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HINARI - RESEARCH FOR HEALTH

Coordonată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO),
platforma HINARI oferă acces gratuit la cea mai largă colecţie de
resurse:  16 795 titluri de reviste și 52282 cărţi electronice din
domeniul știinţelor biomedicale, oferite de editurile notorii:
Elsevier, BMJ Publishing Group, Emerald, John Wiley & Sons,
Karger, SAGE Publishing (Journals), THIEME, Taylor & Francis,
Wolters Kluwer – Lippincott Williams & Wilkins etc. De
asemenea, oferă acces la resurse alternative: CINAHL, colecția
IRIS (WHO Digital Publications), Joanna Briggs Institute EBP
Database, bazele de date analitice și bibliometrice SCOPUS și
Dimensions, resurse privind medicina bazată pe dovezi -
Cochrane Library, Duodecim Evidence-Based Medicine
Guidelines, Essential Evidence Plus, EMBASE, OrthoEvidence,
TOXINZ etc.
*Acces autorizat prin Username și parolă de acces.

OARE - RESEARCH IN THE ENVIRONMENT

Coordonat de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu
(UNEP), oferă acces gratuit la 12560 titluri de reviste știinţifice,
28647 cărţi electronice ce vizează cercetări asupra mediului
înconjurător. Oferă acces la alte 30 baze de date, cum ar fi:
Environmental Issues & Policy Index, Environmental Science
Collection, Scopus (Elsevier), Lens.org etc.
*Acces autorizat prin Username și parolă de acces.

GOALI - RESEARCH FOR GLOBAL JUSTICE 

Platforma oferă acces online la cercetarea juridică în țările în
curs de dezvoltare. În colaborare cu partenerii de la universitățile
Cornell, Yale, Brill Nijhoff, ITCILO și Research4Life, urmăresc
obiectivele privind dezvoltarea durabilă, în special accesul la
informații, promovarea justiției și consolidarea instituțiilor.
Colecția include 4437 titluri de reviste științifce, 7749 titluri de
cărți oferite de 57 editori. Sunt incluse 18 baze de date
alternative: NATLEX, NORMLEX, LawArXiv etc. 
*Acces autorizat prin Username și parolă de acces.

https://portal.research4life.org

ARDI - RESEARCH FOR INNOVATION

Coordonat de Organizaţia Mondială pentru Proprietatea
Intelectuală (WIPO) și dezvoltat în colaborare cu 40 editori din
domeniile știinţe, tehnologii și inovare. Oferă acces gratuit la
8458 titluri de reviste știinţifice, 47785 cărţi și 23 surse de
referinţă din diverse domenii.
*Acces autorizat prin Username și parolă de acces.

https://ardi.research4life.org

AGORA - RESEARCH IN AGRICULTURE 

Coordonat de Organizația pentru Alimentație și Agricultură
(FAO) oferă acces la o colecție de 15491 titluri de reviste
știinţifice, 44266 cărţi electronice în domeniile agricultură și
științe biologice, ecologice și sociale conexe destinate instituțiilor
publice din țările în curs de dezvoltare. Lansat în octombrie 2003,
AGORA oferă acces la bazele de date: AGRIS, FAO Digital
Publications, AgriKnowledge ș.a.
*Accesul este autorizat prin Username și parolă de acces.

https://agora.research4life.org

*Pentru patformele HINARI, ARDI, OARE, AGORA și
GOALI, Username și parola de acces este una comună.

UpToDate
Baza de date UpToDate este principala resursă informațională
axată pe medicina bazată pe dovezi. Prezintă un sistem
performat de regăsire a informațiilor și un important istrument
în luarea deciziilor în practica medicală. Este destinată
cliniciștilor și medicilor practicieni. Oferă acces la studii de
ultimă oră, metode de diagnostic și tratament, compatibilitatea
preparatelor medicamentoase, peste 250 instrumente de calcul
medical din domeniile neurologie, pediatrie, anesteziologie,
nefrologie ș.a.
*Acces în bază de IP instituțional.

https://www.uptodate.com/contents/search

Cambridge Journals Online

Cambridge Journals Online oferă acces la o colecţie
multidisciplinară de 390 de reviste știinţifice din domeniul
știinţelor exacte, umaniste și sociale.
*Acces autorizat prin Username și parolă de acces.
 

https://www.cambridge.org/core

OncologySTAT

Bază de date specializată pe probleme oncologice, care oferă
acces la peste 100 reviste ce conţin articole full-text și alte 100
care cuprind numai abstracte și cuprinsul. Aici, mai puteţi
accesa informaţie despre medicamente, noutăţi și sinteze
privind cele mai importante subiecte oncologice expuse la
conferinţe și alte întruniri profesionale etc. 
*Acces autorizat prin Username și parolă de acces.

http://www.oncologystat.com

GLOWM - Global Library of Women’s Medicine

Conţine 446 capitole structurate pe specialităţi cu privire la
sănătatea femeii și evaluate de 750 experţi, care citează peste
40000 de referinţe. Aici puteti accesa și secvenţe chirurgicale
video, teste de laborator, atlase de diagnostic medical și o
secţiune specialăprivind siguranţa în maternitate. Acces
asigurat doar din reţeaua universitară. membre. Acces asigurat
doar din reţeaua universitară.
*Acces gratuit ără autorizare.

http://www.glowm.com
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