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המרכז הרפואי שערי צדק
הספרייה הרפואית

מה חדש
רשימת פרסומים שנתית
באמצע חודש ינואר  ,4102פרסמה הספרייה הרפואית את רשימת הפרסומים השנתית של צוות שערי צדק בשנת
 .4102הרשימה מכילה  402מאמרים שפורסמו ב  061כתבי עת רפואיים .הרשימה מורכבת אך ורק ממאמרים
שפורסמו ב  peer reviewed medical jounalsכאשר לפחות אחד המחברים מגדיר את עצמו שייך לשערי צדק.
שמחנו מאוד לקבל תגובות ועדכונים לרשימה מאנשי הצוות .הספרייה ממשיכה לעקוב בצורה שוטפת אחרי פרסומי
צוות שערי צדק .נשמח לקבל מידע על פרסומים חדשים.

ספרים חדשים ברפואת עיניים
הספרייה רכשה את ההוצאה האחרונה של סידרת הספרים של  Basic and Clinical Science Courseבהוצאת
האקדמיה האמריקאית לרפואת עיניים .הסידרה כוללת  02כרכים שמחליפים את הכרכים הישנים יותר שהיו בספרייה.
הכרכים הישנים נמסרו בהשאלה קבועה למחלקת עיניים.

כתבי עת אלקטרוניים
השנה נוספו לחבילת כתבי העת האלקטרונים של  ,Sageכ  01כתבי עת חדשים .רשימה של כתבי העת החדשים
תתפרסם בקרוב.
הספרייה רכשה מנוי לחבילת כתבי העת  ADISשל  .Springerהחבילה כוללת  40כתבי עת בתחום הפרמקולוגיה.
רשימה של כתבי העת בחבילה ניתן למצוא באתר:
http://www.springer.com/adis/services?SGWID=0-1750716-0-0-0
קטלוג העיתונות האלקטרונית של הספרייה ( )e-Journalsו  Pubmedעודכנו וכעת הם קישורים לכל כתבי העת
החדשים .גם תהליך הוספת  091כתבי העת שבחבילת  Clinical Keyל  e-Journalsול  pubmedהסתיים.
כיום יש לספרייה גישה אלקטרונית ל  2,709כתבי עת בתשלום ול  0,929כתבי עת בגישה פתוחה  -בסך הכל 0,665
כתבי עת אלקטרוניים.

מערכת התרעה נגד גניבות מן הספרייה
 המערכת החדשה רגישה יותר מן.מערכת ההתרעה הישנה שהגנה על הספרייה הוחלפה במערכת חדשה ומודרנית
.המערכת הישנה ולכן היא יעילה יותר

חיפוש מידע רפואי
 ביטויים וחלקי מילים- PUBMED חיפוש ב
ביטויים
 צירופי המילים.בהקשר של חיפוש מידע באינטרנט ביטוי מוגדר כצירוף של מילים המופיעות ברצף ובסדר מסויים
." או "כלב שמירה" הם ביטוייםheart attack" ,"liver disease"
: מקבלים את התוצאהliver disease  את הצירוףPUBMED כאשר מחפשים ב
Nonalcoholic Fatty liver disease is associated with aortic valve sclerosis in patients with
type 2 diabetes mellitus.
Bonapace S, Valbusa F, Bertolini L, Pichiri I, Mantovani A, Rossi A, Zenari L, Barbieri E,
Targher G.
PLoS One. 2014 Feb 5;9(2):e88371. doi: 10.1371/journal.pone.0088371. eCollection 2014.
PMID:
24505484

:אבל גם את התוצאה
Liver transplantation for pediatric metabolic disease.
Mazariegos G, Shneider B, Burton B, Fox IJ, Hadzic N, Kishnani P, Morton DH, McIntire
S, Sokol RJ, Summar M, White D, Chavanon V, Vockley J.
Mol Genet Metab. 2014 Jan 17. pii: S1096-7192(14)00008-0. doi: 10.1016/j.ymgme.2014.01.006. [Epub
ahead of print]
PMID:
24495602

וגם
Successful Use of Higher-Dose Etanercept for Multirefractory Systemic Flare of AdultOnset Still's Disease with Liver Failure with No Response to Tocilizumab Therapy.
Naniwa T, Tamechika S, Iwagaitsu S, Maeda S, Togawa H.
Case Rep Rheumatol. 2013;2013:923497. doi: 10.1155/2013/923497. Epub 2013 Dec 17.
PMID:
24455384

:כדי להבטיח שמילות החיפוש יופיעו ברצף ובסדר שבו הוכנסו ניתן להשתמש בגרשיים
 וliver " מקבלים רק תוצאות שבהן מופיעות המיליםliver disease"  את הצירוףPUBMED כאשר מחפשים ב
: ברצף ובסדר שבו הוכנסוDisease
Thrombocytopenia in liver disease.
Peck-Radosavljevic M.
Can J Gastroenterol. 2000 Nov;14 Suppl D:60D-66D. Review.
PMID:
11110614

PUBMED השימוש בגרשיים קיים ברוב מנועי החיפוש ואינו ייחודי ל
חלקי מילים
 את סימן, צמוד אליהן, ניתן לכתוב רק את האותיות הראשונות של המילה ואחריהןPUBMED כאשר מחפשים ב
:kerat  יחזיר את כל הפרסומים שבהם מופיעה מילה המתחילה באותיותkerat*  חיפוש של.* הקיטוע
Lipid Rafts and Detergent-Resistant Membranes in Epithelial Keratinocytes.
McGuinn KP, Mahoney MG.
Methods Mol Biol. 2014 Feb 7. [Epub ahead of print]
PMID:
24504930

Intradescemetic air trap post deep anterior lamellar keratoplasty in a child with
mucopolysaccharidosis.
Arora R, Gupta D, Jain P, Goyal G, Goel Y, Goyal JL.
Eye (Lond). 2014 Feb 7. doi: 10.1038/eye.2014.5. [Epub ahead of print] No abstract available.
PMID:
24503723

Association of Lysyl oxidase (LOX) polymorphisms with the risk of Keratoconus in an
Iranian population.
Hasanian-Langroudi F, Saravani R, Validad MH, Bahari G, Yari D.
Ophthalmic Genet. 2014 Feb 6. [Epub ahead of print]
PMID:
24502826

 חיפוש לפי שדות:בשבוע הבא

אתרים שימושיים
 Newslettersועדכונים תקופתיים
( Newslettersעלוני מידע) הם פרסומים המופצים באופן קבוע אחת לתקופה .פרסומים אלו מאפשרים למנויים עליהם
להתעדכן באופן תקופתי בנושאים המעניינים אותם.
Journal Watch
מבית היוצר של  .New England Journal of Medicineמספק עדכונים שבועיים או חודשיים לפי התמחויות .כל
פרסום כולל קישורים למספר מאמרים ,תקציר של מאמר נבחר והפניות למאמרים בחינם.
http://www.jwatch.org/
Medical News Today
אתר המתופעל ומתוחזק על ידי חברת  mediLexiconשבסיסה בבריטניה .האתר מאפשר למשתמשים להגדיר את
הנושאים בהם הם מתעניינים ואת תדירות העדכונים שהם מעוניינים לקבל .האתר מתעדכן באופן יומי וכולל תקצירים
של מחקרים חדשים ביותר מ  01קטגוריות.
http://www.medicalnewstoday.com/
Medscape News letters
חלק מהרשת הרפואית של  .WebMDיצירת חשבון באתר (בחינם) מאפשרת לחברים לקבל מגוון של Newsletters
לפי התמחויות .כמו כן ניתן לקבל מבזק חדשות רפואיות יומי או שבועי.
https://profreg.medscape.com/px/newsletter.do#

