يمكننا مساعدة مؤسستكم لجعل
العالم مكانًا يتمتع بصحة أفضل.
تؤثر األكاديمية األمريكية لطب األطفال ( )AAPعلى التطبيق العلمي
واإلكلينيكي لطب األطفال في جميع أنحاء العالم.
وكممثل لها ،فأنا أكرس كل جهودي إلتاحة معلومات الرعاية الصحية عالية
الجودة تلك بسهولة لمجتمع طب األطفال من خالل مؤسسات كمؤسستكم.

المجالت والدوريات || Point-of-Care Solutions™
الكتب اإللكترونية لألكاديمية األمريكية لطب األطفال

مجالت ودوريات AAP
مواردنا

مجموعة المجالت اإللكترونية
AAP eJournal
ذكرا
 1من أعلى  100من الموضوعات األكثر ً
في جميع العلوم والطب*

المحتوى الذي يحتاجه الرعاة الذين يتولون أمركم

وفر 25%
مع مجموعة المجالت
اإللكترونية

كل العناوين الستة أدناه في مجموعة واحدة شاملة

AAP eJournal
Collection

• مقاالت بحثية أصلية راجعها المتخصصون في المجال • سياسة األكاديمية األمريكية لطب األطفال وإرشادات
الممارسة السريرية • تقارير الجودة وتقارير الحاالت • أحدث مقاالت المراجعة المتميزة • ملخصات األبحاث الجديدة!
• تقارير تحسين الجودة • تغيير اتجاه منحنى القيمة • تقارير الحاالت
• مقاالت بحثية أصلية راجعها المتخصصون في المجال • المقاالت البحثية ومقاالت الرأي والتعليقات
• نصائح لتنفيذ سياسة األكاديمية األمريكية لطب األطفال • تحديثات الترميز • لمحات حول األمراض المعدية
• أخبار التخصصات الدقيقة في طب األطفال • التحول في الممارسات • تحسين الجودة • تحديثات حول اللقاحات
• مراجعات حصرية على اإلنترنت فقط للحاالت ومحتوى بالصوت والفيديو • مقاالت موجزة
• مؤشر حاالت االشتباه والتشخيص البصري • جديد! شرائح عرض تعليمية يمكن تنزيلها
• مقاالت المراجعة حول حديثي الوالدة وفترة الوالدة • التشخيص البصري ومؤشر االشتباه في أثناء فترة التواجد في
الحضانة • ( NeoVideosركن الفيديو) • حاالت رعاية الجنين المعقدة • مقتطفات الشهر (مراقبة الجنين إلكترونيًا)
• الملخصات المستندة على أدلة علمية والموضوعات ذات الصلة بدراسات طب األطفال الحديثة
• مجاالت موضوعات مركزة تغطي تخصصات فرعية عديدة في طب األطفال
• تحليالت وافية من قبل خبراء األكاديمية األمريكية لطب األطفال وذوي التخصصات الدقيقة في طب األطفال

* المرجع.Journal Impact Factor, Journal Citation Reports (Clarivate Analytics, 2019):

تفضل بزيارتنا اليوم على الموقع
AAPLibrary.org

المحتوى الذي يحتاجه الرعاة الذين يتولون أمرك

مواردنا

Red Book® Online

•• Pediatric Patient Education™
• نشرات المرضى المتعلقة بجائحة كوفيد-19
• مجموعة أدوات األكاديمية األمريكية لطب األطفال ،وتشمل  Bright Futuresو  ADHDو .Autism
• مجموعة نصائح العناية من Schmitt Pediatric
• سياسة األكاديمية األمريكية لطب األطفال
• المرجع السريع ""Point-of-Care Quick Reference
• الكتاب المرجعي ""AAP Textbook of Pediatric Care
• المكتبات المرئية ،مقاطع الفيديو اإلجرائية والعقلية ،الندوات عبر الويب وتطبيقات المحمول
مدرجة في
Pediatric
Care
Online™

مواردنا
المجموعة الجديدة من الكتب اإللكترونية
AAP 2020 eBook Frontlist
شراء الحقوق الدائمة مرة واحدة

جديد!

مجموعات الحقوق الدائمة ،من  2016وحتى ،2019
والقائمة السابقة متاحة أيضًا للبيع.
يُرجى االتصال بالمندوب التابع لكم للحصول على
خصومات مؤسسية على المجموعات المتعددة.

مجموعة الكتب اإللكترونية حول إنعاش
الوليد()NRP®

ترخيص الموقع السنوي

• قسم خاص بتفشي جائحة كوفيد -19واألمراض المعدية األخرى
• التحديثات واألخبار والتنبيهات بما في ذلك أحدث التغييرات في سياسة التعامل مع األنفلونزا
• النص الكامل للطبعة رقم  31من الكتاب األحمر ،Red Book
باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية
• الجداول الزمنية للتحصينات التفاعلية • تحديثات حول نقص اللقاحات
• مكتبة الوسائط المتعددة بما في ذلك تطبيقات المحمول والمكتبة البصرية وشرائح العرض
للتدريس

المحتوى الذي يحتاجه الرعاة الذين يتولون أمرك
الوصول إلى  25عنوانًا ،وتشمل
•  ،Berkowitz’s Pediatrics: A Primary Care Approachالطبعة السادسة
• Pediatric Clinical Practice Guidelines & Policies: A Compendium of Evidence-based
 ،Research for Pediatric Practiceالطبعة العشرون
• Pediatric Mental Health: A Compendium of AAP Clinical Practice Guidelines and Policies
•  ،Breastfeeding Handbook for Physiciansالطبعة الثالثة
•  ،Pediatric Dermatology: A Quick Reference Guideالطبعة الرابعة
•  ،Pediatric Otolaryngology for Primary Careالطبعة الثانية
• Pediatric Plastic and Reconstructive Surgery for Primary Care
• Medications in Pediatrics: A Compendium of AAP Clinical Practice Guidelines and Policies
• Challenging Cases in Pediatric Hospital Medicine
• والكثير غير ذلك...

الوصول إلى مجموعة الكتب اإللكترونية حول إنعاش الوليد ،بما في ذلك
• ،Textbook of Neonatal Resuscitation®باإلنجليزية واإلسبانية
• Guidelines for Perinatal Care
• والكثير غير ذلك...

يمكنني مساعدتكم لتقديم معلومات حائزة على جوائز حول طب األطفال صادرة من دور النشر الرائدة في طب األطفال إلى مؤسستكم!
يرجى االتصال بي في الوقت الذي يناسبكم.

