
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

BMJ Best Practice-ə başlayarkən 
BMJ Best Practice etibarlı klinik qərara dəstək üçün məlumatları 
dərhal təmin edir. Bu təlimat saytdan maksimal faydalanmaq 
üçün sizi ehtiyacınız olan məlumatlarla təmin edəcək. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necə daxil olmalı? 
Başlamaq asandır, sadəcə aşağıdakı addımları izləyin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Qeydiyyatdan keçmək üçün cds.bmj.com saytına 
daxil olun və “Qeydiyyat” seçin. Qeydiyyatdan 
keçmişsinizsə “Giriş” klikləyin və giriş 
məlumatlarınızı daxil edin. Qeydiyyatdan keçdikdən 
sonra hər dəfə BMJ Best Practice-ə daxil olmaq 
istədikdə bu səhifəni görəcəksiniz: bunun üçün onu 
əlfəcinlərə əlavə edin. 

 
2. Əgər “Qeydiyyat” seçmişsinizsə, e-poçt ünvanınızı 
daxil etmək üçün göstərilən səhifəyə aparılacaqsınız. 
Bundan sonra “Qeydiyyat” klikləyin. 

 
 

   

 
3. E-poçt ünvanınızı daxil etdikdən sonra qısa 
qeydiyyat formasına aparılacaqsınız. Xahiş edirik, 
bu formanı doldurun və sizə məktub vasitəsilə 
göndərilmiş giriş kodunu sonuncu pəncərəyə daxil 
edin və “Qeydiyyat” klikləyin. 

 
4. Qeydiyyatdan keçdikdən və ya daxil olduqdan 
sonra siz öz BMJ səhifənizə aparılacaqsınız. BMJ 
Best Practice saytına daxil olmaq üçün “Klinik qərar 
dəstəyi” klikləyin. 

 

cds.bmj.com 
 
 

Qeydiyyat və ya girişlə əlaqəli problemlər yaranarsa,  
support@bmj.com vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlamağınızı xahiş edirik 
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60-dan çox ölkədə 500 000-dən artıq istifadəçinin hər il 5 milyon dəfədən çox 
müraciət etdiyi BMJ Best Practice həkimlərə qərarlarında daha inamlı 
olmaqda və daha yaxşı müalicə nəticələri əldə etməkdə kömək edir. 

 
 
 
 

Girişiniz sizə imkan verəcək: 
 

“BMJ Best Practice axtar” 
klikləməklə minlərlə klinik 
mövzuya giriş əldə etmək 

 

Nə axtardığınıza əmin olmadıqda 
“Xəstəlikləri göstər” klikləyərək 
‘Baxış’ funskiyasından istifadə 
etmək 

 

Davamlı tibbi təhsilin izlənməsi və 
mobil proqram imkanlarından 
faydalanmaq üçün öz şəxsi 
səhifənizdən istifadə etmək 

 

Mövzu daxilində olarkən 
naviqasiyada “Profilaktika”, 
“Diaqnoz” və “İdarəetmə” 
seçərək istənilən məlumata 
keçid etmək 

 

Mövzu daxilində yerləşdirilən  
6 000-dən artıq beynəlxalq 
təlimata keçid etmək 

 
 
 
 
 

Sizin şəxsi səhifəniz 
 

BMJ Best Practice-dən istifadə edərkən aşağıdakı xidmətlərə 
giriş imkanı verən şəxsi səhifəniz olacaq: 

 

BMJ Best Practice proqramı –  
App Store və ya Google Play-dən 
proqramı endirmək üçün giriş 
məlumatınızdan istifadə edin və 
məzmuna istənilən yerdə, istənilən vaxt 
və ya oflayn olaraq baxın. 

 

Davamlı tibbi təhsil - istifadənizi izləyin və 
tədrisinizi nümayiş etdirmək üçün 
sertifikatlarınızı endirin. 

 
Rouminq - şəbəkənizi (IP diapazonu) 
şəxsi səhifənizdə qeydiyyatdan keçirin 
və müəssisədən  kənarda da giriş 
imkanı əldə edin. 

 

Şəxsiləşdirmə - əlfəcinlər yaradın, şəxsi 
qeydlərinizi əlavə edin və axtarışlarınızı 
yaddaşda saxlayın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Əlaqə saxlamaq istəyirsiniz? 
 
T + 44 (0) 207 111 1105 E support@bmj.com W cds.bmj.com@BMJBestPractice 
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