latvijas Universitātes Bibliotēkas portālā sadaļā “Resursi no A līdz Z” izvēlieties elektronisko žurnālu “New 
England Journal of Medicine”. 

In UL Library portal section ”E-Resources A to Z” choose digital journal “New England Journal of Medicine”. 

 

 

2. Pieslēdzoties datubāzei ārpus LU tīkla, nepieciešams ievadīt Jūsu LUIS pieslēgšanās datus. 

You will be asked to enter your LUIS login, if you are using the database outside the UL. 

 

  

https://www.biblioteka.lu.lv/e-resursi/a-z/n/
http://www.nejm.org/
http://www.nejm.org/
https://www.biblioteka.lu.lv/e-resursi/a-z/n/
http://www.nejm.org/


3. Vienkāršā meklēšana. Ievadiet atslēgas vārdus meklēšanas lauciņā “Search”, tiek piedāvāti jau gatavi 

meklēšanas pieprasījumi. 

Simple search. Enter your keywords in the search field, related search queries will be provided. 

 

 
 

 

4. Paplašinātā meklēšana. Izvēloties iespēju “Advanced Search”, varat norādīt vairākus meklēšanas kritērijus. 

In the section “Advanced Search” you can add multiple search criteria (issue number, date, author, etc.). 

 

 
 

  



5. Pārlūkmeklēšana. Elektronisko žurnālu varat pārlūkot, atverot vietnes sadaļas, kurās resursus varat atlasīt 

pēc medicīnas nozares (“Specialities”), aktuāliem tematiem (“Topics”), audiovizuālu materiālu formātiem 

(“Multimedia”). Sadaļā “Current Issue” varat atvērt žurnāla jaunāko numuru un iepriekšējo numuru arhīvu.  

Browsing. You can browse the journal in different sections: by Specialities, Topics, Multimedia and the 

archive of the journal (“Current Issue”). 

 

 
 

 

6. Rezultātu saraksts. Meklēšanas rezultāti tiek attēloti divās sadaļās: “Articles” (komentāri, gadījumu izpēte, 

pētījumi u.c.) un “Figures/Multimedia” (diagrammas, audio, video datnes u.c.). 

Iegūto rezultātu sarakstu varat sašaurināt (“Filter”) pēc nozares, informācijas avota veida un izdošanas 

perioda. Sarakstu varat saglabāt (“Save”) turpmākai izmantošanai, šajā gadījumā nepieciešams reģistrēties 

vietnē. Rezultātu sarakstu varat kārtot pēc atbilstības, izdošanas datuma vai citējumu skaita. 

Search Results. Results are divided in two sections: “Articles”and “Figures/Multimedia”. You can filter results 

by Speciality, Article Category and Date. You can Save the result list if you register in the site. You can sort 

the result list by Relevance, Date and Most Cited articles.  

 

 
 



7. Lai atvērtu izvēlēto rakstu, spiediet uz tā nosaukuma. Rakstu varat lasīt tiešsaistē vai lejupielādēt PDF 

formātā. Varat apskatīt raksta satura rādītāju, saglabāt rakstu savā kontā (ja esat reģistrējies vietnē) vai 

dalīties ar rakstu sociālajos tīklos.  

To open the chosen article clikck its title. You can read the article online or download it in PDF format. You 

can view the Table of contents and Share the article in other sites. 

 

 


