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Σας  γνωρίζουμε  ότι η Βιβλιοθήκη του  Νοσοκομείου εξασφάλισε  δωρεάν
δοκιμαστική πρόσβαση έως  15  Ιανουαρίου  2014 στο BMJ Learning  ένα
διαδυκτιακό  εργαλείο εκμάθησης  ,  εκπαίδευσης  και  αξιολόγησης,
 του  BritishMedicalJournal Group για τους  επαγγελματίες υγείας  
Σε περίπτωση που έχετε ήδη κωδικούς από προηγούμενη χρήση της Βάσης
δεν απαιτείται νέα εγγραφή.

Νέοι Χρήστες    
     Ως  νέος  χρήστης  θα  πρέπει  να  κάνετε  εγγραφή  μέσα  από  Η/Υ     της  
Βιβλιοθήκης ή του Νοσοκομείου.
 Πηγαίνετε στο  www.learning.bmj.com και πατήστε στη σύνδεση «Register
here - στην μέση αριστερά» και η σελίδα εγγραφής θα  σας μεταφέρει στο My
Account έτσι  ώστε  να  καταχωρήσετε  πληροφορίες  σχετικά  με  τα
ενδιαφέροντα του αντικειμένου και της ειδικότητας σας. Όταν ολοκληρώσετε
την καταχώρηση των στοιχείων σας , πιέστε Register .
 
 Εγγεγραμμένοι    
      Όταν  καταχωρήσετε  τα  στοιχεία  σας  μέσω του  νοσοκομείου,  η  BMJ
Learning  θα σας καταχωρήσει  στο σύστημα της και θα σας επιτρέψει  να
έχετε  πρόσβαση  στο  συγκεκριμένο  ιστοχώρο  από  οποιονδήποτε
απομακρυσμένο  υπολογιστή  . Για  την  είσοδο  σας  ,  πληκτρολογείστε  τον 
προσωπικό σας κωδικό και το όνομα χρήστη που επιλέξατε κατά τη διάρκεια
της αρχικής διαδικασίας της εγγραφής σας.  Αφού  έχετε εισάγει το  όνομα
χρήστη  και  τον  κωδικό  πρόσβασης  πατάτε  το  «Sign In»  στην  αρχική
σελίδα. Αυτό θα σας μεταφέρει  στον ιστοχώρο της BMJ Learning και  έτσι θα
μπορείτε να επιλέξετε τις ενότητες που σας ενδιαφέρουν.
 Μπορείτε να εντοπίσετε τις ενότητες που σας ενδιαφέρουν χρησιμοπιώντας
το search bar ή να περιηγηθείτε στις ενότητες και να επιλέξετε όποιες σας
ενδιαφέρουν.Κάθε  ενότητα  στην  εισαγωγική  της  σελίδα  σας  προσφέρει
σύντομη ενημέρωση για το περιεχόμενο,τους συγγραφείς,τους οργανισμούς
πιστοποίησης,το  είδος  με  το  οποίο  είναι  οργανωμένη  η  παρουσίαση  και
διάρκεια για να ολοκληρωθεί.
Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά είδη οργάνωσης των ενοτήτων.

• Interactive case histoty
• Just in type
• Read,Reflect,respond
• Video and Audio
• Multiple Choice Questiosn

Μπορείτε  να δημιουργήσετε  το  προσωπικό  σας  portfolio αποθηκεύοντας
όλα τις ενότητες που σας ενδιαφέρουν,τις ενότητες που δεν προλάβατε να
ολοκληρώσετε ή όποιες θέλετε να τρέξετε μελλοντικά.
Σε  περίπτωση  που  χρειαστείτε  εκπαίδευση  ή  τεχνική  υποστήριξη
παρακαλώ πηγαίνετε στο  www.group.bmj.com/training ή  απευθυνθείτε στη
βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου  ή στον  αντιπρόσωπο του  BMJ Group,Κο Μανέτα
Νίκο,manetasn@gmail.com.
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