
Wydawnictwa Medyczne i 
zasoby z dziedzin 

medycznych

reprezentowane przez

ACCUCOMS International BV

Ewa Bartnicka
Central and Eastern Europe Sales manager

ewa@accucoms.com

mailto:ewa@accucoms.com


AAP - American Academy of Pediatrics
APAP - American Psychiatric Association Publishing
ASM – American Society for Microbiology
ASN - American Society of Nephrology
Human Kinetics – Human Kinetics
NEJM – New England Journal of Medicine
PNAS - Proceedings National Academy of Science
RUP - Rockefeller University Press

PLOS – Public Library of Science
ChronosHub - Open Access Management System (OAMS)

https://www.aap.org/en-us/professional-resources/publications-and-journals/pages/publications-and-journals.aspx
https://www.appi.org/
https://www.asm.org/
https://www.asn-online.org/
https://us.humankinetics.com/?virtual=1
https://www.nejm.org/
http://www.pnas.org/
http://www.rupress.org/
https://plos.org/about/
https://chronoshub.io/


Czasopisma – Pediatrics, 

Pediatrics in Review

Książki – Red Book Online

Podręczniki

Wsparcie kliniczne – video, 

prezntacje

Biblioteka wizualna



Podręczniki

Książki

Czasopisma – The American Journal of Psychiatry 

Multimedia dotyczące psychiatrii, zdrowia

psychicznego i nauk behawioralnych



• Czasopisma ASM 

• Mikrobiologia 

poprzez blogi, 

podcasty



Kidney360

The Journal of the 

American Society of 

Nephrology, JASN

The Clinical Journal of 

the American Society of 

Nephrology, CJASN



Human Kinetics 

publikuje 26 

recenzowanych czasopism

naukowych

dostarczających

najnowocześniejszych

informacji do wykorzystania

przez profesorów, 

nauczycieli, badaczy, 

praktyków, pracowników

służby zdrowia, trenerów, 

entuzjastów fitnessu



Impact factor: 74.699 (2019)

Tygodnik 

New England Journal of Medicine (NEJM) 
jest uznawany za wiodące na świecie 
czasopismo i witrynę medyczną

najlepsze badania i informacje z 
pogranicza nauk biomedycznych i 
praktyki klinicznej

https://www.google.com/search?sa=X&bih=697&biw=1537&hl=en&sxsrf=ALeKk02rLuA-FA5i0ZurrqM8R3k1W-t4bQ:1628505080693&q=the+new+england+journal+of+medicine+impact+factor&stick=H4sIAAAAAAAAAFXLsQ5AMBAA0EnCYvAFN4qlGCT8TdMeTq53TVX8jy9ltbztlXVTmWD6cZsn7tr9XoxTZnSZVEzEROrJWT4XCtG6DOuHpqcY8o4geAPKxlY8HHolsQy6QsDvkCD8zgtzOIwyawAAAA&ved=2ahUKEwiYuuWW3qPyAhXC6aQKHeOsCGUQ6BMoADAdegQIJhAC




PNAS jest jednym z najczęściej cytowanych i kompleksowych

multidyscyplinarnych czasopism naukowych na świecie

Tygodnik

PNAS - nauki medyczne, biologia i nauki 

pokrewne



Journal of Cell Biology (JCB)

Journal of Experimental 

Medicine (JEM)

Journal of General Physiology 

(JGP)



Czasopisma z dziedzin nauk medycznych:

The Journal of Biomedical Optics (JBO) - Open Access - wykorzystanie 

nowatorskich systemów i technik optycznych w celu poprawy opieki 

zdrowotnej i badań biomedycznych

The Journal of Medical Imaging (JMI) - koncentruje się na obrazowaniu 

medycznym, dziedzinie, która nadal korzysta z ulepszeń technologicznych i 

przynosi postęp biomedyczny we wczesnym wykrywaniu, diagnostyce i 

terapii chorób

Neurophotonics – Open Access - postępy w technologii optycznej mające 

zastosowanie do badania mózgu i ich wpływ na podstawowe i kliniczne 

zastosowania neuronauki

Optical Engineering - badania, rozwój i zastosowania optyki i fotoniki

również w medycynie



Czasopisma z dziedziny neurologii i neurobiologii

Neural 
Computation

The Journal 
of Cognitive 
Neuroscience 

Network 
Neuroscience



Wydawca Open Access umożliwia

naukowcom przyspieszenie

publikacji postępów w nauce i 

medycynie

PLOS publikuje kolekcje wpływowych 

czasopism Open Access we wszystkich 

dziedzinach nauki i medycyny.



We Streamline Open Access 

Management for You

ChronosHub oferuje 360-stopniowe 

podejście do OA  - otwartego dostępu - dla

wszystkich instytucji, wydawców i 

sponsorów. Wspiera swoich autorów w 

wyborze odpowiednich czasopism do 

przesłania rękopisów, zapewniając

przejrzystość zasad finansowania i umów

instytucjonalnych oraz zarządza opłatami

za publikacje, zgodnością, depozytami w 

repozytoriach i raportowaniem za pomocą

ChronosHub, wiodącej platformy OAM.



Każdy wydawca oferuje 

testowy dostęp do 

przeglądania wszystkich 

zasobów

Dziękuję za poświęcony czas i uwagę, 

chętnie odpowiem na pytania


