
   
 

 חדשות הספרייה הרפואית

 3102 נובמבר

 

 חדש בספרייה
 

 בספרייה יםחדש יםספר

 עותק של הספר: הספרייה רכשה 
 

 

פרקים באנדוקרינולוגיה לרופאי 

הילדים מאת משה פיליפ וזאב 

 חורב. 

 

הספר הגיע לספרייה ונמצא 

 בתצוגת הספרים החדשים. 

 

 הספרייה הזמינה עותקים של הספרים: 
 

 

המדריך המעשי לטיפול הרפואי 

והסיעודי בקשיש מאת אפרים 

 אייזן.  

 

 הספר יגיע לספרייה בקרוב.

 

 

Current Medical Diagnosis 

and Treatment 2014 

 

 הספר יגיע לספרייה בקרוב.

 

 ישיבת ועדת ספרייה

לישיבה  31.55.52ועדת הספרייה תתכנס ב 

שנתית. הועדה תדון ברכישת ספרים ומאגרי -חצי

 מידע חדשים עבור הספרייה. 

 

 שנתית רשימת פרסומים 

בימים אלה אנו עסוקים בהכנת רשימת 

 הפרסומים השנתית של צוות המרכז הרפואי.

הרשימה תכלול מאמרים מכתבי עת שפיטים 

(peer reviewed) רשימת הפרסומים בלבד .

עד  . 3152תופץ לצוות המרכז הרפואי בינואר 

מאמרים שנכתבו על ידי צוות  571עתה איתרנו 

הפניות . נשמח לקבל 3152שערי צדק בשנת 

 למאמרים נוספים.

 



 חיפוש מידע רפואי
 

  ציטוטים ופריטים מקורבים -השלמת תהליך החיפוש 

עיבוד התוצאות מביא אותנו למצב שבו ביצענו את כל השלבים בתהליך החיפוש: בנינו אסטרטגית חיפוש, 

בחרנו מאגר מידע, ביצענו את החיפוש ובחרנו מתוך רשימת התוצאות את התוצאות המתאימות לנו. כעת 

ך על ידי השלים את התהלימומלץ לבכל זאת ניתן להפסיק את התהליך ולהשתמש בתוצאות שקיבלנו. 

פריטים מקורבים לפחות עבור חלק מהתוצאות שבידינו. סקירה כזאת תבטיח שלא /או סקירת ציטוטים ו

 נשמיט פריטים חשובים מרשימת התוצאות הסופית.

 

בהנחה שרשימת התוצאות מורכבת ממאמרים: לכל מאמר ברשימת התוצאות ישנה "רשת" של מאמרים 

הי.  מאמרים דומים יכולים להיות מאמרים העוסקים באותו נושא. דומים לו או קשורים אליו בצורה כלש

שציטטו את המאמר  שעליהם הסתמך המאמר המקורי או מאמרים מאמרים קשורים יכולים להיות מאמרים

ברי המאמר המקורי או אפילו מאמרים שנכתבו המקורי או מאמרים שנכתבו על ידי אחד או יותר ממח

 של המאמר המקורי. באותו שדה מחקר בשנת הפרסום

 

 מרבית מנועי החיפוש כוללים קישור לפריטים מקורבים. הקישורים נקראים בשמות שונים לדוגמא:

 

 Related Items (Pubmed) 

 Cited By (Google Scholar)  

 Related Articles (Science Direct) 

 

כאשר מזהים ברשימת התוצאות מאמר שהוא מרכזי לנושא החיפוש, כדאי מאוד לעבור על רשימת 

הפריטים המקורבים לאותו מאמר. במקרים רבים נמצא ברשימת הפריטים המקורבים מאמרים נוספים 

לעיתים קרובות המאמרים המקורבים קרובים  רלוונטיים לנושא שנשמטו מרשימת התוצאות שבידינו. 

 החיפוש יותר משאר הפריטים שברשימת התוצאות.  לנושא

 

בודקים רשימה של פריטים מקורבים צריך להיות מודעים לשיטת המיון של הפריטים ברשימה כאשר 

 ולאפשרויות לשנות אותה.

 

 זהו המאמר האחרון בסדרת המאמרים על חיפוש מידע רפואי.

 

 Pubmedטיפים לחיפוש ב  –סידרת מאמרים חדשה בפעם הבאה: 

 



 מאגרי מידע שימושיים
 

 רשתות חברתיות לחוקרים

 

רשתות חברתיות הן אתרי אינטרנט המשמשים לתקשורת בין משתמשים. לכל משתמש ברשת חברתית יש 

פרופיל שבו הוא מציג את עצמו ואת תחומי העניין שלו. בנוסף לפרופיל, כל משתמש בונה לעצמו רשימת 

החברים יכולים להתכתב,  שגם הם משתמשים ברשת החברתית."חברים" בעלי תחומי עניין דומים 

 להעביר מסמכים או לקיים קבוצות דיון בנושאים שונים.

 

בשנים האחרונות הולכות ומתפתחות רשתות חברתיות שנועדו לאוכלוסיות ספציפיות כגון רופאים או 

 חוקרים. המידע הזורם ברשתות אלו הוא כלי רב ערך לקידום המחקר. 

 

Researchgate 

ניתן לנהל ביבליוגרפיה אישית, להעלות את . הרשת החברתית הגדולה ביותר לחוקרים מתחומים שונים

הטקסט המלא של מאמרים לעמוד הפרופיל האישי ולהוריד מאמרים בטקסט מלא מעמודי הפרופיל של 

חוקרים השייכים  86חוקרים אחרים. קיימות התכתבויות וקבוצות דיון בנושאים שונים. ברשת חברים 

 .לשערי צדק

 

 כתובת:

http://www.researchgate.net/ 

 

Frontiersin 

המפרסם שורה של כתבי עת אקדמיים בתחומי המדע והרפואה  Frontiersרשת חברתית של המוציא לאור 

 Frontiersבגישה פתוחה. הדיונים של החברים ברשת מתמקדים סביב מאמרים שפורסמו בכתבי העת 

in…  חוקרים השייכים לשערי צדק. 6ובמאמרים הקשורים אליהם. ברשת חברים 

 

 כתובת:

http://www.frontiersin.org/ 

 

MyScienceWork 

רשת חברתית מקצועית למדענים המוקדשת למאמרים בגישה פתוחה. מקור מצוין לחיפוש והורדת 

 מאמרים מדעיים:

 

 כתובת:

http://www.mysciencework.com/ 

http://www.researchgate.net/
http://www.frontiersin.org/
http://www.mysciencework.com/


 אוקטוברגיליונות חדשים של כתבי עת בחודש 
 

 

Journal Volume Issue 

Acta cytologica 17 1 

American family physician 88 
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8 

American journal of clinical nutrition 98 2 

American journal of clinical pathology 140 2 

American journal of health-system pharm 70 

 

51 

31 

35 

American journal of nursing 113 51 

American Journal of Occupational Therapy 67 5 

American journal of psychiatry 170 10 

American journal of respiratory and critical care medicine 188 7 

American journal of roentgenology 201 4 

Annals of internal medicine 159 8 + ACP 

Annals of otology, rhinology and laryngology       122 10 

Antimicrobial agents and chemotherapy 57 10 

Archives of disease in childhood 98 
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Archives of pathology and laboratory me 137 10 

British journal of ophthalmology 97 10 

British journal of psychiatry 203 4 

British medical journal 347 
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Cancer nursing 36 5 

Chest 144 4 

Clinical chemistry 59 10 

Clinical and experimental rheumatology 31 5 

Clinical nephrology 80 4 

Diabetes 62 10 

Endocrinology 154 10 



Journal Volume Issue 

Frontline gastroenterology 4 4 

Gut 62 10 

Infection control and hospital epidemiology 34 10 

JAMA 310 
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Journal of clinical endocrinology and metabolism 98 10 

Journal of clinical psychiatry 74 S.1 

Journal  of family practice 62 10 

Journal of immunology 191 7 

8 

Journal of medical ethics 39 10 

Journal of nuclear medicine 54 10 

Journal of nursing care quality 28 4 

Journal of nursing education 52 10 

Journal of pediatric ophthalmology and strabismus 50 5 

Journal of perinatal medicine 41 5 

Journal of perinatology 33 10 

Journal of rheumatology 40 10 

Journal of ultrasound in medicine 32 10 

Lancet 382 9899 

9901 

9902 

M.C.N. American journal of maternal child nursing 38 5 

Medical letter on drugs and therapeutics 55 1427 

Medicine and Law 32 3 

Nephrology nursing journal 40 5 

New England journal of medicine 369 14 

15 
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Nursing 43 10 

Nursing management 44 10 

Ophthalmic surgery, lasers and imaging 44 5 

Postgraduate medical journal 89 1056 



Journal Volume Issue 

Science 341 

342 

6154 
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