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Delillere dayalı içerik
Günlük güncellemeler
Doğal dil ile ilaç araştırma sorguları için yapay zekayı kullanır
İçerik, grafikleri ve resimleri içermektedir
Çevrim içi olarak erişilebilir: Her zaman, her yerden
İsteğe bağlı EHR (Elektronik Sağlık Kaydı) entegrasyonu
Kişiselleştirilmiş deneyim
CME ve MOC kazanabilme

Delillere dayalı ilaç ve hastalık bilgilerinin hasta
başında klinisyenleri destekleyen tek bir çözüm
ile birleştirilmesi
DynaMed and Micromedex with Watson, Dynamed'in klinik uzmanlığını
ve kapsamlı bir şekilde düzenlenmiş hastalık içeriğini IBM Micromedex®
with Watson™’ın engin ve derinlemesine ilaç bilgileriyle ve Yapay Zeka
arama özellikleriyle birleştirerek kullanıcılara en doğru klinik kararların
alınmasına yönelik delillere dayalı bilgilendirme sağlamaktadır. Böylece
bakımın daha iyi bir şekilde sürdürülmesine ve hastalar için daha iyi
sonuçların alınmasına yardımcı olunabilir.

Neden DynaMed and Micromedex with Watson?

Güvenle, delillere dayalı
karar almayı destekler
DynaMed and Micromedex with
Watson klinisyenlere kapsamlı
hastalık ve ilaç içeriği sunar,
delillere dayalı yazım ilkeleri
kullanılarak düzenlenmektedir.
Hasta başında klinik karar almayı
kolaylaştırmak için tasarlanan bu
çözüm klinisyenlerin güvenle karar
almalarına yardımcı olmak için
klinik delilleri güvenilir uzmanların
rehberliğiyle birleştirmektedir.

Kullanım kolaylığı akılda
tutularak tasarlanmıştır
Sezgisel kişiselleştirme özellikleri,
doğal dil ile Watson Assistant
üzerinden ilaç aratma özelliği,
uyumlu EHR entegrasyonu ve
güçlü bir mobil deneyim: tamamen
en yeni bulut tabanlı teknolojiyle
inşa edilmiş olan Dynamed
and Micromedex with Watson,
klinisyenlerin ihtiyaç duydukları
içeriğe ihtiyaç duydukları yerde
ve zamanda, ihtiyaç duydukları
şekilde erişmelerini kolaylaştırıyor.

Tek başına kapsamlı bir çözüm
DynaMed and Micromedex with
Watson içerik ve araç seti tüm
bakım ekibi için güncel, kaliteli
ve uygulanması müsait delillere
dayalı ilaç ve hastalık içeriğini
barındıran geniş bir kapsam
sunmaktadır.

Değere dayalı bir bakım
modelini destekleyen
maliyet verimli çözüm
DynaMed and Micromedex with
Watson kolaylaştırılmış bir satın
alma süreci sunarak, tek fiyatla,
tek sözleşme ve fatura üzerinden
sunulan tek bir çözüm setinin
kullanılması yoluyla toplam
sahiplik maliyetinin azaltılmasına
yardımcı olabilir.
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veya lisans sağlayıcılarından) herhangi bir garanti veya
taahhüt oluşturmak ya da IBM yazılımının kullanımında
geçerli lisans sözleşmesinin hüküm ve koşullarını
değiştirmek gibi bir amacı yoktur ve böyle bir etkiye
sahip değildir.
Bu bildiride IBM ürünleri, programları ya da hizmetlerine
bulunulan atıflar, IBM'in faaliyet gösterdiği tüm
ülkelerde bunların temin edileceğini göstermez.
Bu bildiride yer alan ürün sürüm tarihleri ve/veya
özellikleri IBM'in kendi iradesine göre pazar fırsatlarına
veya başka etmenlere bağlı olarak herhangi bir zamanda
değiştirilebilir ve hiçbir şekilde ürünlerin veya özelliklerin
gelecekteki bulunabilirliği hakkında bir taahhüt olarak
kabul edilmemelidirler. Bu materyallerde yer alan hiçbir
husus, yaptığınız herhangi bir faaliyetin size özel bir satış,
gelir artışı veya başka bir sonuç sağlayacağını ifade etme
veya ima etme amacı taşımamaktadır ve böyle bir etkiye
sahip olmayacaktır.
Performans, kontrollü bir ortamda standart
IBM ölçütlerini kullanan ölçümlere ve projeksiyonlara
dayanır. Kullanıcının deneyimleyeceği gerçek kapasite
veya performans sonuçları belirli koşullar dahil pek çok
etmene göre değişiklik gösterecektir. Bunlar arasında
kullanıcının iş akışı için kullandığı çoklu programlama,
I/O ile depolama yapılandırması ve işlenen iş yükü
yer alır. Bu yüzden, belirli bir kullanıcının burada
belirtilenlere benzer sonuçlar elde edeceğine dair
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hiçbir güvence verilemez.
Tarif edilen tüm müşteri örnekleri, bu müşterilerin
IBM ürünlerini nasıl kullandıklarının ve elde
edebilecekleri sonuçların örnekleri olarak sunulmaktadır.
Asıl ortam maliyetleri ve performans özellikleri
müşteriler arasında farklılık gösterebilir.
IBM, IBM logosu, ibm.com, Watson, ve Watson Health,
International Business Machines Corp.'un dünya
çapındaki pek çok ülkede tescilli ticari markalarıdır.
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ticari markaları olabilir. IBM ticari markalarının güncel
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sayfasındaki “Telif hakkı ve ticari marka bilgileri”
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