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המרכז הרפואי שערי צדק
הספרייה הרפואית

מה חדש
תרומת ספרים וכתבי עת באורולוגיה
הספרייה קיבלה תרומה משמעותית של ספרים וכתבי עת נדירים באורולוגיה .כתבי העת שהתקבלו כוללים כרכים
וגיליונות נדירים החל משנת  0391ועד שנות ה  01של המאה העשרים.
אנו נמצאים בתהליך של רישום וסידור החומר שהתקבל .עם סיום התהליך תופץ הודעה לכל המשתמשים בספרייה.

ספרים חדשים באונקולוגיה
הספרייה קיבלה תרומה של שלושה ספרים חדשים באונקולוגיה:
Biotherapy : a comprehensive overview
edited by Paula Trahan Rieger
Jones and Bartlett, 2001
Handbook of evidence-based radiation oncology
Springer 2010

Thrombosis and cancer
edited by Gilles Lugassy
Martin Dunitz 2004

רשימת פרסומים של צוות שערי צדק בשנת 2102
בימים אלו אנו מסיימים את הכנת רשימת הפרסומים של צוות שערי צדק בשנת  .2102הרשימה מכילה  063מאמרים
שהתפרסמו ב  160כתבי עת שונים.
קוראים המעוניינים לקבל עותק של הרשימה מתבקשים לשלוח  e-mailלספרייה.

מערכת ממוחשבת לרישום השאלה בינספרייתית
בתחילת חודש ינואר ,נכנסה לשימוש מערכת ממוחשבת לרישום ומעקב אחר הזמנות מאמרים מספריות אחרות .את
התוכנה פיתחה ,איריס ארד ,מנהלת הספרייה .התוכנה היתה בשימוש במשך מספר שנים בספריית ביה"ח הדסה הר-
הצופים ולאחר מכן בספריית ביה"ח הרצוג .עתה היא הותאמה במיוחד לצרכי הספרייה הרפואית בשערי צדק.
השימוש בתוכנה מייעל מאוד את תהליך הזמנת המאמרים מספריות אחרות ואת המעקב אחר ההזמנות והתשלום
עבורן.

חיפוש מידע רפואי
חיפוש ב  – PUBMEDחיפוש לפי שדות
רישום של מאמר ב  Pubmedמורכב מאוסף של פריטי מידע הנקראים שדות .כל שדה מתאר אספקט שונה של המאמר :השדה
" "Journalמכיל את שם כתב העת שבו התפרסם המאמר .השדה " "titleמכיל את כותרת המאמר ,השדה " "authorsמכיל את
רשימת המחברים של המאמר ,השדה " "Publication Dateמכיל את תאריך הפרסום של המאמר.
מאגר  Pubmedמאפשר לחפש מאמרים לפי ערכים הנמצאים בשדה מסויים .לדוגמא :ניתן לחפש מאמרים שבכותרתם מופיעה
המילה ” . “headacheניתן גם לחפש שילובים של ערכים הנמצאים בשדות שונים ,לדוגמא :מאמרים שהתפרסמו בכתב העת
" "New England Journal of Medicineבשנת .2102
על מנת לחפש ערך המופיע בשדה מסויים יש לכתוב את הערך ואחריו בסוגריים מרובעים את שם השדה.
חיפוש של:
]“Jerusalem Syndrome”[ti
יחזיר מאמרים שבכותרתם מופיע הצירוף ""Jerusalem Syndrome
?Jerusalem syndrome or paranoid schizophrenia
Fastovsky N, Teitelbaum A, Zislin J, Katz G, Durst R.
Psychiatr Serv. 2000 Nov;51(11):1454. No abstract available.
Further comments on Jerusalem syndrome.
Hellewell JS, Haddad PM.
Br J Psychiatry. 2000 Jun;176:594. No abstract available.
Comments on Jerusalem syndrome.
Kalian M, Witztum E.
Br J Psychiatry. 2000 May;176:492. No abstract available.

:חיפוש של
NEJM [jour] 2014[pdat]
2102  בשנתNew England Journal of Medicine יחזיר רשימה של מאמרים שהתפרסמו בכתב העת
Clinical decisions. Cardiac screening before participation in sports--polling results.
Colbert JA.
N Engl J Med. 2014 Mar 6;370(10):e16. doi: 10.1056/NEJMclde1401118..
Images in clinical medicine. Frank's sign.
Griffing G.
N Engl J Med. 2014 Mar 6;370(10):e15. doi: 10.1056/NEJMicm1213868
The Human Resources for Health Program in Rwanda.
Shelton JD, Hodgins S.
N Engl J Med. 2014 Mar 6;370(10):981. doi: 10.1056/NEJMc1315971#SA1.

.חיפוש לפי שדות מאפשר גמישות רבה שמבטיחה שתוצאות החיפוש תהיינה מדויקות ככל האפשר
רשימה של שדות שימושיים
Field
[ti]
[au]
[jour]
[ta]
[pdat]
[vol]
[issue]
[page]
[pmid]

Interpretation
word in title
author’s name
journal full name
journal abbreviation
publication date
volume
issue
page range
Pubmed identification number

Example
Heart[ti]
Smith J[au]
American Heart Journal[jour]
Am J Cardiol[ta]
2013[pdat]
125[vol]
39[issue]
125-9[page]
2468793[pmid]
 חיפוש מאמר ספציפי.2 . שילובים בין שדות.0 :בפעם הבאה

אתרים שימושיים
אטלסים ותמונות
Anatomy Atlases
האתר מנוהל ומתוחזק על ידי חברי צוות של אוניברסיטת  Iowaומכיל מגוון של אטלסים אנטומיים.
http://www.anatomyatlases.org/
Geneva Foundation of Medical Education and Research
אתר של אירגון הפועל בשיתוף עם ארגון הבריאות העולמי .האתר מכיל אלפי תמונות מסוגים שונים באיכות גבוהה.
התמונות מחולקות לפי מערכות ותת מערכות בגוף וכן לפי סוגי מחלות או גידולים.
http://www.gfmer.ch/selected_images_v2/index.php
Medical Stock Sources
אינדקס של הספריה הלאומית לרפואה של ארה"ב המכיל קישורים למגוון אתרים של תמונות ,צילומים ,הנפשות
וסרטונים בנושאי רפואה
https://www.nlm.nih.gov/services/stockshot.html

