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Apie BMJ Journals Online Collection
BMJ Publishing Group pateikiamoje žurnalų kolekcijoje yra sveikatos priežiūros specialistams ir
mokslininkams skirti 33 žurnalai, tarp kurių yra ir keletas ne BMJ publishing Group žurnalų. Pagrindinės
temos – klinikinė medicina, visuomenės sveikata ir įrodymais pagrįsta medicina.
BMJ Journals Online Collection skaitytojui pateikiama:
 Mišri kolekcija pagrindinių žurnalų; visi žurnalai turi ir individualius tinklapius ir viso teksto
straipsnius HighWire Press svetainėje.
 Prieiga Online First prie naujausių tyrimų. Daugelis BMJ Journals yra skelbiami intenete
iškart po to, kai tik straipsniai patvirtinti publikavimui, t.y., anksčiau, nei jie yra atspausdinami
popieriuje.
 Didžiulis interneto įrankių pasirinkimas padėti skaitytojui tiek tyrimuose, tiek praktikoje,
įskaitant ir galimybę parsisiųsti PowerPoint skaidres, naršyti pagal temą ir turėti prieigą prie
didžiulio žurnalų archyvo internete.
Daugelis straipsnių žurnaluose yra pateikiami ir PDF, ir HTML formatais, ir yra tinkami pilnai paieškai.
Jie turi nuorodas į cituojamus straipsnius PubMed Medline, ISI ar Highwire Press svetainėse.
Pagrindinis žurnalas BMJ (British Medical Journal) – tarptautinis recenzuojamas savaitinis medicinos
žurnalas, publikuojantis gydytojams ir kitiems atsakingiems sveikatos sistemos darbuotojams patikimą,
įdomią ir prieinamą informaciją, svarbią tiek kasdieniniame profesiniame darbe, tiek žinių atnaujinime,
tiek karjeros srityje. BMJ citavimo rodiklis yra 17.215.

Prieiga
Prieiga iš LSMU (MA, VA, Kauno klinikų) kompiuterių tinklų. Nuotolinė prieiga per VPN ir EZproxy
(Žr. adresu: <http://lsmuni.lt/lt/biblioteka/informacijos-istekliai/prenumeruojamos-duomenu-bazes/>).
Tinkamos naršyklės
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Mobili prieiga
BMJ žurnalas yra pirmasis iš bendrųjų medicinos žurnalų, paruoštas prieigai ir iš mobiliųjų prietaisų iPad.
Prieigai Naudojami taip vadinami mobilieji kvitai (Mobile voucher), leidžiantys prenumeruojančių BMJ
institucijų vartotojams susieti savo mobiliuosius prietaisus su savo institucijos prenumerata. Tokie kvitai
užtikrina prieigą prie apsaugotos informacijos, ir kiekvienas mobilus prietaisas turi būti patvirtintas
individualiai. Kaip tai veikia?
1. Galima prijungti savo mobilųjį prietaisą prie institucijos tinklo, arba naudotis jau prijungtu prie
tinklo institucijos mobiliu prietaisu.
2. Jungimosi prie institucijos kompiuterių tinklo, reikia atsidaryti nuorodą „Autorise this device“.
3. Reikia užpildyti pateiktą paprastą formą, nurodydant savo vardą ir el.pašto adresą. Patvirtinti tai.
4. Po patvirtinimo mobilaus prietaiso ekrane pasirodo kvito kodas; jis nusiunčiamas ir nurodytu
el.pašo adresu.
5. Kodą galima naudoti 48 val.
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* nuoroda galioja tik iPad naudotojams.

Informacija apie BMJ prieigą iš mobiliųjų prietaisų plačiau adresu: <http://www.bmj.com/aboutbmj/bmj-ipad>.

Žurnalų peržiūra ir paieška
Bendros taisyklės










Paieškos formuluotėje galima naudoti loginius jungtukus AND, OR, NOT.
Raktiniai žodžiai ieškomi tiek iš straipsnio pavadinimo ir santraukos (Title/Abstract) paieškos
laukų, tiek iš viso straipsnio teksto.
Ieškant straipsnio pagal tikslią antrašę arba jos fragmentą, arba frazę, tikslinga naudoti kabutes,
pvz.: “Validation of a teamwork perceptions measure to increase patient safety”, “signal
transduction”, kt.
Atskiros raidės ir bendriniai žodžiai neieškomi.
Straipsnio paiešką pagal DOI tikslinga naudoti, kai straipsnis yra publikuotas internete dar prieš jį
atspausdinant žurnale (ahead of print).
Ženklas * (žvaigždutė) gali būti naudojamas, kai paieškos žodyje yra ne anglų abėcėlės raidė
(pvz.: Grundstr* - autoriaus pavardė "Grundström"), arba žodžio pabaigoje, jei norima surinkti
visus tą pačios šaknies žodžius, (pvz.: child* - childcare, children, childhood, kt).
Paieškos rezultatuose paieškos žodžiai yra pateikiami paryškintu tekstu.

Žurnalų peržiūra,
pasirenkant žurnalą iš kurio
nors sąrašo

Paprasta paieška pagal
raktinius žodžius iš visų
prenumeruojamų žurnalų

1 pav. Peržiūra ir paprasta paieška.
Išplėstinė paieška
Išplėstinės paieškos laukai pagal nutylėjimą tarp savęs jungiami loginiu jungtuku AND.
Spragtelėti ant More Search options,
atsidarys išplėstinės paieškos langas

1. Paieškos laukai
Žurnalo:
 Metai
 Tomas
 puslapis
2. Paieškos laukas
Straipsnio DOI
3. Paieškos laukai
Autorius (arba 2 autoriai)
Straipsnio pavadinimo žodžiai
Santraukos/pavadinimo žodžiai
Teksto, santraukos, pavadinimo žodžiai

3a.Apribojimas pagal publikacijos
rūšį (tik straipsniai, visi straipsniai,
tik apžvalginiai straipsniai) ir
laiktarpį nuo...iki

3b.Paieškos apimties apribojimas:
Paieška iš visų galimų žurnalų
Paieška tik iš pasižymėtų žurnalų

3c.Gautų rezultatų formatas,
rūšiavimas ir peržiūra

2 pav. Išplėstinė paieška.

Paieškos rezultatų tvarkymas
Spragtelėti ant Download all,
norint pasirinkti bibliografinių
įrašų tvarkymo programą.

3 pav. Duomenų kėlimas į bibliografinių įrašų tvarkymo programą.
Spragtelėti ant turimos
bibliografinių įrašų tvarkymo
programos, į kurią bus įkeliami
pasirinktų straipsnių aprašai.

4 pav. Bibliografinių įrašų programos pasirinkimas.

Asmeninė aplinka My account
< http://myaccount.bmj.com/myaccount/registration.html?regService=groupregistration&fwdUrl=http://group.bmj.com>

Žingsnis po žingsnio užpildykite
privalomus laukus

Registruotam vartotojui informacija atsiunčiama nurodytu el pašto adresu.
Registruotas vartotojas gali:
 Užsisakyti eTOC (electronic Table of Contents) pranešimus: informacija apie naujus žurnalų
numerius, naujus Ahead of Print žurnalų turinius, kt.;
 Susikurti CiteTrack Alerts formuluotę pastoviam informacijos sekimui iš konkrečių BMJ
žurnalų pagal dominančią temą (raktažodžiai ar tik temą), autorių (nauji konkrertaus autoriaus
straipsniai) ar straispnius (konkretaus straipsnio citavimas kitų autorių darbuose). Siunčiamuose
pranešimuose pateikiamas straipsnio aprašas: autorius, straipsnio pavadinimas, žurnalo
pavadinimas, tomas ir psl., taip pat URL.

