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 המרכז הרפואי שערי צדק

 הספרייה הרפואית

 

                        
 

 מה חדש
 

 קטלוג הספרייה באינטרנט

באמצע חודש מרץ עלתה לאתר האינטרנט של הספרייה גירסא נסיונית של תוכנת הקטלוג הקיימת בספרייה. התוכנה 

נמצא בספרייה, האם הפריט ניתן להשאלה ולאיזו תקופה  )ספר או כתב עת( החדשה מאפשרת לבדוק האם פריט כלשהו

 רשימה של פריטים העוסקים בנושא מסויים.  הציגניתן להשאיל אותו. התוכנה מאפשרת גם ל

 

 .הנתונים בתוכנה החדשה מתעדכנים כל בוקר

 

 גירסא סופית ומעודכנת של התוכנה צפויה לעלות לאתר בסוף חודש אפריל.

 

 על מנת להשתמש בתוכנה החדשה יש לגלוש לאתר הבית של הספרייה בכתובת: 

http://www.szmc.org.il//tabid/1574/Default.aspx  

 

 Search Our Catalog:  בתפריט המופיע בחלק השמאלי של המסך יש לבחור

 

 

 וסף תדפיסים נדיריםתרומה של א

( של מאמרים reprintsשל כמה אלפי תדפיסים )של אוסף לקראת סוף חודש אפריל הספרייה עתידה לקבל תרומה 

  .בשפות שונות של המאה העשרים ועד ימינו 04רפואיים בנושאים שונים. האוסף כולל מאמרים החל משנות ה 

 

  

http://www.szmc.org.il/tabid/1574/Default.aspx
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 רפואי חיפוש מידע
 

 בין שדותשילובים  – PUBMEDחיפוש ב 

 

בפעם הקודמת למדנו איך לחפש לפי שדות על מנת לאפשר גמישות בחיפוש ולהבטיח קבלה של תוצאות מדויקות ככל האפשר. 

  :חיפוש שלהדגמנו גם שניתן לבצע חיפוש לפי מספר שדות ביחד. למשל 

NEJM [jour]  2014[pdat]   

 4400בשנת  New England Journal of Medicineיחזיר רשימה של מאמרים שהתפרסמו בכתב העת 

. אופרטורים בולאנייםבין ערכים שנמצאים בשדות שונים. השילוב מתבצע על ידי שימוש ב כאשר מבצעים חיפוש ניתן לשלב

 האופרטורים הבולאניים השימושיים ביותר הם:

 משמעות אופרטור

AND וגם 

OR או 

 

 אופרטורים בולאניים נכתבים באותיות גדולות בלבד. Pubmedב חשוב לדעת: 

 :חיפוש של

 headache[ti] AND fever[ti] 

 :feverהמילה   וגם headacheיחזיר מאמרים שבכותרתם מופיעה המילה 

 

 

 :חיפוש של



 headache[ti] OR fever[ti] 

 :(המילים גם יחדאו שתי ) feverהמילה  או headacheיחזיר מאמרים שבכותרתם מופיעה המילה 

 

 ניתן להגדיר שילובים מסובכים של מילות חיפוש על ידי שימוש בסוגריים:

(headache[ti] OR fever[ti]) 

AND 

(influenza[majr] OR “hay fever”[majr]) 

 

ושהמחלה שבה הם עוסקים היא שפעת או קדחת  feverאו המילה  headacheמאמרים שבכותרתם מופיעה המילה 

 .השחת

( 

 (Shaare*[ad] OR zede*[ad])  OR  (Tzivoni[au] OR Halev*[au]) 

) 

AND 2014[pdat] 

 

מאמרים שפורסמו על ידי מחברים משערי צדק או על ידי פרופ' צבעוני או על ידי פרופ' הלוי )לאו דוקא תחת שיוך של 

 4400שערי צדק( בשנת 

 

סייע לאיתור מאמר מסויים. מספיק לומר שאיתור של נדגים איך השימוש בשדות ובאופרטורים יכול ל בפעם הבאה

 מאמר מסויים כרוך בשילוב בין שדות )שם כתב העת, שנת פרסום, עמודים..( על ידי אופרטורים בולאניים.

  



 אתרים שימושיים
 

 קווים מנחים וניירות עמדה

 

National Guidelines Clearing House 

ארה"ב. הוא מכיל בסיס  ממשלת של Agency for Healthcare Research and Qualityה האתר מתוחזק על ידי 

שונים  guidelinesניתן לקבל סינתזה של מספר  בנושאים שונים ומגוונים. evidence based guidelinesנתונים של 

 באותו נושא.

 

 כתובת:

http://www.guideline.gov/ 

 

NICE 

גוף בין משרדי השייך לממשלת  – National Institute for Health and Care Excellenceהאתר מתוחזק על ידי 

 לפי נושא או לפי הגוף המפרסם. guidelinesבריטניה. האתר מכיל קווים מנחים בנושאים שונים. ניתן לחפש 

 

 כתובת:

 

http://www.nice.org.uk/aboutnice/whatwedo/aboutclinicalguidelines/about_clinical_guidelines.jsp 

 

 

 ות עמדהההסתדרות הרפואית בישראל: חיפוש קווים מנחים ונייר

האתר מתוחזק על ידי ההסתדרות הרפואית בישראל. האתר מאפשר לחפש קווים מנחים וניירות עמדה של ההסתדרות 

 של אירגוני רופאים שונים.גם הרפואית בישראל ו

http://www.ima.org.il/MainSite/SearchClinicalInstructions.aspx 
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