
 Інформування:
• керівників медичних закладів щодо законодавчої, правової, організаційної роботи з
кадрового менеджменту та інших питань управлінської діяльності;

• лікарів-практиків згідно інформаційного забезпечення якості самоосвіти та
безперервного навчання;

• сімейних лікарів про надання найновішої інформації з комплексу діагностичної та
лікувальної допомоги хворим, здійсненні профілактичних заходів;

• середнього медичного персоналу щодо самоосвіти та підвищення кваліфікації у
дистанційному доступі.

 Безкоштовні сервіси: віртуальна довідкова служба, електронна доставка
документів

 Електронний каталог
 Нові надходження книг, періодичних видань, методичних рекомендацій,

інформаційних листів
 Медична періодика - періодичні видання, що надійшли до бібліотеки та

періодичні видання у відкритому доступі
 Електронна бібліотека
 Англійська для лікарів

Всі послуги надаються безкоштовно



СТОРІНКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

СТОРІНКА КЕРІВНИКА

СТОРІНКА ФАХІВЦЯ



БІБЛІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

ЕЛЕКТРОННА ДОСТАВКА ДОКУМЕНТІВ

ПОПЕРЕДНЄ ЗАМОВЛЕННЯ КНИГ



У розділі представлені періодичні видання 2012-2016 р.р.
У 2017 році до фонду бібліотеки надходить162 назви журналів.

Ознайомитись ви можете в розділі «НОВІ НАДХОДЖЕННЯ»

Перелік видань 
фонду ДОНМБ

У разі зацікавленності в матеріалах окремих статей із зазначених видань, ви
можете замовити повний текст потрібної статті на Вашу електронну пошту.

http://medlib.dp.gov.ua:8087/jirbis2/ua/on-line-services/electronic-document-delivery.html




У покажчику представлені бібліографічни описи книг.
Всі книги відносяться до різних галузей медичної науки та
практики. Видання розташовано у алфавітному порядку. Покажчик
розраховано на практикуючих лікарів та науково-медичних
працівників.



Травень



У покажчику представлені Інформаційні листи про
нововведення в системі охорони здоров’я. Покажчик
розраховано на головних, штатних та позаштатних
спеціалістів департаменту охорони здоров’я обласної
державної адміністрації, відповідальних за реалізацію
інноваційних процесів у Дніпропетровському регіоні
та лікарів, що впроваджують нові методики в
практичну діяльність.







ЕЛЕКТРОННІ КНИГИ



У розділі «Клінічні тести та завдання» зібрано та організовано велику базу
запитань і відповідей з усіх основних медичних спеціальностей. Кожне
запитання супроводжується відповіддю і необхідним поясненням. Сервіс
адресовано практикуючим спеціалістам, студентам і всім бажаючим
покращити та поновити свої теоретичні знання і навички
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