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Psychiatryonline.org
Psychiatryonline.org je platforma pro všechny časopisy American Psychiatric Association Publishing, DSM -5® a nejvíce prodávané 
učebnice, stejně jako směrnice pro výuku a další vzdělávání od APA. Jedná se o zdroj, kde na jednom místě naleznete informace pro 
psychiatrické diagnózy, léčbu, postupy, nejnovější výzkum a nejaktuálnější zprávy z oboru. Uživatelé mohou z jednoho místa hledat 
napříč všemi knihami a časopisy a nalézat relevantní obsah jednodušeji než kdy předtím.  

Kolekce
Psychiatryonline Premium
Předplatné k Psychiatryonline Premium vašim uživatelům umožní neomezený online přístup k bohaté, ucelené kolekci týkající se 
psychologie a psychiatrie. Tato ucelená kolekce se zaměřuje na diagnózu a diferenční diagnózu, případové studie přibližující 
abstraktní koncepty reálnému životu, multidisciplinární postupy léčby, nejnovější výzkum – to vše v rámci jednoho rozhraní pro 
vyhledávání a navigaci, které integruje časopisy a knihy (včetně DSM-5® a časopisu The American Journal of Psychiatry, stejně jako 
řadu referenčních titulů a časopisů).

Psychiatryonline Core 
Předplatné k Psychiatryonline Core poskytuje neomezený online přístup k: DSM-5®, Spanish Edition of the DeskReference to the 
Diagnostic Criteria From DSM-5® (španělské edici odkazů od stolu k diagnostickým kritériím z DSM-5®), titulům The American 
Journal of Psychiatry, Psychiatric Services a Psychiatric News.

DSM-5 Library 
Předplatné ke knihovně DSM-5® Library poskytuje neomezený přístup k: DSM-5®, DSM-5® Handbook of Differential Diagnosis 
(DSM-5® příručce diferenční diagnózy), DSM-5® Clinical Cases (Klinickým případům DSM-5®) a Spanish Edition of the 
DeskReference to the Diagnostic Criteria From DSM-5® (španělské edici odkazů od stolu k diagnostickým kritériím z DSM-5®).

DSM Legacy Collection
Kolekce DSM Legacy Collection obsahuje PDF soubory kompletních archivů DSM. Obsahuje DSM-IV-TR, DSM-III-R, DSM-III, 
DSM-II a DSM-I. Je k dispozici pro jednorázové pořízení (perpetual access).

Psychotherapy Library 
Předplatné ke knihovně Psychotherapy Library vašim uživatelům umožňuje přístup ke špičkovým, kvalitně spravovaným 
titulům. Tato kolekce obsahuje široké množství témat včetně terapie kognitivního chování, psychoanalýzy, mentalizace a 
dalších - to vše v rámci jednoho rozhraní pro vyhledávání a navigaci, které integruje časopisy a knihy. Mnoho titulů 
obsahuje případová videa, která ilustrují klíčové klinické problémy, techniky atd.

eBook Collections (Kolekce elektronických knih)
Tyto kolekce nabízené na bázi 12-měsíčního předplatného poskytují přístup k pečlivě spravovaným elektronickým 
knihám zaměřujícím se na různá témata - to vše v rámci jednoho rozhraní pro vyhledávání a navigaci, které integruje 
časopisy a knihy. K dispozici jsou tři různé kolekce (Psychiatrie závislosti, Psychiatrie dětí a adolescentů, Geriatrická 
psychiatrie) – každá z kolekcí obsahuje širokou škálu titulů.

Pro bližší informace nás prosím neváhejte kontaktovat: David Horký david.horky@accucoms.com. 




