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Elsevier ExpertPath, doğru teşhise ulaşmanız için hangi yardımcı
testleri uygulamanız ve hangi diğer ayırıcı tanıları dikkate almanız gerektiğine karar
vermenize yardımcı olan anatomik patoloji online karar destek sistemidir.

Aradığınız Cevaplara İhtiyacınız Olduğu Anda Erişiniz Teşhislerinizde Güven

Google benzeri güçlü arama motoru ile temel/öz bilgilere 
maddeler halinde erişerek gerekli bilgiyi bulmanıza 
yardımcı olmaktadır. Ayrıca, her bir hastalığa ilişkin anahtar 
bilgileri önizleme formatında görüntülerken hastalık 
gruplarını incelemek için kategoriler arasında da 
gezinebilirsiniz.

Her bir tanı konu başlığı, güvenli bir şekilde teşhiste 
bulunmanız için ihtiyaç duyduğunuz araçları sunmaktadır:

 
 

 
 
Ayırıcı tanı testleri, diğer hangi hastalıkları dikkate almanız 
gerektiğini belirlemenize yardımcı olmaktadır. 
Yardımcı testler listesi uygun incelemelere öncelik 
vererek seçiminize yardımcı olmakta ve teşhisi teyit 
ederken maliyet ve zaman tasarrufu sağlamanızı 
mümkün kılmaktadır.

  
  

  

Tanı ve tedavi bilgileri, bu kaynağa başvuran doktorlara 
çok önemli bilgiler sunmanıza yardımcı olmaktadır.

 
 

Abonelik ya da ücretsiz deneme erişimi ile ilgili detaylı bilgi almak için 
bilgi@geminibilgi.com.tr adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

ExpertPath şimdi pataloglara AMA PRA Category 1 Credit
™ eğitim kredisi kazanma fırsatı sunuyor
 
ExpertPath şimdi patologlara AMA PRA Category 1 Credit™ eğitim kredisi kazanma fırsatı sunuyor - ExpertPath içinde 
araştırma yaptıkça CME (Continuing Medical Education) sürekli eğitim kredileri kazanılmaktadır.
Doktorlar ExpertPath içinde teşhis bilgilerini arayabilir, sorguları için kredi kazanabilir, kredilerini belgelendirebilir ve 
serti�ka olarak yazdırabilirler.

continuing medical education for physicians. EOCME designates the STATdx internet point of care learning activity for a maximum of .50 AMA PRA 
Category 1 CreditsTM. 

Güvenilir Uzman Görüşleri
 

ExpertPath, tüm uzmanlık alanlarında önde gelen patologlar tarafından yazılan, güvenerek kullanabileceğiniz geniş kapsamlı 
bir karar destek sistemidir ve aşağıdakileri kapsamaktadır:  
• 4.000’in üzerinde genel ve karmaşık teşhis bilgisi 
• 51.000 taranabilir, notlar içeren yüksek kalitede patoloji görüntüsü 
• Organ sistemleri için özet bilgilere sahip tablolar  
• Teşhis gruplarına genel bakış  
• Normal histoloji konuları 
• Numune işleme protokolleri ve en iyi uygulamaları


