
 מידענות רפואית
 טלי שמחון

 מנהלת ידע



 מחלת הנשיקה

אחד התלמידים שלכם נעדר מבית ספר חודש בגלל •

 "מחלת הנשיקה"

 

 ?אילו שאלות עולות לנו•

 ?איפה נחפש את התשובות•

 ?מילות מפתח לחיפוש•



 מידענות רפואית

גילוי ואיתור מידע רפואי 

 ממקורות מידע



?מי זקוק למידע הרפואי  



 ?חשיבותה של המידענות הרפואית

  הצלחתו ואיכותו של המחקר והטיפול הרפואי

תלויים כיום במידה רבה ביכולת התעדכנות 

 .התמידית במידע רפואי חדש ומהימן

 

  מתפקידה של מידענות רפואית לסייע לכל צרכני

המידע בתחום הרפואי והבריאותי בחיפוש מושכל 

 .ויעיל אחר מקורות מידע עדכניים ואמינים

 



מאגר המידע הביבליוגרפי הגדול בעולם העוסק בתחומי  •
 .  מדעי החיים ומדעי הרפואה

 

מיליון  28המאגר מכיל רישום ביבליוגרפי של כ •
 .  פריטים בתחום שפורסמו החל משנות החמישים/מאמרים

 

•PUBMED  הוא חלק ממיזם הNCBI   של הממשלה
 National Center for Biotechnology –האמריקאית 
Information 

 

 



 ?Pubmedאיך נחפש ב 

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



 דוגמת חיפוש ושימוש במסננים



 מילות מפתח –הסוד לחיפוש נכון 

oMESH - Medical Subject Headings 

 
o מילות המפתח המשמש ליצירת אינדקס המאמרים  מאגר

   PUBMEDב 

o אם מסוים גם לאתר בקלות מאמרים בנושא מאפשר
מלים  )מחברים שונים משתמשים במושגים שונים לתיאורו 

  ( נרדפות

o למינימום קבלה של מצמצם המדויק בדרך זו החיפוש
  תוצאות לא רלוונטיות



 ?איך נדע אם מאמר איכותי

•IMPACT FACTOR -  המדד המקובל והוותיק ביותר להערכת

 .  כתבי עת
 .ציון עיתון שמבוסס על מספר הציטוטים של המאמר בספרות העולמית בשנה מסוימת–

 PEERהם מאמרים מסוג שעוברים סקירת עמיתים  IFכ כל המאמרים בעלי "בד–

REVIEW 

 72ציון  – NEJMהגבוה ביותר בתחום הרפואה  IFהעיתון הרפואי בעל –

 ?מה הם היתרונות

 ?מה הם החסרונות

 

•H INDEX – "כמה פעמים ציטטו אותו  -נותן ציון למפרסם " הירש אינדקס 

 ?מה הם היתרונות

 ?מה הם החסרונות

 

 



 דרכים נוספות לגילוי ואיתור מידע רפואי
 מנועי חיפוש חינמיים•

 

•https://www.elsevier.com/solutions/mendeley 

 תוכנות חיפוש בתשלום•

 

https://www.elsevier.com/solutions/mendeley


 עתידה של המידענות הרפואית

הרפואה של היום צועדת לכיוון של רפואה מותאמת אישית  

personalized medicine 

הגישה מביאה   –גישה חדשה יחסית למניעה וטיפול במחלות 

הביולוגיים ההתנהגותיים  , בחשבון את ההבדלים הגנטיים

 והסביבתיים בין אנשים שונים

ניתן ( ביג דאטה)באמצעות השימוש במידע רב שנאסף 

להתאים לכל חולה את הטיפול האפקטיבי ביותר עבורו ובכך  

 לשפר את הצלחת הטיפול ולחסוך במשאבים



 תודה רבה


