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המרכז הרפואי שערי צדק
הספרייה הרפואית

מה חדש
ספרים אלקטרוניים חדשים
הספרייה רכשה שישה ספרים אלקטרוניים חדשים:

Clinical Gynecologic Endocrinology and
Infertility,
8th edition, 2011

Berek & Novak's Gynecology
15th edition, 2012

Marino's The ICU Book,
4th edition, 2014

Berek and Hacker's Gynecologic
Oncology,
5th edition, 2010

Textbook of Pediatric Emergency Medicine
6th edition 2010

Clinical Anesthesia,
7th edition, 2013

ניתן לגשת לספרים החדשים דרך קטלוג הספרים האלקטרוניים של הספרייה .קישור לקטלוג הספרים האלקטרוניים נמצא באתר
הספרייה תחת הסעיף Electronic Books
בספרייה קיימת גם מהדורה מודפסת של כל אחד מהספרים .המהדורה האלקטרונית החדשה משלימה את המהדורה המודפסת
הנמצאת בספרייה.

קטלוג כתבי עת אלקטרוניים
בימים אלה השלימה איריס ,מנהלת הספרייה ,את פיתוחה של תוכנה חדשה לניהול כתבי עת אלקטרוניים .התוכנה
החדשה צפוייה להחליף את התוכנה הקיימת ( )TDNetבינואר .5102
בדומה לתוכנה הקיימת ,התוכנה החדשה מאפשרת לבדוק האם לספרייה יש גישה מקוונת לכתב עת מסויים ואם כן
באיזה טווח שנים ניתן ל גשת לכתב העת .התוכנה מציגה רשימה של קישורים לאתרים שבהם ניתן לקרוא מאמרים
שפורסמו בכתב העת.
בנוסף לקישורים לאתרים הרלוונטיים ,התוכנה החדשה מציגה גם את הקיצור המקובל של שם כתב העת ,את ה
 Impact Factorשל כתב העת (מעודכן לשנת  ,)5105את דירוג ה  SJRשלו (מעודכן לשנת  )5102ואת השנים
שבהן קיימת מהדורה מודפסת של כתב העת בספרייה הרפואית.
ניתן לגלוש ולהתרשם מהתוכנה החדשה באתר הספרייה ,בכתובת:
http://www.szmc.org.il/tabid/2701/Default.aspx

חשוב לנו מאוד לקבל משוב על התוכנה החדשה מוקדם ככל האפשר ובייחוד דיווחים על בעיות ותקלות.

קצת סטטיסטיקה
לספרייה יש גישה ל  5,081ספרים אלקטרוניים .הגישה ל  0,242ספרים היא תמורת תשלום והגישה ל  872ספרים
היא בחינם .הספרים האלקטרוניים עוסקים במגוון תחומים וכוללים  textbooksמרכזיים ברפואה.
לספרייה יש גישה ל  2,741כתבי עת אלקטרוניים מהם  2,7,3כתבי עת בתשלום ו  0,370כתבי עת בגישה פתוחה
( .)open accessל  5,770מתוך כתבי העת יש  .Impact Factorל  214מכתבי העת האלקטרוניים יש מהדורה
מודפסת בספרייה .רשימת כתבי העת האלקטרוניים של הספרייה מתעדכנת באופן שוטף ומעת לעת נוספים לה כתבי
עת חדשים.
בקטלוג הספרייה רשומים  5,,53ספרים מודפסים ו  ,10כתבי עת מודפסים.

חיפוש מידע רפואי
שימוש באוצר מילים מבוקר
אחת הבעיות המרכזיות בחיפוש מידע היא בחירה לא נכונה של מילות החיפוש .לעיתים קרובות ,נתקלים המשתמשים במצב בו
הם אינם מצליחים למצוא ספרות על נושא מסויים רק מכיוון שבחרו להשתמש במילים הלא נכונות .השימוש באוצר מילים
מבוקר נועד להתג בר על חוסר האחידות של השפה על ידי הגבלה של מספר המונחים בהם ניתן להשתמש ומתן הגדרה מדוייקת
לכל אחד מן המונחים.
ניתן להתייחס את אוצר המילים המבוקר בתור סוג של מילון המספק ,בנוסף להגדרות של המונחים השונים ,גם רשימה של
מילים נרדפות.
דוגמא לחיפוש באוצר המילים מילים מבוקר ולשימוש בתוצאות:
משתמש מבקש לחפש ספרות בנושא הנשמה מלאכותית .המשתש זקוק למאמרי סקירה כלליים המפרטים מתי וכיצד
יש לחבר נפגעי תאונות דרכים למכונת הנשמה.
המשתמש בחר במילות החיפוש " ."Mechanical Ventilationהחיפוש לפי ” “Mechanical Ventilationהחזיר
כמה אלפי תוצאות – בנושא אינסטלציה של צינורות ומערכות איוורור בבתי חולים .אף אחת מן התוצאות לא ענתה על
שאלתו של המשתמש .חוסר ההצלחה בחיפוש גרם למשתמש תיסכול רב מכיוון שהיה ברור לו שלא ייתכן שלא קיימת
ספרות בנושא הנשמה מלאכותית.
כאן נכנס לשימוש אוצר המילים המבוקר :חיפוש ב"מילון" המילים הנרדפות העלה כי המונח המקובל בספרות
הרפואית הוא " "Artificial Respirationשהגדרתו היא :
“Any method of artificial breathing that employs mechanical or non-mechanical means to force
”the air into and out of the lungs
חיפוש לפי המונח "( "Artificial Respirationועוד כמה שלבים של עיבוד והשבחת התוצאות) הוביל את המשתמש
למאמרים המבוקשים.

בפעם הבאה  - MESHאוצר המילים המבוקר של Pubmed

אתרים שימושיים
Evidence Based Medicine
רפואה מבוססת ראיות מוגדרת כ" :שילוב של מומחיות קלינית עם הראיות הקליניות הטובות ביותר" כאשר המטרה היא לספק
למטופל את הטיפול היעיל והבטוח ביותר המתאים למצבו .מאגרים של רפואה מבוססת ראיות מספקים סקירת ספרות עדכנית
ומקיפה על מגוון של מצבים ,מחלות ודרכי טיפול.
Cochrane Library
אחד המאגרים המרכזיים ברפואה מבוססת ראיות .המאגר מספק סקירות בטקסט מלא המדווחות על האפקטיביות של
שיטות טיפול וטכנולוגיות שונות ברפואה קלינית .ניתן לגשת למאגר ממחשבים המחוברים לרשת בית החולים בלבד.
לא ניתן להתחבר למאגר באמצעות גישה מרחוק.
http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html?CRETRY=1&SRETRY=0

Trip Database
מאגר חופשי שמטרתו לספק לאנשי מקצוע את הראיות הטובות ביותר המאפשרות לענות על שאלות קליניות .המאגר
מתמקד באיסוף ועדכון ראיות חדשות.
http://www.tripdatabase.com/

BMJ EBM
כתב עת מקבוצת  BMJהמתמקד ברפואה מבוססת ראיות
http://ebm.bmj.com/

