
   
 

 חדשות הספרייה הרפואית

 3102יולי 
 

 חדש בספרייה
 

 מקומות ישיבה

במהלך חודש יוני נוספו לאולם האחורי 

 – חמישה מקומות ישיבהשל הספרייה 

שלושה שולחנות לקורא יחיד ושולחן 

אחד לשני קוראים. האולם האחורי של 

מקומות ישיבה.  17הספרייה מכיל כעת 

כל מקומות הישיבה באולם האחורי 

 נמצאים בשימוש מתמיד.

 

 ביבליוגרפיה חצי שנתית

בתחילת חודש יולי, פרסמה הספרייה 

רשימת פרסומים של צוות המרכז 

 .3102יוני  -הרפואי בחודשים ינואר 

פרסומים. ברשימה  101הרשימה מכילה 

  peerנכללו אך ורק מאמרים מ 

reviewed medical journals  כאשר

לפחות אחד מהמחברים הגדיר את עצמו 

שייך למרכז הרפואי שערי צדק.  

הרשימה  מבוססת על המאגר 

 הביבליוגרפי של הספרייה.

 

שמחנו מאוד לקבל תגובות, הערות 

ועדכונים לרשימה. אנו לומדים את 

 החיפוש   שיטות את  לקחים, משפרים ה

 

שלנו ומיישמים את המסקנות. רשימת 

תתפרסם בחודש  2013פרסומים לשנת 

 .2014ינואר 

 

 (0ספרים אלקטרוניים )

תוך כדי חיפוש שיגרתי הסתבר לנו 

מכיל  Proquest Nursingשמאגר 

ספרים  68 ה לטקסט המלא שלגיש

. בין אלקטרוניים בתחומים שונים

הספרים במאגר נכללת סידרת הספרים 

Curbside Consultation   המספקת

תשובות מרוכזות ומתומצתות לשאלות 

קליניות נפוצות.  קישורים לספרים של 

נמצאים   Proquest Nursingמאגר 

בקטלוג הספרים האלקטרוניים של 

 הספרייה. 

 

 (3ספרים אלקטרוניים )

בימים אלה נכנסה לשימוש באתר 

קטלוג של ספרים תוכנת הספרייה 

. התוכנה מאפשרת לבצע אלקטרוניים

חיפושים לפי מילים מכותרת הספר וכן 

חיפוש ספרים לפי נושאים. הקטלוג מכיל 

ספרים  332קישורים לטקסט המלא של 



והוא מתעדכן באופן שוטף.  אלקטרונים 

הרצה, יימחקו מהאתר כל  לאחר תקופת

דפי הקישורים הנמצאים תחת הסעיף 

BooksPlus   והגישה לספרים

אלקטרוניים תתאפשר דרך תוכנת 

 הקטלוג בלבד. 

 

 

 

 ספרים חדשים בספרייה

באתר האינטרנט של הספרייה נפתח 

מדור חדש המכיל רשימה של ספרים 

חדשים בספרייה. הרשימה מתעדכנת 

באופן שוטף. כדי לעיין ברשימה יש 

לגלוש לאתר הספרייה הרפואית ולבחור 

 New Books in theבקישור ל 

Library. 

 חיפוש מידע רפואי

 

 נכון תכנון של תוצאה הוא יעיל חיפוש

בחודש שעבר סקרנו את השלבים בתהליך החיפוש. היום, נתמקד בשלב הראשון בתהליך 

 בניית אסטרטגית חיפוש. -

 

שלב בניית האסטרטגיה. אינו מתבצע מול המחשב. זהו שלב של מחשבה ותכנון שנועדו 

ת במידת וולהביא תוצאות מדויקלהקטין את מספר מחזורי החיפוש וכך לחסוך זמן 

תחילה בהגדרת הבעיה שהעלתה את הצורך בחיפוש. . בניית אסטרטגית חיפוש מהאפשר

 לות )שיטת מל"כ(:כדי להגדיר את הבעיה יש לענות על שלוש שא

 

 )מה )נושא החיפוש 

הגדרת נושא החיפוש קובעת באיזה מילות חיפוש נשתמש. ההגדרה צריכה להיות 

, אך לכלול אך ורק מידע רלוונטי. ההגדרה צריכה פשוטה ברורה ומדויקת

 .תכלול את כל המידע הנדרשחשוב מאוד שהיא 

 

 )למה )מטרת החיפוש 

לדוגמא:  המידע שאנו מעוניינים לקבל. סוגהגדרת מטרת החיפוש קובעת את 

מחלה רומז שהתוצאות המבוקשות הן פרוטוקולים  רענון ידע על חיפוש לצורך 

 או מאמרי סקירה. Textbookאו קווים מנחים לטיפול, או פרק מ 

 

 )כמה )כמות התוצאות המבוקשות 

את סוג המאגר שבו יתבצע הגדרת כמות התוצאות המבוקשות מסייעת לקבוע 

אם כמות התוצאות המבוקשות היא מועטה כדאי לחפש במאגר המסכם  יפוש.הח

מידע מכמה מקורות שונים ומגיש סקירה מתומצתת של המידע. אם נדרשות 

 תוצאות רבות כדאי לחפש במאגר הממפתח מאמרים אך אינו מסכם את המידע.



 לבניית אסטרטגית חיפושדוגמא 

 ]מיתיותכל הדוגמאות המובאות בסידרה זו הן א[

 ". בשיחה עימו התברר:Phenerganרופא בכיר ביקש מידע על "תופעות לואי של 

 

במחלקה דמנטית ואינה מתקשרת עם הסביבה, מאושפזת  87קשישה בת  תיאור מקרה:

. המשפחה ביקשה שהקשישה מקבלת תרופות נגד לחץ דם גבוה, סיעודית בבית אבות

תקבל רק תרופות מצילות חיים. למשפחה נודע שהקשישה קיבלה זריקות של תרופה בשם 

Phenergan ושהתרופה אינה הכרחית ואינה מצילת חיים. המשפחה " הורדת חום"ל

 סיוע בהגשת תלונה להסתדרות הרפואית ולמשרד הבריאות. הרופאמקשה יב

 

 Phenerganמשמשת להורדת חום?  האם  Phenerganהאם  נושאי החיפוש )מה(:

יכולה לסכן את חיי הקשישה  Phenerganהאם  יכולה להיות תרופה מצילת חיים?

 ? בתרופות הנוספות שהיא מקבלתבהתחשב 

 

מטרת החיפוש היא הגשת תלונה להסתדרות הרפואית ולמשרד  :)למה( מטרת החיפוש

. קביל מבחינה 3. מעודכן 2. מדעי 1הבריאות. לכן סוג המידע שאנו מחפשים צריך להיות: 

  .משפטית.  מאמרים מדעיים מחמש השנים האחרונות עונים על הדרישות

 

כדאי  ולכן להסתמך על מספר מקורות במקרה המתואר חשוב  כמות התוצאות )כמה(: 

 לחפש במאגר הממפתח מאמרים אך אינו מסכם את המידע.

 

 מידע תרופתי במאגריהגדרת נושא החיפוש וסוג המידע המבוקש מנעו חיפושים מיותרים 

וחסכו זמן רב. הגדרת כמות התוצאות המבוקשות עזרה להקטין את מספר מחזורי החיפוש 

 שבוצע

 

. למשרד הבריאות החיפוש והאם בסופו של דבר הוגשה תלונה למעוניינים: אינני זוכרת מה היו תוצאות

לא מופיעה בקשה לחיפוש נוסף,  ברישומים של בקשות החיפוש מהשנה הרלוונטית והשנה שאחריה

ממוקד יותר באותו נושא או בנושאים קרובים. האם המידע היה מספק? האם המבקש היה מרוצה 

  תייאש?אולי התוצאות גרמו לו להומתוצאות החיפוש? 

 

 בחירת מילות מפתחבפעם הבאה: 

  



 מאגרי מידע שימושיים

 

 מדעיים ללא תשלוםכתבי עת 

 

Biomed Central 

רפואה, ביוכימיה, כתבי עת בתחומי ה 200ליותר מ ללא תשלום מאגר המספק גישה 

. למרבית כתבי העת peer reviewedמיקרוביולוגיה ופרמקולוגיה. כל כתבי העת הם 

 שבמאגר אין גירסא מודפסת.

 

 כתובת:

 http://www.biomedcentral.com/ 

 

 

Directory of Open Access Journals 

כתבי עת  606מכיל קישורים ל  .אינדקס של קישורים לכתבי עת מדעיים בגישה פתוחה

 כתבי עת בסיעוד. 52ברפואה ו 

 

 כתובת:

http://www.doaj.org/ 

 

Pubmed Central 

המספק גישה ללא תשלום ( NLMשל הספרייה הלאומית לרפואה של ארה"ב )מאגר 

 peerכתבי העת הם  מרבית. ומדעי החיים כתבי עת בתחומי הרפואה 1800יותר מ ל

reviewed . מיליון מאמרים 2.7, המאגר מכיל כ 14.7.2013נכון ל.  

 

 כתובת:

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 

 

 

  

http://www.biomedcentral.com/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.doaj.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/


 של כתבי עת בחודש יוניחדשים גיליונות 

 

Journal Name Volume Issue 

Acta Cytologica 57 3 

Advances In Anatomic Pathology 20 3 

American Family Physician 87 11, 12 

American Journal Of Clinical Nutrition 97 6 

American Journal Of Clinical Pathology 139 6 

American Journal Of Health-System Pharmacy 70 11, 12 

American Journal Of Nursing 113 6 

American Journal Of Occupational Therapy 67 3 

American Journal Of Psychiatry 170 6 

American Journal Of Respiratory & Critical Care Medicine 187 11 

American Journal Of Roentgenology 200 6 

Annals Of Internal Medicine 158 11, 

12+ACP 

Annals Of Otology, Rhinology And Laryngology 122 6 

Antimicrobial Agents And Chemotherapy 57 6 

Archives Of Disease In Childhood 98 6, EP-3 

Archives Of Pathology And Laboratory Medicine 137 6 

British Journal Of Ophthalmology 97 6 

British Journal Of Psychiatry 202 6 

British Medical Journal 346 7910, 

7911, 

7912, 

7913 

Cancer Nursing 36 3 

Chest 143 6 

Clinical And Experimental Rheumatology 31 3 

Clinical Chemistry 59 6 

Clinical Nephrology 79 6 

Diabetes 62 6 

Disease-A-Month 154 6 

Endocrinology 154 6 

Frontline Gastroenterology 4 3 

Gut 62 6, suppl. 1 

Infection Control And Hospital Epidemiology 34 5 

Jama 309 21, 22, 23 

Jama Dermatology 149 6 

Jama Internal Medicine 173 11, 12 

Jama Neurology 70 6 

Jama Ophthalmology 131 6 

Jama Otolaryngology - Head And Neck Surgery 139 6 

Jama Pediatrics 167 6 

Jama Psychiatry 70 6 

Jama Surgery 148 6 

Journal Of Cardiopulmonary Rehabilitation And Prevention 33 3 



Journal Name Volume Issue 

Journal Of Clinical Endocrinology And Metabolism 98 6 

Journal Of Clinical Investigation 123 5 

Journal of Family Practice 62 6 

Journal Of Family Practice 62 6 

Journal Of Gerontological Nursing 39 6 

Journal Of Immunology 190 11 

Journal Of Laryngology And Otology 127 6 

Journal of Medical Ethics 39 6, 1-MH 

Journal of Nuclear Medicine 54 6 

Journal Of Nursing Education 52 6 

Journal Of Pediatric Ophthalmology And Strabismus 50 3 

Journal Of Rheumatology 40 6 

Journal Of Ultrasound In Medicine 32 6 

Kidney International 83 6 

Lancet 381 9881, 

9882, 

9883, 

9884, 

9885 

M.C.N American Journal of Maternal Child Nursing 38 3 

Medical Letter On Drugs And Therapeutics 55 1418 

Molecular Endocrinology 27 6 

New England Journal Of Medicine 368 23, 

24,25,26 

Nursing 43 6 

Nursing Management 44 6 

Ophthalmic Surgery, Lasers And Imaging 44 3 

Pediatric Nursing 39 3 

Postgraduate Medical Journal 89 1052 

Science 340 6137, 

6138 

Social Work In Health Care 52 5 
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