
 

BMJ Journals; Bu oncu uzman kaynak tum alanlardaki klinik uygulamaları ve 
araştırmaları ile igili en son tıbbi gelişmeleri kapsar, bu nedenle siz ve 

kullanıcılarınız bu araştırma kaynağını çok değerli bulacaksınız. 

BMJ Journals Collection klinik uzmanlik alanlari, halk sagligi ve kanita-dayali tip 
alanlarinda onde gelen 33 tip dergisinden meydana gelmektedir. Dergilerdeki 

makaleler dunyaca unlu uzmanlardan derlenmistir; turn sahalari kapsamakta ve 
klinik uygulama ve arastirma alaninda en son yenilikleri gerekmektedir. Basili ve 
online olarak mevcuttur. 

Tum dergilerin HighWire Press tarafindan desteklenen kendilerine ait web siteleri 

ve tam metinleri vardir. Segme dergi makalelerine kapsamli olarak ucretsiz 
erisim http://www.journals.bmj.com adresini ziyaret edin. 

Kullanicilar ayrica http://www.bmj.com sitesindeki BMJ Online First bolumunden 
henuz yayinlanmamis makalelere de erisebilirler. 

BMJ dergi listesi aşağıdaki gibidir: 

• Annals of the Rheumatic Diseases 

• Archives of Disease in Childhood 
• (including Fetal and Neonatal Edition) 
• (including Education In Practice) 

• BJO: British Journal of Ophthalmology 
• British Journal of Sports Medicine 

• Emergency Medicine Journal 
• Evidence-Based Medicine 
• Evidence-Based Mental Health 

• Evidence-Based Nursing 
• Gut 

• Heart 
• Injury Prevention 
• Journal of Clinical Pathology (including Molecular Pathology which has now 

merged with JCP) 
• Journal of Epidemiology and Community Health 

• Journal of Medical Ethics 
• (including Medical Humanities) 

http://www.journals.bmj.com/
http://www.bmj.com/


• Journal of Medical Genetics 

• Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry (includes Practical 
Neurology) 

• (including Journal of Neuro Interventional Surgery) 
• Occupational and Environmental Medicine 
• Postgraduate Medical Journal 

• Sexually Transmitted Infections 
• Quality and Safety in Health Care 

• Thorax 
• Tobacco Control 

Uluslararasıdır: editörler ve editör yardımcıları bütün dünyadan: ABD, 

Avustralya, Kanada, Hong Kong, Avrupa, Güney Dogu Asya, Türkiye.. 
Yenilikçidir: Egitim bölümleri, vakaya dayalı egitim, Hastalar için köse yazıları 
Etkilidir: çogu alanının en uzman dergileridir, impact faktörü en yüksek 

dergilerden olusur. 
Bilgiye Hızlı Erişim: Anahtar kelime ya da kelime gruplarıyla resimli içeriklerle 

beraber full-text araştırma yapmaya olanak sağlar. 

 


