
 
  

 

 חדשות הספרייה הרפואית

 3102 דצמבר

 

 חדש בספרייה
 

 הדרכה במחלקת קרדיולוגיה

במסגרת הרצאת אורח העבירה ארד איריס 

Journal Club של מחלקת קרדיולוגיה .

אתר כלל הצגה של חלק הראשון של ההרצאה ה

ומאגרי המידע המופיעים  האינטרנט של הספרייה

. החלק השני של ההרצאה התרכז בטיפים בו

 .Pubmedשימושיים לחיפוש ב 

 

 ספרים חדשים בספרייה

ספרים  01רכישה של ועדת הספרייה אישרה 

הספרים שאושרו לרכישה  .לספרייה חדשים

עוסקים בתחומים רבים ומגוונים ביניהם: 

, אימונולוגיהאורתופדיה, אורולוגיה, 

, בכאב טיפול, המטולוגיהאפידמיולוגיה, 

, פתולוגיה, נפרולוגיה, כירורגיה

 ורפואה דחופה. קרדיולוגיה

 

Clinical Key (0) 

נרכוש מנוי למאגר המידע  4102בשנת 

Clinical Key . במסגרת המנוי תתאפשר

 0111-כתבי עת ולכ 011-גישה לכ

שעד כה לא הייתה  ספרים אלקטרוניים

 לנו גישה אליהם.

Clinical Key (3) 

עד עתה לא ניתן היה לגשת למאגר 

Clinical Key אמצעות גישה מרחוק. ב

אחרי עבודה מאומצת ובדיקות מרובות  

התברר שמדובר בתקלת מחשב שנפתרה. 

 Clinical Keyכעת ניתן לגשת ל 

 באמצעות גישה מרחוק. 
 

כתבי העת אנו נמצאים בתהליך הוספת 

לקטלוג כתבי  Clinical Key ב הנכללים

העת האלקטרוניים של הספרייה ול 

Pubmed  על מנת לאפשר גישה קלה

 ונוחה למידע שבמאגר.

 

 

 



 ביטול מנוי לכתב עת

בטל את המנוי החליטה ל ועדת הספרייה

 Social Work in Healthלכתב העת 

Care  מכיוון שבארבע השנים האחרונות

לא נרשם שימוש בכתב העת. הוחלט 

נרכוש מנוי לשנתיים לכתב שבמקומו 

בהוצאת הביטוח  "ביטחון סוציאלי"העת 

 הלאומי.

 

 שיפוץ בחדר מכונות הצילום

הקירות בחדר מכונות הצילום שבספרייה 

שופצו וסוידו מחדש. מכונות הצילום 

והועמדו בצורה שונה  הוזזו ממקומן

מבעבר. הגיליוטינה שבחדר מכונות 

 הצילום הועברה לשולחן נפרד.

 

 

 שימוש במחשבי הקהל בספרייה

התופעה של הספרייה מנסה לצמצם את 

, שאינם קשורים משתמשים בלתי רצויים

המשתמשים  לבית החולים בכל צורה שהיא,

ועדת . בספרייה בתור "קפה אינטרנט"

להחליף את סיסמת הכניסה הספרייה החליטה 

לכל המחשבים המיועדים לקהל שנמצאים 

ולמסור את הסיסמא החדשה רק  בספרייה

עובדי המרכז הרפואי, מורשים: למשתמשים 

סטודנטים לרפואה הנמצאים בסבב וסטודנטים 

הודעה בנושא נשלחה לכל המשתמשים לסיעוד. 

 המורשים.

 

האורחים הבלתי קרואים ממשיכים לצערנו 

להגיע לספרייה ולתפוס מקומות ומשאבים 

המיועדים לצוות המרכז הרפואי. במקרים 

רבים הם מסרבים לבקשות לעזוב את הספרייה 

. נשמח לקבל עצות בתירוצים שונים ומשונים

ורעיונות כיצד לצמצם את השימוש הלא רצוי 

 בספרייה.

 איחיפוש מידע רפו
 

 Pubmedלחיפוש ב  הקדמה

Pubmed  הוא מאגר מידע חופשי השייך לספרייה הלאומית לרפואה של ארה"ב ומתוחזק על ידה.  מאגר

Pubmed  :מתחלק לשלושה מאגרי משנה עיקריים 

 

 MEDLINE –  מיליון מאמרים המתפרסמים ב  01מאגר ביבליוגרפי המכיל רישום של יותר מ

כתבי עת במדעי החיים והרפואה. ניתן לחפש במאגר לפי מילות מפתח הנמצאות  40,111

 MESH  (Medical Subject Headings)בתיזאורוס 

 



 Pubmed Central (PMC)  -  מאגר של כתבי עת במדעי החיים והרפואה המספקים גישה בחינם

 כתבי עת. 4111המאגר מכיל כ  4102למאמרים המתפרסמים בהם. נכון לדצמבר 

 

 NCBI Bookshelf-  הרפואה בתחומי ספרים 0211כולל גישה לטקסט המלא של יותר מ המאגר 

 .החיים ומדעי

 

 כל המאגרים נגישים דרך רשת האינטרנט.

 

MEDLINE  הוא המאגר הגדול ביותר של מאמרים רפואיים. מחקרים שבדקו שימוש במאגרי מידע

 רפואיים מראים כי השימוש בו עולה בהרבה על השימוש בשאר המאגרים.

 

יש לגלוש לכתובת:  Medlineעל מנת לחפש מידע במאגר 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?myncbishare=iilszmlib 

 

 . שימוש בביטוי זה מבטיח:myncbishare=iilszmlibשימו לב לסימן השאלה ואחריו ה"ביטוי" 

 

 הדגשה של מילות החיפוש בצבע ברשימת התוצאות 

 

  ציון של רשימת המאמרים שאליהם יש גישה דרך הספרייה הרפואית בשערי צדק 

 

 חיפוש ביטויים, שימוש ב *בפעם הבאה: 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?myncbishare=iilszmlib
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?myncbishare=iilszmlib


 מאגרי מידע שימושיים
 

  אירגוני בריאות

 

World Health Organization 

בסיסי על מחלקה של ארגון האומות המאוחדות המתמחה בבריאות הציבור. באתר ניתן למצוא מידע  

 כתובת: .מחלות שונות סטטיסטיקות מעודכנות בנושאי בריאות ועוד

http://www.who.int 

 

The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) 

שיתוף פעולה בין ארגון האומות המאוחדות ואונסקו. ארגון ללא כוונת רווח ששם לו למטרה לקדם שיתופי 

פעולה בינלאומיים בתחומי הרפואה ומדעי החיים. באתר ניתן למצוא פרסומים בנושאי ביואתיקה ומדיניות 

 בריאות, פיתוח ושימוש בתרופות וטרמינולוגיה רפואית. כתובת:

http://www.cioms.ch/ 

 

Doctors without Borders 

בעיקר לארצות העולם השלישי.  באתר ניתן למצוא ארגון הומניטרי בינלאומי המספק עזרה רפואית 

פרסומים של הארגון וכן הפניות למאמרים מחקריים בנושאים שבהם עסקו הרופאים השייכים לארגון. 

 כתובת:

 

http://www.doctorswithoutborders.org/ 

 

 

 דצמבר-נובמבר יםבחודששהתקבלו בספרייה גיליונות חדשים של כתבי עת 
 

Journal Volume Issue 

Acta cytologica 05 6 

Advances in anatomic pathology 20 6 

American family physician                          88 9 

10 

American journal of clinical nutrition             98 5 

6 

6S 

American journal of clinical pathology 140 5 

6 

http://www.who.int/
http://www.who.int/
http://www.cioms.ch/
http://www.doctorswithoutborders.org/


Journal Volume Issue 

American journal of health-system pharmacy 70 20 

21 

22 

23 

American journal of nursing                        113 11 

American Journal of Occupational Therapy 67 6 

American journal of psychiatry 170 11 

12 

American journal of respiratory and critical care  medicine     

                                                

188 9 

American journal of roentgenology 201 5 

6 

Annals of internal medicine 159 9 

10 + ACP 

11 

Annals of otology, rhinology and laryngology       122 11 

Antimicrobial agents and chemotherapy 57 11 

12 

Archives of disease in childhood                   98 11 

FN-6 

Archives of pathology and laboratory medicine 137 11 

12 

British journal of ophthalmology                   97 11 

British journal of psychiatry 203 5 

6 

British medical journal 347 7931 

7933 

7934 

7935 

7937 

Cancer nursing 36 6 

Chest 144 5 

Clinical chemistry 59 11 

12 

Clinical nephrology 80 5 

6 

Diabetes 62 11 

12 



Journal Volume Issue 

Endocrinology                                      154 11 

Eye and contact lens 39 6 

Gut 62 11 

12 

Infection control and hospital epidemiology        34 11 

Jama dermatology                                   149 11 

Jama 310 17-24 

JAMA internal medicine 173 20 

21 

22 

Jama neurology 70 11 

12 

Jama ophthalmology 131 11 

12 

Jama otolaryngology - head and neck surgery        139 11 

Jama pediatrics                                    167 11 

Jama surgery                                       148 11 

Jama psychiatry 70 11 

12 

Journal of clinical endocrinology and metabolism 98 11 

Journal of clinical investigation                 123 11 

Journal of family practice                        62 11 

Journal of gerontological nursing                 39 11 

Journal of immunology                             191 9 

10 

Journal of laryngology and otology                127 11 

Journal of medical ethics                 39 11 

Journal of nuclear medicine                       54 11 

Journal of nursing education                      52 11 

Journal of perinatology 33 11 

12 

Journal of rheumatology                           40 12 

Journal of ultrasound in medicine  32 11 

12 

Lancet 382 9903 



Journal Volume Issue 

9904 

9905 

9906 

9907 

9908 

9909 

M.C.N. American journal of maternal child nursing 38 6 

Medic 42 6 

The Medical letter on drugs and therapeutics 55 1429 

1431 

Molecular endocrinology 27 11 

12 

New england journal of medicine                    369 21 

23 

Nursing                                            43 11 

Nursing research 62 6 

Ophthalmic surgery, lasers and imaging 62 6 

Postgraduate medical journal                       89 1057 

Science 342 6158 

6159 

6160 

6161 

6162 

 2 12 סיינטיפיק אמריקן

 

 


