
 
 
Osmosis — це освітня платформа для здоров’я, яка надає мільйонам сучасних і майбутніх 

лікарів і осіб, які доглядають за пацієнтами, найкращий досвід навчання. Будучи першовідкривачем 
технологій освіти в галузі охорони здоров’я, Osmosis виходить за рамки підручників і лекцій, 
пропонуючи освітній відеоконтент, який є простим, захоплюючим та інформативним. Osmosis має 
бібліотеку з понад 2000 відео, що охоплюють патологію, фізіологію, фармакологію та клінічну 
практику, з відповідними запитаннями, картками та примітками. 

Elsevier хотів би надати вам безкоштовний доступ до Osmosis, щоб підтримати вас у вашій 
навчальній подорожі. 

 
Зауважте, що безкоштовний доступ буде надано після входу через веб-браузер, а не 

через мобільний додаток. Після створення облікового запису учні можуть 
використовувати Osmosis як для платформи веб-сайту, так і для мобільного додатка. 

  
Початок роботи з Osmosis 
  
Новий користувач - створити обліковий запис для доступу.  
1. Натисніть тут, щоб зареєструвати новий обліковий запис. Натисніть безкоштовну пробну 

версію та введіть свою інформацію. 
2. Після входу ви побачите підтвердження безкоштовного доступу до вашого облікового запису, 

яке ви також можете перевірити у своєму профілі. 
3. Щоб отримати докладніші інструкції, натисніть тут. Якщо у вас виникли проблеми зі 

створенням облікового запису, зверніться до служби підтримки за адресою support@osmosis.org. 
  
Якщо ви вже користуєтеся Osmosis? 
1. Натисніть тут, щоб увійти у свій існуючий обліковий запис. 
2. Після входу ви побачите підтвердження того, що ваш безкоштовний доступ додано до 

вашого облікового запису, який ви також можете перевірити у своєму профілі. 
3. Щоб отримати докладніші інструкції, натисніть тут. Якщо у вас виникли проблеми під час 

входу або якщо ви хочете скинути пароль, зв’яжіться зі службою підтримки за адресою 
support@osmosis.org. 

 
• Osmosis 101: тут 
• Osmosis Починаючи з основ: тут 
• Які інструменти та ресурси входять до складу Osmosis Prime: тут 
 

Потрібна допомога?  
Будь ласка, зв’яжіться зі службою підтримки Osmosis за адресою support@osmosis.org  або 

натисніть синій значок чату в нижньому правому куті програми. 
 

Консультації: internet.cnb@karazin. 
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