
   
 

 חדשות הספרייה הרפואית

 3102 אוקטובר

 

 חדש בספרייה
 

Wiley online library 

בימים אלו אנו נמצאים בתהליך של חידוש המנוי 

השנתי של הספרייה למאגר כתבי העת 

למקצועות הבריאות  wileyהאלקטרוניים של 

 01במסגרת חידוש המנוי נקבל גישה ל . והסיעוד

 . ביניהם:כתבי עת חדשים

 

 Acute medicine & surgery 

 Clinical liver disease 

 Nursing for womens health 

 

 .4102הגישה לכתבי העת תיפתח בינואר 

 

 (0מאגרי מידע )

של  adisהספרייה קיבלה גישה למאגר המידע 

springer  לתקופת ניסיון של שלושה

ומתחלק  בפרמקולוגיה. המאגר עוסק חודשים

 לשלושה מאגרי משנה:

 

 מאגר מידע בנושא שימוש בתרופות 

 מאגר מידע על פיתוח תרופות חדשות 

 מאגר מידע על ניסויים קליניים בתרופות 

 

כתבי עת בנושאי  32כמו כן קיבלנו גישה ל 

ניתן לעיין ברשימת כתבי העת  .פרמקולוגיה

 בכתובת:

Http://www.springer.com/adisonline?Sg

wid=0-1750313-0-0-0 

 

תקופת הניסיון של השימוש במאגרים ובכתבי 

.  אנו מעוניינים 4102העת תסתיים בסוף דצמבר 

חוות דעתכם על המאגרים השונים. היא  לקבל את

תעזור לנו להחליט האם כדאי לרכוש גישה 

 למאגרים ולכתבי העת.

 

 (3מאגרי מידע )

 isabelהספרייה קיבלה גישה למנגנון החיפוש 

לתקופת ניסיון של שלושה  ebscoשל 

מנגנון החיפוש מאפשר לחפש מידע על  חודשים.

בוצת מחלות וסימפטומים על ידי פירוט של ק

הגיל של החולה ופרמטרים קליניים נוספים. ניתן 

 לגלוש למסך החיפוש בכתובת:

http://www.springer.com/adisonline?SGWID=0-1750313-0-0-0
http://www.springer.com/adisonline?SGWID=0-1750313-0-0-0


://www.isabelhealthcare.com/suggeHttp

st_diagnoses_advanced/landing_page 

 

יופיע באתר הספרייה   isabelקישור למנגנון 

 בימים הקרובים.

 

תסתיים   isabel תקופת הניסיון של השימוש ב

.  אנו מעוניינים לקבל את 4102בסוף דצמבר 

היא תעזור לנו להחליט האם כדאי  .חוות דעתכם

 לרכוש גישה למאגרים ולכתבי העת.

 

  ספרים חדשים בספרייה

שני ספרים בשבוע שעבר התקבלו בספרייה 

שנתית -שנכללו בהזמנת הספרים החצי חדשים

 של הספרייה:

Vascular and interventional radiology: 

the requisits. 2
nd

 edition. 

Saunders 2014 

 

Essentials of clinical geriatrics .  

7
th

 edition. 

Mcgraw hill 2013 

 

הספרים נמצאים בתצוגת הספרים החדשים 

בספרייה וניתן לעיין בהם בספרייה בלבד. 

הספרים יצאו מהתצוגה ואז  44.01.02בתאריך 

ניתן יהיה להשאיל כל אחד מהם ללילה אחד 

 בלבד.

 

 אתר האינטרנט של הספרייה

בחודשים אוגוסט וספטמבר נערכו שיפוצים 

לאתר נוספה  .באתר האינטרנט של הספרייה

רשימה של קישורים שימושיים הכוללת קישורים 

לאתרים ממשלתיים, אתרי קופות חולים, אתרי 

בתי חולים, מאגרי מידע רפואיים ועוד. הרשימה 

 המשתמשים.מתעדכנת באופן שוטף לפי בקשות 

 כתובת:

 

://www.szmc.org.il/departments/meHttp

dicallibrary/internetresources/tabid/151

7/default.aspx 

 

ניתן לעיין בכל ה  02.01.02החל מתאריך 

newsletters  של הספרייה דרך אתר הקודמים

 הספרייה בכתובת:

 

Http://www.szmc.org.il/departments/me

dicallibrary/monthlynewsletters/tabid/2

586/default.aspx 

 

 חיפוש מידע רפואי
 

 עיבוד תוצאות החיפוש

בחירת מילות המפתח השלימה את בניית אסטרטגיית החיפוש. אנו יודעים מה אנו רוצים לחפש, באיזה מאגר מידע, 

: אנו באילו מילות מפתח נשתמש  ואיזו כמות של תוצאות אנו מקווים לקבל. הגיע הזמן לעבור ממחשבה למעשה

 מתחברים למאגר המידע, מקלידים את מילות המפתח ומקבלים רשימה של תוצאות. 

 

http://www.isabelhealthcare.com/suggest_diagnoses_advanced/landing_page
http://www.isabelhealthcare.com/suggest_diagnoses_advanced/landing_page
http://www.szmc.org.il/Departments/MedicalLibrary/InternetResources/tabid/1517/Default.aspx
http://www.szmc.org.il/Departments/MedicalLibrary/InternetResources/tabid/1517/Default.aspx
http://www.szmc.org.il/Departments/MedicalLibrary/InternetResources/tabid/1517/Default.aspx
http://www.szmc.org.il/Departments/MedicalLibrary/InternetResources/tabid/1517/Default.aspx
http://www.szmc.org.il/Departments/MedicalLibrary/MonthlyNewsletters/tabid/2586/Default.aspx
http://www.szmc.org.il/Departments/MedicalLibrary/MonthlyNewsletters/tabid/2586/Default.aspx
http://www.szmc.org.il/Departments/MedicalLibrary/MonthlyNewsletters/tabid/2586/Default.aspx


באופן טיפוסי נקבל רשימה של כמה מאות תוצאות שמתוכן עלינו לבחור את התוצאות הרלוונטיות לנושא החיפוש 

שיטות מיון טיפוסיות ידי מפתחי מאגר המידע. -שנבחרה על שיטת מיוןענו. תוצאות החיפוש ממוינות על פי שביצ

 הן:

 

 מיון לפי רלוונטיות 

 הפרסום מיון לפי תאריך 

  מחברשם המיון לפי 

 

 זמינות.מיון רשימה של שיטות תוך במרבית המאגרים ניתן לבחור את שיטת המיון מ

 

התוצאות  41-21ב משתמשים נוטים לעיין חשוב מאוד להיות מודע לשיטת המיון ולאפשרויות לשנות אותה. 

הפריטים הראשונים ברשימה הממוינת לפי שם המחבר אינם  41 הראשונות של כל חיפוש ולדלג על שאר התוצאות. 

הפריטים הראשונים של אותה הרשימה כאשר היא ממוינת לפי תאריך הפרסום. לכן כדאי להחליט באיזו  41זהים ל 

 תאימה ביותר לפני שמתחילים לסנן את התוצאות.משיטות המיון אנו מעוניינים ולבחור את השיטה המ

 

 דרושות הרבה סבלנות, חריצות והתמדה על מנת לסנן את תוצאות החיפוש. בחירת התוצאות מתבצעת על סמך:

  

 חיפושי מידע רפואי מתמקדים לרוב במאמרים "מעודכנים" מחמש השנים האחרונות.שנת הפרסום : 

 

 את נושא המאמר ולעיתים גם את סוג המאמר. לדוגמא:: כותרת הפרסום מפרטת כותרת הפרסום 

Synchronous multifocal osteosarcoma:  case report and literature review 

 

 התקציר מספק סיכום קצר של המאמר המאפשר להחליט האם המאמר רלוונטי לחיפוש.תקציר המאמר : 

 

 הפרסום. ייתכן מאוד שהמאגר מספק תקציר : חשוב לשים לב שבמאגר המידע מפורטת שפת שפת הפרסום

באנגלית למאמר שנכתב ביפנית. לכן יש להקפיד לבדוק את שפת הפרסום לפני שמחליטים האם מעוניינים 

 לראות את המאמר המלא.

 

 ציטוטים ופריטים מקורבים. –השלמת תהליך החיפוש : בפעם הבאה

  



 

 מאגרי מידע שימושיים
 

 וסימפטומיםמידע כללי, תרופות, מחלות 

 

Medscape 

וסקירות של חדשות  cmeמכיל מידע תרופתי, מידע על מחלות וסימפטומים,  . webmdמידע מקצועי מבית מאגר 

 בעולם הרפואה. השימוש במאגר הוא בחינם אך נדרשת הרשמה על מנת להשתמש בכל המידע שבמאגר:

 

 כתובת:

Http://www.medscape.com/ 

 

Medicinenet 

. מכיל מידע על מחלות וסימפטומים, מילון למונחי רפואה, מאגר של מצגות webmdעוד מאגר מידע מקצועי מבית 

 ומאגר תמונות.

 

 כתובת:

Http://www.medicinenet.com 

Epocrates 

בעיקר מידע תרופתי אך גם מידע על מחלות וסימפטומים, טבלאות, פרוטוקולים ומחשבונים. השימוש  מאגר המכיל

 במאגר הוא בחינם אך נדרשת הרשמה על מנת להשתמש בכל המידע שבמאגר:

 

 כתובת:

Http://www.epocrates.com/online 

 

 

 ספטמבר -אוגוסט  יםבחודששהתקבלו בספרייה ל כתבי עת גיליונות חדשים ש
 

 

Journal Volume Issue 
Acta cytologica 75 2 

Advances in anatomic pathology 20 7 

American family physician 88 2, 2, 7, 6 

American journal of clinical nutrition 98 4 

American journal of clinical pathology 140 4, 2 

American journal of health-system pharmacy 70 15-18 

American journal of nursing 113 8, 9 

American journal of occupational therapy 67 4 

American journal of psychiatry 170 8, 9 

http://www.medscape.com/
http://www.medicinenet.com/
http://www.epocrates.com/online


Journal Volume Issue 
American journal of respiratory and critical care medicine 188 3, 4, 5 

American journal of roentgenology 201 2 

Annals of internal medicine 159 4 + ACP 

Annals of otology, rhinology and laryngology 122 8, 9 

Antimicrobial agents and chemotherapy 57 8, 9 

Archives of disease in childhood 98 8, EP-4 , 9, FN-5 

Archives of pathology and laboratory me 137 8, 9 

British journal of ophthalmology 97 8, 9 

British journal of psychiatry 203 2, 3 

British medical journal 347 7919-7925 

Cancer nursing 36 4 

Chest 144 2, 3 

Clinical and experimental rheumatology 31 4 

Clinical chemistry 59 8, 9 

Clinical nephrology 80 2, 3 

Diabetes 62 8, 9 

Endocrinology 154 8, 9 

Eye and contact lens 39 5 

Gut 62 8, S2, 9 

Infection control and hospital epidemio 34 8, 9 

JAMA 310 5-12 

JAMA dermatology 149 8, 9 

JAMA internal medicine                             173 16, 17 

JAMA neurology 70 8, 9 

JAMA ophthalmology 131 8, 9 

JAMA otolaryngology - head and neck surgery 139 8, 9 

JAMA pediatrics 167 8, 9 

JAMA psychiatry 70 8, 9 

JAMA surgery 148 8, 9 

Journal of cardiopulmonary rehabilitation and prevention                     33 4 

Journal of clinical endocrinology and metabolism 98 8, 9 

Journal of clinical investigation 123 8, 9 

Journal of clinical psychiatry 74 8 

Journal of family practice 62 8, 9 

Journal  of gerontological nursing 39 8 

Journal of immunology 191 3, 4, 5 

Journal of laryngology and otology 127 8 

Journal of medical ethics 39 9 

Journal of nuclear medicine 54 8, 9 

Journal of nursing education 52 8, 9 

Journal  of pediatric ophthalmology and strabismus 50 4 

Journal of perinatology 33 8, 9 

Journal of rheumatology 40 8, 9 

Journal of ultrasound in medicine 32 8, 9 

The Lancet 382 9890-9898 



Journal Volume Issue 
M.C.N. american journal of maternal child nursing 38 4 

MEDIC 42 4 

Medical letter on drugs and therapeutics 55 1422-1426 

Molecular endocrinology 27 8, 9 

Nephrology nursing journal 40 4 

New England journal of medicine 369 5-12 

Nursing  43 8, 9 

Nursing clinics of North America 48 3 

Nursing Management 44 8, 9 

Nursing research 62 5 

Ophthalmic surgery, lasers and imaging 44 4 

Pediatric nursing 39 4 

Postgraduate medical journal 89 1054, 1055 

Science 341 6145-6153 

Social work in health care 52 7 

 6 00 סיינטיפיק אמריקן

 


