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המרכז הרפואי שערי צדק
הספרייה הרפואית

מה חדש
ספרים חדשים
הספרייה קיבלה באיחור משלוח של  9ספרים חדשים שהוזמנו בפברואר 4102 .בין הספרים שהגיעו לספרייה:

Current practice guidelines in primary care 2014
Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2014

Hospital epidemiology and infection control
Wolters Kluwer Health, 2012

Textbook of interventional cardiology
Elsevier/Saunders, 2012

Abdominal operations
McGraw-Hill Medical, 2013

ספרים אלקטרוניים
מאגר המידע  Clinical Keyכולל בתוכו  0011ספרים אלקטרוניים .כדי להקל על הגישה לספרים אלו ,הוספנו
קישורים לכל אחד מהספרים לקטלוג הספרים האלקטרוניים של הספרייה .הודעה על העדכון נשלחה בדואר
אלקטרוני לכל הקוראים בספרייה ביחד עם דוגמאות והסברים מפורטים כיצד להשתמש בקישורים החדשים.
קטלוג הספרים האלקטרוניים של הספרייה מכיל כיום קישורים ל  4,0,2ספרים באנגלית ובעברית והוא מתעדכן
באופן שוטף.

ישיבת ועדת הספרייה
הישיבה החצי-שנתית של וועדת הספרייה התקיימה ב  .0,.6.02הוועדה אישרה רכישה של  04ספרים מודפסים ו 6
ספרים אלקטרוניים חדשים.
הוועדה אישרה גם ביצוע של מספר שינויים בתוכנות המשמשות לניהול הספרייה .שינויים אלה ישנו את שיטות
העבודה שלנו ויאפשרו לספרייה לספק שירות טוב יותר לקהל.

חיפוש מידע רפואי
חיפוש ב  – PUBMEDאיתור מאמר מסויים
לעיתים קרובות נוצר מצב שמשתמש צריך לאתר מאמר מסויים לפי פרטים הנמצאים בידיו Pubmed .מספק שתי
דרכים שונות לאיתור מאמרים ספציפיים:
Single Citation Matcher
בדף הבית של  Pubmedנמצא קישור ל :Single Citation Matcher

בחירה בקישור זה מובילה את המשתמש למסך המציג טופס חיפוש .על המשתמש להקליד את הפרטים שבידיו בשדות
המתאימים וללחוץ על כפתור  .Searchלחיצה על כפתור  Searchתציג רשימה של כל המאמרים המתאימים לפרטי
החיפוש.

חשוב לציין ש  Single Citation Matcherאינו מחייב את המשתמש למלא את כל השדות בטופס החיפוש .ניתן
למלא גם נתונים חלקיים בלבד ,למשל שם כתב העת ,כרך ומספר העמוד הראשון של המאמר .ניתן גם למלא את
כותרת המאמר בלבד.
כאשר ממלאים פרטים של מאמר מסויים כדאי להעדיף נתונים מספריים כגון שנת הפרסום ,מספר הכרך ,מספר
החוברת ומספרי עמודים על פני נתונים טקסטואליים כגון שם כתב העת ,שם המחבר וכותרת המאמר .הנתונים
המספריים קצרים וברורים יותר ולכן ישנו פחות סיכוי לטעות בהקלדה .בדרך כלל מספיק להקליד את שנת הפרסום,
מספר הכרך ומספר העמוד הראשון על מנת לאתר את המאמר המבוקש.
שילובים בין שדות
 Pubmedמאפשר גם לאתר מאמר מסויים באמצעות שדה החיפוש הנמצא בדף הבית של  .Pubmedניתן להקליד את
כותרת המאמר בשדה החיפוש וללחוץ  Searchאלא שאז ישנו סיכוי שתוצאות החיפוש יכילו מספר גדול של תוצאות
כאשר בכותרת או בתקציר או בגוף של כל אחד מהמאמרים מופיעה אחת ממילות החיפוש.
על מנת לאתר את המאמר ביתר קלות ניתן להשתמש בחיפוש לפי שדות:
משמעותו של החיפוש:
["Medsurg Nurs"[jour] AND 2013[pdat] AND 22[vol] AND 57[page
היא:
חפש מאמר שהתפרסם ב  Nedsug Nursבשנת  4102בכרך  44בעמוד .7,
החיפוש יחזיר את התוצאה הבאה שמכילה קישור לטקסט המלא של המאמר המבוקש:

שדות שימושיים לחיפוש מאמרים
Interpretation
journal full name
journal abbreviation
publication date
volume
issue
page range
בפעם הבאה שימוש באוצר מילים מבוקר MESH -

Field
][jour
][ta
][pdat
][vol
][issue
][page

אתרים שימושיים
מאגרי תרופות
Micromedex
אתר מסחרי המופעל על ידי חברת  .Micromedex Solutionsהספרייה רוכשת מינוי שנתי לאתר .האתר מכיל מנוע
החיפוש המאפשר לחפש תרופות לפי פרמטרים שונים .האתר מכיל תיאורים מפורטים שנועדו לאנשי מקצוע בלבד.
http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian

Drugs.com
אתר המופעל על ידי חברה פרטית בשיתוף עם  Physician Desk Reference ,Micromedex ,FDAועוד .ניתן
לחפש תרופות לפי פרמטרים שונים כולל לפי משפחות .האתר כולל גם  Pill Identifierהמאפשר לזהות תרופה לפי
תיאור חיצו ני כגון צבע וצורת הגלולה .המידע באתר מחולק לסוגים לפי רמת המקצועיות החל מ  popularועד
.professional
http://www.drugs.com

משרד הבריאות – מאגר התרופות
מאגר התרופות של משרד הבריאות .ניתן לבדוק האם תרופה כלולה בסל הבריאות ,על ידי מי היא מיוצרת ומיהו בעל
הרישום .ניתן לעיין בתמונות האריזה ,בעלון לצרכן ובעלון לרופא.
http://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/abc.asp?Sr_Type=T_Name
The International Pharmacopea
מאגר של ארגון הבריאות העולמי .המאגר מספק מידע על חומרים המשמשים להכנת תרופות ועל הדרכים לבדיקה
והכנה של תרופות.
http://apps.who.int/phint/en/p/docf/

