
Medicininės tematikos 
duomenų bazės



Šiuo metu Vilniaus universiteto 
bibliotekoje prieinama:

• 90 prenumeruojamų duomenų bazių, iš kurių daugiau nei 10 – medicininės 
tematikos;

• Lietuvos universitetų leidyklų el. knygų kolekcijos (KTU, MRU, VGTU, VDU);

• Kitos el. knygų kolekcijos (Cambridge Core, Springer LINK, kt.)

• Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)



VU prenumeruojamomis duomenų 
bazėmis gali naudotis visi VU 
bendruomenės nariai nemokamai

VU kompiuterių tinkle – prieiga laisva (fakultete, 
bibliotekoje, prisijungus prie EDUROAM bevielio ryšio, t. t.) 

Naudojantis asmeniniu įrenginiu ne VU tinkle – tik 
prisijungus prie VU VPN:

1. Įdiegus VPN aplikaciją į asmeninį kompiuterį ar kitą 
įrenginį (instrukcijos ir diegimo paketai – vu.lt/it)

2. Prisijungus su studento / darbuotojo VU eID numeriu bei 
slaptažodžiu.

vu.lt/it


VUB elektroniniai 
ištekliai

https://biblioteka.vu.lt/e.istekliai/

Patogiausia platforma, talpinanti informaciją apie 
visus elektroninius išteklius – knygas, žurnalus, 
prenumeruojamas ar testuojamas duomenų 
bazes, rekomenduojamus atviros prieigos 
išteklius, kolekcijas, jų aprašymus, nuorodas, 
instrukcijas ir kitą susijusią informaciją.

NB! Paieška išteklių viduje nevykdoma!

https://biblioteka.vu.lt/e.istekliai/


MEDICININIŲ DUOMENŲ 
BAZIŲ APŽVALGA



Tai duomenų bazė suteikianti prieigą prie Elsevier

leidyklos medicinos ir chirurgijos tematikos turinio

(žurnalų, knygų, gairių, vaizdo ir video

dokumentų, pacientams skirtos mokomosios /

informacinės medžiagos, kt).

Skaityti turinį neprisijungus prie asmeninės

paskyros galima naudotis iš bet kurio VU tinklui

priklausančio įrenginio (taip pat ir naudojantis

VPN paslauga).

Duomenų bazę galite pasiekti per šią aktyvią nuorodą.

Norint parsisiųsti straipsnius, knygų skyrius, kitą

tekstinę ar vaizdinę medžiagą, reikalinga prisijungti

prie asmeninės paskyros.

Duomenų bazė taip pat suteikia galimybę kurti

prezentacijas naudojantis duomenų bazėje

pateikiamu turiniu.

https://biblioteka.vu.lt/e.istekliai/index.php?find=ClinicalKey&l=lt


NB! Norint naudotis duomenų
bazės turiniu būtina susikurti
asmeninę vartotojo paskyrą.

Tinka prisijungimai prie bet
kurios iš toliau įvardintų
sistemų / duomenų bazių:
ClinicalKey, ScienceDirect,
Mendeley, Scopus.

Taip pat sukurti profilį galima
registruojantis iš VU tinklui
priklausančio kompiuterio,
nurodant akademinį elektroninį
paštą.



Duomenų bazėje taip pat suteikiama galimybė aktyvinti
nuotolinę prieigą:

1. Prisijungę prie savo paskyros, išskleiskite
dešiniajame viršutiniame kampe pateikiamą įrankių
juostą;

2. Pasirinkite funkciją Remote Access;

3. Įveskite savo akademinio el. pašto adresą (su kuriuo
prisijungiate);

4. Per valandą nurodytu el. paštu atsiunčiamas laiškas
su patvirtinimo nuoroda.

1.

2.

3.



Prenumeruojama 

VU Medicinos fakulteto lėšomis

Dar žinoma kaip ClinicalKey Medical Education,

ši medicinos srities mokymo platforma suteikia

papildomas interaktyvias mokymo(si)

priemones prie aktualiausių ir jau pamėgtų

medicinos srities vadovėlių. Tarp jų – ir 116 jau

pažįstamų pavadinimų iš ClinicalKey.

Taip pat suteikiama galimybė naudotis ir

mobiliaja programėle Study Tools for

ClinicalKey MedEd, skirta Apple (iOS) bei

Android įrenginiams.

Duomenų bazėje suteikiama galimybė kurti

pastabas ir komentarus, žymėti tekstą, kurti

mokymosi korteles (angl. flashcards), cituoti turinį,

eksportuoti teksto dalis ar iliustracijas, cituoti,

dalintis komentarais bei užduotimis, pasinaudoti

teksto įskaitymo galimybe.

Duomenų bazę galite pasiekti per šią aktyvią

nuorodą.

https://biblioteka.vu.lt/e.istekliai/index.php?find=ClinicalKey&l=lt


NB! Norint naudotis duomenų bazės
turiniu būtina susikurti asmeninę vartotojo
paskyrą.

Tinka prisijungimai prie bet kurios iš toliau
įvardintų sistemų / duomenų bazių:

• ClinicalKey,

• ScienceDirect,

• Mendeley,

• Scopus.

Taip pat sukurti profilį galima
registruojantis iš universiteto tinklui
priklausančio kompiuterio, nurodant
akademinį elektroninį paštą.



Prenumeruojama 

VU Medicinos fakulteto lėšomis

Tai gydytojams praktikams skirta greita paieškos

sistema apie vaistus, jų poveikį, ligas, diagnozę,

gydymą ir profilaktiką.

Duomenų bazėje galima rasti reikšmingiausią

informaciją, reikalingą dirbant su pacientu ar

mokantis diagnozuoti tam tikrą ligą.

Čia taip pat galima rasti dalomąją medžiagą

pacientams (anglų kalba), nuorodas į kitus

aktualius šaltinius, įvairių procedūrų ar fizinės

terapijos pratimų pavyzdžių video formatu.

Sukūrus asmeninį profilį, suteikiama galimybė

duomenų bazės turiniu ne ilgiau nei 90 d.

naudotis nuotoline prieiga (ne iš VU kompiuterių

tinklo).

Tai gali būti aktualu atliekant praktiką ir

naudojantis mobiliąja programėle telefone ar

planšetiniame kompiuteryje.

http://5minuteconsult.com/
http://5minuteconsult.com/


Duomenų bazė pateikia 
naršymo bei semantinės 
paieškos galimybes. 

Semantinei paieškai būdinga 
nuspėti aktualaus raktinio 
žodžio kontekstą, todėl 
naudojantis tokio tipo 
paieška, geriausius rezultatus 
pasieksite užklausoje įvedę 
kuo tikslesnius raktinius 
žodžius. 

Duomenų bazę galite pasiekti 
per šią aktyvią nuorodą.

https://biblioteka.vu.lt/e.istekliai/?find=5+Minute+Clinical+Consult&l=lt


Tai duomenų bazė jungianti vadovėlius,

interaktyvius mokymosi modulius, informaciją

apie diagnostinius tyrimus ir diferencinę

diagnostiką, vaistų duomenų bazę.

Ši medicinos srities mokymo platforma suteikia

papildomas interaktyvias mokymo(si)

priemones prie aktualiausių ir jau pamėgtų

medicinos srities vadovėlių: mokymosi korteles

(angl. flashcards), savipatikros klausimus,

atvejus analizei, pasinaudoti teksto įskaitymo

galimybe.

Duomenų bazėje pateikiamą mokymosi literatūrą

papildo interaktyvūs mokymosi moduliai bei video

medžiaga padėsianti geriau suprasti studijuojamas

temas, patobulinti bendravimo su pacientais ar jų

ištyrimo įgūdžius.

Duomenų bazę galite pasiekti per šią aktyvią

nuorodą.

https://biblioteka.vu.lt/e.istekliai/?find=AccessMedicine&l=lt


Duomenų bazė išskirtinė tuo, jog leidiniai
atnaujinami nuolat mažomis dalimis, todėl
nereikia keletą metų laukti atnaujinto
leidimo.

Papildomi mokymosi ištekliai pateikiami
šalia aktualaus leidinio, juos naršyti taip
pat galima viršutinėje įrankių juostoje
pasirinkus Study tools.

Sukūrus asmeninį profilį suteikiama
nuotolinės prieigos, leidinių išsaugojimo
profilyje, vaizdinės medžiagos
parsisiuntimo galimybė.

NB! Norint išsaugoti tekstinius
dokumentus .pdf formatu, reikėtų pasirinkti
spausdinimo funkciją ir spausdinimo
nustatymuose tarp įrenginių pasirinkti
„Išsaugoti kaip PDF“ (angl. Save as PDF).



Prenumeruojama 

VU Medicinos fakulteto lėšomis

Šioje duomenų bazėje pateikiami „Vitae Litera“ leidyklos

medicinos vadovėliai, enciklopedijos ar kiti aktualūs

leidiniai lietuvių kalba.

Šiuo metu prenumeruojami 35 leidiniai.

Šioje nuorodoje galima rasti prenumeruojamų leidinių

sąrašą bei pasiekti pačią duomenų bazę.

El. leidinius galima tik skaityti tinkle. Galimybė parsisiųsti

ar spausdinti pilną tekstą ar leidinio dalis nesuteikiama.

https://biblioteka.vu.lt/e.istekliai/index.php?find=Vitae+Litera+el.knygos&l=lthttps://biblioteka.vu.lt/e.istekliai/index.php?find=Vitae+Litera+el.knygos&l=lthttps://biblioteka.vu.lt/e.istekliai/index.php?find=Vitae+Litera+el.knygos&l=lt
http://ebooks.vitaelitera.lt/
http://ebooks.vitaelitera.lt/


Per „Vitae Litera“ platformą taip pat

prieinami šie periodiniai leidiniai lietuvių

kalba:

• Lietuvos akušerija ir ginekologija

• Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas

• Pulmonologija ir alergologija

• StomInfo

NB! Jungiantis prie Vitae Litera žurnalų

reikalinga jungtis per šią pateikiamą

nuorodą.

http://zurnalai.vitaelitera.lt/
http://ebooks.vitaelitera.lt/
http://ebooks.vitaelitera.lt/


Duomenų bazė yra reguliariai atnaujinama. 9.8 versija

prieinama iki 2020 m. sausio 1 dienos, tačiau jau

turime išankstinę prieigą ir 10 leidimui. Numatoma

10.1 versijos išleidimo data – 2020 m. balandžio

mėnuo.

Šioje nuorodoje pateikiama daugiau informacijos apie

prisijungimą prie European Pharmacopoeia prieinamų

versijų.

Prenumeruojama 

VU Medicinos fakulteto lėšomis

Europos farmakopėją leidžia Europos direktoratas

vaistų kokybei ir sveikatos rūpybai prie Europos

Tarybos (EDQM), esantis Strasbūre.

Tai bendrųjų nuostatų ir įteisintų paskelbtų

normatyvinių reikalavimų rinkinys vaistinių

medžiagų bei vaistinių preparatų pavadinimams,

savybėms, tapatybės nustatymui, grynumui,

kiekybiniam nustatymui, laikymo sąlygoms,

ženklinimui ir bendriesiems kontrolės metodams.

Duomenų bazės turinys pateikiamas anglų ir

prancūzų kalbomis.

https://pheur.edqm.eu/app/10-0/search/
https://pheur.edqm.eu/app/10-0/search/
https://biblioteka.vu.lt/e.istekliai/?find=European+Pharmacopoeia+&l=lt


KEIČIASI 
PRIEIGOS 
SĄLYGOS

NB! Atsinaujinus European
Pharmacopoeia platformai, keičiasi
prieigos sąlygos.

Vienu metu duomenų baze gali
naudotis iki 200 vartotojų, todėl norint
skaityti duomenų bazės turinį
reikalinga registracija.

Dėl registracijos kreiptis el. paštu:

julija.lekaviciute@mb.vu.lt

mailto:julija.lekaviciute@mb.vu.lt


Prenumeruojama 

VU Medicinos fakulteto lėšomis

Tai farmacijos srities duomenų bazė

pateikianti išsamią informaciją, susijusią su

vaistais ir sveikatos priežiūra.

Duomenų bazėje prieinami šie leidiniai:

• BNF, 

• Dietary Supplements, 

• Drugs in Pregnancy and Lactation, 

• Martindale: The Complete Drug Reference.

Duomenų bazę galite pasiekti per šią aktyvią 

nuorodą.

https://biblioteka.vu.lt/e.istekliai/?find=MedicinesComplete&l=lt


The Biomedical & Life Sciences Lectures Collection from Henry Stewart Talks (HSTalks) ()

Prenumeruojama 

VU Medicinos fakulteto lėšomis

Tai duomenų bazė, pateikianti virtualias vaizdo

ir garso paskaitas biochemijos, farmacijos,

klinikinės medicinos, ląstelės ar sistemų

biologijos, genetikos, mikrobiologijos,

imunologijos, neuromokslų ir kitomis

biomedicinos ir gyvybės mokslų temomis.

Duomenų bazėje pateikiamas turinys tinkamas

tiek kaip papildoma mokomoji medžiaga, tiek

įtraukimui į mišraus mokymosi programas,

sudaromos sąlygos medžiagą integruoti į

virtualią mokymosi aplinką (Moodle ir kt).

Paskaitos taip pat randamos ir per virtualią biblioteką

(naudinga pasirinkti filtrą „Dokumentų rūšys“ → Medijos).

Sukūrus asmeninį profilį, aktyvuojama nuotolinė prieiga.

Taip duomenų bazės turinį galima pasiekti ir ne

universiteto tinkle. Registruojantis svarbu tai daryti iš VU

tinklo kompiuterių.

http://hstalks.com/main/index_category.php?id=252&
https://hstalks.com/biosci/
https://hstalks.com/biosci/
virtualibiblioteka.vu.lt


Duomenų bazė pateikia 
naršymo bei 
paprastosios paieškos 
galimybes. 

Aktualios medžiagos 
galima ieškoti pagal 
mokslo ar terapines sritis.

Kiekvienas įrašas turi jam 
pritaikytas transkripcijas 
bei dalomąją medžiagą, 
sudaroma galimybė 
įrašus cituoti. 

Duomenų bazę galite 

pasiekti per šią aktyvią 

nuorodą.

https://biblioteka.vu.lt/e.istekliai/?find=The+Biomedical+%26+Life+Sciences+Lectures+Collection+from+Henry+Stewart+Talks&l=lt


Šioje platformoje pateikiama Lippincott Williams & Wilkins Custom

medicininių žurnalų kolekcija. Duomenų bazėje prenumeruojami viso

105 aukštos kokybės medicinos žurnalai, galima naudotis

alternatyvia MEDLINE bibliografinės duomenų bazės versija.

Norint naršyti tik prieinamą turinį, įėjus į duomenų bazę, reikia 

varnele pažymėtiYour Journals@Ovid.

Prenumeruojamų leidinių sąrašą ir pačią duomenų bazę galite 

pasiekti per šią aktyvią nuorodą.

https://biblioteka.vu.lt/e.istekliai/?find=Lippincott+Williams+%26+Wilkins+Custom&l=lt


Tai duomenų bazių paketas, skirtas įrodymais grįstos medicinos
duomenims ir publikacijoms, apjungiantis šias duomenų bazes:

• Cochrane Database Of Systematic Reviews

Vienas pagrindinių išteklių publikuojantis sistemines analizes
sveikatos priežiūros tematika. Turinys atnaujinamas nuolat.

• Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)

Bibliografinė duomenų bazė, pateikianti klinikinius atsitiktinių
imčių tyrimus. Pilno teksto dokumentai – nepateikiami.

• Cochrane Clinical Answers

Duomenų bazė pateikia atsakymus į klinikinius klausimus.
Kiekviename straipsnyje pateikiamas trumpas atsakymas bei
aktualiausi duomenys iš Cochrane Reviews.

Duomenų bazę galite pasiekti per šią aktyvią nuorodą.

https://biblioteka.vu.lt/e.istekliai/?find=Cochrane+Library&l=lt


Įrodymais pagrįstos klinikinės informacijos ir

sprendimų duomenų bazė, skirta sveikatos

priežiūros specialistams, mokslininkams,

studentams.

Sukūrus asmeninį profilį, suteikiama nuotolinės

prieigos galimybė.

Taip pat suteikiama galimybė naudotis ir

mobiliąja programėle BMJ Best Practice, skirta

Apple (iOS) bei Android įrenginiams.

Duomenų bazėje taip pat galima rasti dalomosios

medžiagos pacientams (anglų kalba), įvairių procedūrų

pavyzdžius video formatu, daugiau kaip 250 medicininių

skaičiuoklių bei įrodymais grįstos medicinos mokymosi

modulius bei metodines priemones (EBM Toolkit).

Duomenų bazę galite pasiekti per šią aktyvią nuorodą.

https://biblioteka.vu.lt/e.istekliai/?find=bmj&l=lt
https://biblioteka.vu.lt/e.istekliai/?find=MedicinesComplete&l=lt


Prenumeruojamų leidinių sąrašą ir duomenų bazes
galite pasiekti per šią aktyvią nuorodą.

Duomenų bazėje pasiekiama apie 40 prenumeruojamų ir

20 atvirosios prieigos medicinos ir visuomenės sveikatos

tematikos žurnalų. Beveik pusė visų šio leidėjo žurnalų

patenka į TOP 10 geriausių konkrečios srities leidinių.

Dalis žurnalų taip pat rengia ir tinklalaides, todėl

suteikiama galimybė ne tik pasiekti tekstinius dokumentus,

tačiau ir sužinoti aktualias naujienas audio formatu.

https://biblioteka.vu.lt/e.istekliai/?find=bmj&l=lt
https://biblioteka.vu.lt/e.istekliai/?find=MedicinesComplete&l=lt


Šis duomenų bazių paketas apima šias medicinos ir slaugos
tematikos duomenų bazes:

• Health Source: Consumer Edition (EBSCO)

Moksliniai žurnalai medicinos, sveikatos priežiūros temomis.

• Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO)

Moksliniai žurnalai įvairiais slaugymo, sveikatos priežiūros
klausimais.

• MEDLINE (EBSCO)

Bibliografinė duomenų bazė pateikianti įrašus apie publikacijas
medicinos, visuomenės sveikatos ir kitais sveikatos priežiūros
klausimais.

Prenumeruojamų leidinių sąrašus ir nuorodas į duomenų bazes galite pasiekti 

per šią aktyvią nuorodą.

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=hxh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=hch
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=cmedm
https://biblioteka.vu.lt/e.istekliai/index.php?find=ebsco&l=lt&p=1


Julija Lekavičiūtė

Vyresnioji bibliotekininkė

Studijų ir tyrimų palaikymo skyrius

(8 5) 219 5065

julija.lekaviciute@mb.vu.lt

KONTAKTAI


