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Lietuvos medicinos biblioteka (LMB), įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos Visuomenės sveikatos stiprinimo programos priemonę „Užtikrinti vartotojų prieigą
prie medicinos informacijos išteklių bei stiprinti LMB informacinę bazę“.  Siekdama įgyvendinti
šią priemonę, LMB dalyvauja Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) vykdomame
projekte „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis
etapas“ (2016-09-20 – 2021-03-31). Projekto tikslas – užtikrinti MTEPI (mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų) veiklai vykdyti reikalingų tarptautinių elektroninių mokslo
duomenų bazių prieinamumą. Atsižvelgdama į vartotojų reikmes, LMB šiame etape
prenumeruoja 11 elektroninių mokslo duomenų bazių.

Duomenų bazėmis galima naudotis nuotoliniu būdu užpildžius nutolusio vartotojo (VPN) registracijos
formą, kuri pateikta prie duomenų bazių, http://www.lmb.lt/duomenu-bazes/ (http://www.lmb.lt/duomenu-
bazes/)

Kviečiame asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistus bei mokslininkus naudotis šiomis Lietuvos medicinos bibliotekos prenumeruojamomis duomenų
bazėmis:

Cohrane Library. Įrodymais pagrįstos medicinos (Evidence-based medicine) duomenų bazė, kurią sudaro: visatekstės Cochrane sisteminės apžvalgos (Cochrane
Database Of Systematic Reviews), efektyvumo apžvalgų santraukos (Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness), kontroliuojamų tyrimų registras
(Cochrane Controlled Trials Registers), Cochrane apžvalgų metodologijos (Cochrane Review Methodology Database), sveikatos technologijų įvertinimas (Health
Technology Assessment Database), sveikatos ekonominio įvertinimo (NHS Economic Evaluation Database) ir kt. informacija apie Cochrane bendradarbiavimo
grupes.

BMJ Best Practice. Įrodymais pagrįstos klinikinės informacijos ir klinikinių sprendimų duomenų bazė, padedanti sveikatos priežiūros specialistams, mokslininkams,
studentams rasti atsakymus į klinikinius klausimus, pasirinkti tinkamiausius, ekspertų rekomenduojamus, diagnostikos, prognozės, prevencijos ir gydymo būdus.

BMJ Journals Online Collection. Visateksčių žurnalų rinkinys medicinos, sveikatos priežiūros, klinikinių tyrimų, klinikinės praktikos, įrodymais pagrįstos medicinos
naujienos ir kt. sveikatos priežiūros klausimais.

Micromedex. Ekspertų atrinkta ir įrodymais pagrįsta informacija apie vaistus ir kitas chemines medžiagas, vaistų dozavimą, farmakokinetiką, vaistų saugumą, tarpusavio
sąveiką, klinikinį pritaikymą, šalutinį poveikį, santykinį veiksmingumą ir kt.

EBSCO Publisching (dešimties skirtingų duomenų bazių paketas):

Academic Search Complete (http://skaityk.mruni.eu/?url=http://search.ebscohost.com) (per EBSCOhost). Visatekstė ir bibliografinė duomenų bazė medicinos,
sveikatos priežiūros, viešojo administravimo, vadybos, teisės, ekonomikos, socialinio darbo, psichologijos, sociologijos, politologijos, filosofijos, kompiuterijos,
viešojo administravimo ir kt. klausimais.
Health Source-Consumer Edition (per EBSCOhost). Patikima informacija sveikatos klausimais visuomenei. Žurnalai, laikraščiai, ataskaitos ir kt.
Health Source: Nursing/Academic Edition (per EBSCOhost). Medicina, slauga. Moksliniai žurnalai.
MEDLINE (per EBSCOhost) Bibliografinė duomenų bazė su nuorodomis į visateksčius medicinos ir sveikatos mokslų žurnalus.
Business Source Complete (http://skaityk.mruni.eu/?url=http://search.ebscohost.com) (per EBSCOhost). Ekonomika, vadyba, rinkodara, finansų apskaita.
Moksliniai žurnalai, konferencijų medžiaga, mokslinių tyrimų atsakaitos, informaciniai leidiniai.
GreenFILE (per EBSCOhost). Bibliografinė duomenų bazė aplinkos apsaugos klausimais.
Library, Information Science&Technology (per EBSCOhost). Bibliografinė duomenų bazė informacijos mokslų, bibliotekininkystės, informologijos klausimais su
nuorodomis į visateksčius leidinius: mokslinius žurnalus, knygas, konferencijų pranešimus ir kt.
MasterFILE Premier (per EBSCOhost). Viešasis administravimas, vadyba, teisė, ekonomika, socialinis darbas, psichologija, sociologija, politologija, kompiuterija,
švietimas ir kt. Žurnalai, informaciniai leidiniai ir kt..
Regional Business News (per EBSCOhost).Verslo informacija.
Newspaper Source (per EBSCOhost). Straipsniai iš regioninių, nacionalinių JAV ir tarptautinių dienraščių, naujienų agentūrų.

Emerald Management eJournals Collection (http://www.emeraldinsight.com/). Visatekstė sociologijos ir antropologijos, finansų, teisės, ekonomikos, žmogiškųjų
išteklių valdymo, inovacijų, informacijos ir komunikacijos, informacinių technologijų, sveikatos apsaugos vadybos  ir kt.

SpringerLink. Medicinos, ekonomikos, aplinkosaugos, teisės,  matematikos, kompiuterijos ir kt. sričių mokslų žurnalai bei knygų dalys.

Sage Journals Online. Sveikatos mokslų, gyvybės ir biomedicinos, socialinių bei humanitarinių mokslų, medžiagotyros ir medžiagų inžinerijos ir kt. sričių mokslo
žurnalai.

Taylor & Francis. Medicinos, sveikatos apsaugos socialinių, humanitarinių, fizinių, mokslų žurnalai.

Wiley Online Library (STM Collection). Fizinių, biomedicinos, technologijų, socialinių ir humanitarinių mokslų žurnalai.

RefWorks (https://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=authentication::init&groupcode=RWLithMBA). Bibliografinės informacijos tvarkymo programa, leidžianti
išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinę informaciją, juos rūšiuoti, redaguoti, atlikti įvestų įrašų paiešką, naudoti juos tekste, sudaryti literatūros sąrašus. Vartotojai gali
RefWorks įrankius integruoti į MS Word programą: nuorodas įterpti į tekstą ir rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius.
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