La Biblioteca Digital de Medicina MC MUTUAL neix l’any
2004 de la col·laboració entre la Fundació Biblioteca
Josep Laporte i MC Mutual, essent aquesta una de les
primeres biblioteques digitals adreçades al col·lectiu de
medicina del treball, de 102 centres distribuïts per tot el
territori espanyol.
Disposa d'una col·lecció de revistes de més de 800 títols, combinant revistes d'accés
exclusiu a través de Proquest amb revistes d'accés gratuït a través d'Internet recopilades
per la Fundació Laporte. A més, disposa d'accés a la base de dades Medline i un servei de
documentació, a través del qual els usuaris poden sol·licitar documentació a la Fundació
Biblioteca Josep Laporte.

Objectius
•

Proporcionar i oferir la informació i la formació
necessària per promoure en els professionals
un procés de presa de decisions racional i de
qualitat basat en el coneixement.
Oferir als membres de MC Mutual un conjunt
de recursos d’informació i documentació que
permeti satisfer les necessitats d’informació
científica de la companyia.

•

Serveis
La biblioteca ofereix els següents serveis:
•

•

Biblioteca Digital: accés als títols de la col·lecció de Proquest més el fons de
Productes de Valor Afegit de la Fundació Laporte que consisteixen en una
col·lecció de títols seleccionats per la seva rellevància i pertinença temàtica,
(subscrits i dipositats físicament a la Biblioteca Josep Laporte en el cas de
disposar també de la versió en paper), en lliure accés per als membres de la
companyia.
Servei d’Obtenció de Documents: mitjançant una interfície gràfica, l’usuari pot
demanar còpia de l’article que necessiti en un termini màxim de 72 hores, bé
sigui per correu electrònic o fax. També hi ha disponible una línia d’atenció a
l’usuari en cas de problemes amb la interfície o els continguts oferts.
Accés
•
•
•

Els usuaris accedeixen als serveis a través
de la intranet de MC MUTUAL.
L’accés és restringit a treballadors del
centre mitjançant identificació prèvia de
l’usuari a través de la intranet
La biblioteca s’allotja al servidor de la
Fundació Laporte, protegint-ne l’accés per
permetre’l només a treballadors de la Mútua
a través de la intranet

