Basic search (Paprasta paieška)

Clinical Queries (Klinikiniai klausimai):

1 pvz: Suraskite straipsnius apie mirtingumą nuo vėžinių susirgimų Lietuvoje. Pagrindiniai
raktažodžiai cancer mortality lithuania.

1.Įrašom raktažodžius
2. Spaudžiam

Limits - paieškos apribojimas

Paieška pagal Clinical Study Categories
Sisteminių apžvalgų paieška (Systemic Reviews)
Medicininės genetikos informacijos paieška (Medical Genetics)





Jūs galite apriboti savo paieškas pagal įvairius aspektus: publikavimo data, tiriamųjų
amžių, lytį, straipnio kalbą, straipsnio rūšis, kt.
 Spragtelėkite Limits
 Pasirinkite bet kurį apribojimą iš siūlomų
 Spragtelėkite komandą Search

4 pvz.: Ieškodami straipsnių širdies aritmijų gydymo amiodaronu tema, paieškos
laukelyje Clinical Study Category pasirinkite “therapy” ir apimtį “Broad”(arba „Narrow“)
bei įrašykite į paieškos langelį konkrečius terminus, pvz: cardiac arrhythmias
amiodarone.

Pagal straipsnių
publikavimo data
Pagal kalbą

1.Į paieškos laukelius
įrašome terminus

3. Gauti
rezultatai

Pagal straipsnio tipą

Advanced search (Išplėstinė paieška) - paieška pagal
konkrečius laukus

Pagal lytį
Pagal rūšį

2 pvz.: Suraskite prof. R. Kalėdienės straipsnius, įtrauktus į MEDLINE DB.

2.Jei reikia, keičiame
parametrus

3.Spaudžiame Search
paieškos vykdymui
Pagal dalykinę sritį

1. Pasirenkame paieškos
lauką Author

2. Įrašome pavardę

3. Spaudžiame Search
paieškai vykdyti

SingSingle Citation Matcher – vieno, konkretaus straipsnio
paieška

History - paieškų derinimas paieškos istorijoje





Visos paieškos išsaugomos paieškos istorijoje (History).
Paieškos automatiškai ištrinamos iš paieškos istorijos po 8 val.
100 - maksimalus paieškų kiekis, saugomas paieškos istorijoje .
History srityje spragtelėkite paieškos numerį, pamatysite parinkčių
meniu, pasirinkite reikiamą Būlio operatorių AND, OR arba NOT, ir jų
pagalba arba pasirinkę Add apjunkite reikalingas paieškas paieškos
lauke.

5 pvz.: Suraskite R. Kalėdienės straipsnius vėžio mirtingumo Lietuvoje (cancer
mortality lithuania) klausimais naudodami History paieškų derinimą.

3 pvz.: Suraskite Paules M str., publikuotą Eur J Cancer. 2011 Mar;47(5):697-701.
1.Spaudžiame Add prie
paieškos, kurią norime apjungti
su kita paieška. Tokiu būdu
pridedame visas paieškas, kurių
mums reikia

1.Į paieškos laukelius įrašome
turimą informaciją

2.Spaudžiame
Search

2.Spaudžiame Go
paieškai vykdyti

Pagal teksto pasirinkimą

Pagal amžių

Apribojimams aktyvuoti
spaudžiame Search

MeSH Database (Paieška pagal MeSH terminus) – termino
paieška
 MeSH DB (Medical Subject Headings) yra NMB sukurtas medicinos
terminų žodynas, pagal kurį indeksuojami visi į MEDLINE įtraukiami
straipsniai.
 Naudokite MeSH DB norėdami susirasti MeSH terminus (antraštes bei
paantraštes), publikacijų rūšis, farmakologinį veikimą, farmacinių
medžiagų pavadinimus – ir tiesiog PubMed MEDLINE pasiruoškite
teisingą paieškos strategiją.
 Spragtelėkite MeSH terminą, ir iš Summary formato pereisite į pilną
įrašą su papildoma informacija, tokia kaip paantraštės (Subheadings),
paieškos apribojimas pagrindiniu terminu (Restrict Search to Major
Topic) arba neišplėsti termino (Do not include MeSH terms found
below this term in the MeSH hierarchy).

6 pvz.: Suraskite krūties vėžio medicininius terminus pagal Mesh.

1.Įrašome raktinius žodžius
ir spaudžiame Search

Spaudžiame ir išsirenkame kokiu
formatu saugosime rezultatus

My NCBI (Asmeninė aplinka)

2.Rastų terminų sąrašas.
Varnele pasižymime mums
tinkamiausią
3.Spaudžiame „Add to search
builder“. Surinkus visus norimus
raktinius žodžius, spaudžiame „Search
PubMed“ paieškai PubMed vykdyti

Paieškos rezultatai
PubMed pateikia paieškos rezultatus trumpame formate, po 20 įrašų
viename puslapyje, pradedant nuo naujausių.

Pilną žurnalo pavadinimą galite pamatyti, pastatę pelytės žymelę ant žurnalo
pavadinimo santrumpos.
Norėdami pamatyti straipsnio santrauką (jeigu ji yra), spragtelėkite straipsnio
pavadinimą arba naudokitės “Display Settings” meniu visų straipsnių santraukoms
pamatyti.


1.Spaudžiame Display settings

3.Spaudžiame Apply

 Asmeninė aplinka My NCBI išsaugo suformuotus paieškos modelius ir
rezultatus, ir turi galimybę automatiškai reguliariai atnaujinti paieškas ir
atsiųsti paieškos rezultatus el.paštu. My NCBI teikia ir kitas papildomas
paslaugas, tokias kaip ieškomų terminų išryškinimas rezultatų įrašuose,
paieškos rezultatų filtravimas pagal pasirinktus kriterijus, nuorodos į
straipsnių kopijas per LinkOut, dokumentų pristatymo paslauga, kt.
 Norėdami užsiregistruoti PubMed sistemoje, spragtelėkite MY NCBI
viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.
 Prisiregistruojame ir saugome paiešką arba norimus straipsnius į
kolekcijas:

Spaudžiame Save search
paieškai išsaugoti

Arba varnele
pažymėtus
straipsnius į
kolekcijas

Išsaugoti rezultatai matomi puslapio kairėje pusėje, rubrikose Saved
search arba Collections:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Kaip atlikti paiešką
PubMed MEDLINE?
 Basic search (Paprasta paieška)
 Advanced search (Išplėstinė paieška)
 MeSH Database (Paieška pagal MeSH terminus)

2.Pažymime Abstract, kad
lange pasirodytų straipsnių
santraukos

 Single Citation Matcher – vieno, konkretaus
straipsnio paieška

Kaip susirasti straipsnio kopiją?

 Clinical Queries (Klinikiniai klausimai)

 Išplėstiniame kiekvieno įrašo formate (abstract) jūs galite pamatyti
nuorodas į kopijų tiekėjus, spustelėję ant jų pateksite į tiekėjo internetinį
puslapį. Nuorodos atrodo taip:

 My NCBI (Asmeninė aplinka)

Kaip išsisaugoti paieškos rezultatus?

Įrašų išsaugojimas tekstiniame faile

Laikinoji atmintis

Asmeninė aplinka My NCBI

Atliktos paieškos nuorodos išsaugojimas per URL
Įrašų perkėlimas į bibliografinių įrašų valdymo DB (RefMan, RefWorks,
Procite, ...)

Mokymų medžiagą rasite bibliotekos interneto
svetainėje http://www.lsmuni.lt/ > Biblioteka >
Informacija > Kursai

