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לפתיחה
הגליון השני של המידעון פותח את שנת  ,2019ובו פינה חדשה ביוזמתה של ג'ואן דוד חיון :ספר
החודש .בפינה נציג ספרים מיוחדים הנחבאים בין מדפי הספריה ושווה לדעת על קיומם .כמו כן
גדל המידעון מעמוד אחד לשני עמודים ,היות והמקום היה צר מלהכיל את כל החידושים...

עדכונים שוטפי ם
חדש בספריות הטכניון
מנהל חדש לספריה המרכזית של הטכניון :לאחר פרישתה של דליה דולב ,התמנה מוטי יגר
לתפקיד מנהל הספריה המרכזית של הטכניון .מוטי היה בתפקידיו הקודמים בטכניון ראש תחום
טכנולוגיות מידע ומחשוב ,ולאחר מכן מנהל מחלקת פיתוח תוכנה באגף מחשוב ומערכות מידע.
נאחל למוטי הצלחה בתפקידו החדש .ועוד עדכון מהשטח :בקרוב תתאפשר הזמנת חדרים
מקוונת של חדרי לימוד בספריית רפואה ,במקום הרישום הידני הקיים כעת.

ספר החודש
SURFACE ANATOMY
הספר  Surface anatomy : the anatomical basis of clinical examinationמאת John
 S.P. Lumleyמראה בצורה מוחשית את הייצוג של החלקים הפנימיים של הגוף כפי שהם
משתקפים בבדיקה הפיזיקלית על פני העור .לספר שתי מהדורות ,מהשנים  1990ו –  ,1996ואף
על פי שהוא אינו חדש וקיימים דברים דומים ברשת ,הרי שעל פי הסטודנטים הוא עודנו שימושי
מאוד.
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יוצאים לסרטון
זרקור על המקור
בערוץ היוטיוב של רשת הספריות לרפואה בארה"ב מתפרסם מעת לעת סרטון בסדרה הנקראת
 .Resource Picksבכל סרטון ,הנמשך כחצי שעה  ,מוסבר בצורה מעשית על מקורות מידע שונים
של ה  ,NLM -כולל הדגמה חיה של השימוש .סרטונים מאוד מומלצים! להלן דוגמה של שני
הסרטונים האחרונים שפורסמו:
לסרטון על  LactMed and Livertoxלחצו כאן
לסרטון על  ClinicalTrial.govלחצו כאן

עלה ברשת
 : ORCIDסיכום  2018ותוכניות ל 2019 -
בבלוג של  ORCIDפורסמו לאחרונה שני פוסטים :האחד מסכם את הפעילות לשנת  ,2018והשני
מציג את התוכניות לשנת  .2019בשנת  , 2018על פי הפוסט ,הושגה התקדמות משמעותית ברישום
של חוקרים ל –  ,ORCIDעם יותר מחמישה מליון חוקרים רשומים .בשנת  ,2019המטרה היא
להמשיך ולפתח את  ORCIDעל מנת שיתאים בצורה הטובה ביותר לחוקרים מתחומים שונים,
ולכן מתוכננות להתקיים קבוצות מיקוד ועבודה לקבלת המידע הנדרש לביצוע התאמה זו .גם
אצלנו מתקדמים בהכנת התשתיות לקליטה ממוסדת של חברי הסגל של הטכניון ל – .ORCID

מקורות מידע
מה התחדש ב –  : MESHגרסת 2019
כבכל שנה בחודש דצמבר ,MeSH ,התזאורוס של פאבמד ,עובר עדכון .מונחים  ,תתי מונחים וסוגי
פרסומים חדשים נוספים ,ואחרים נמחקים מהמאגר .פרסום מסודר הכולל את כל העדכונים ניתן לראות
כאן.
השינוי המשמעותי ביותר נרשם בקטגוריית סוגי הפרסומים ,עם הוספתן של סקירות שיטתיות כסוג
פרסום ב –  .MeSHגם עד כה הופיעו סקירות שיטתיות ברשימת סוגי הפרסומים ,אך הן היו שם במעמד
מיוחד כפילטר ולא כמונח  .MeSHכפילטר הן עדין מופיעות בדף של .Clinical Queries
בהוספתן של הסקירות השיטתיות לקטגורית סוגי הפרסומים ב –  MeSHנעשתה היסטוריה קטנה,
כאשר לראשונה הוסף האינדקס גם למאמרים שפורסמו בעבר .בדרך כלל ,מונחי  MeSHחדשים
מתווספים רק למאמרים חדשים.
בין סוגי הפרסומים החדשים שהוספו ניתן למנות מספר סוגי קטלוגים ומילונים Pre-print ,ואפילו
פרמקופאה הומאופטית .מושג מענין מהבחינה המידענית שהוסף לרשימת המונחים הוא Gray
( Literatureמונח הכולל פרסומים כגון תזות ,דו"חות ופרסומים מכנסים).
בסך הכל נוספו השנה למאגר  421מונחים ו –  20סוגי פרסומים .נראה מה יביא איתו העדכון הבא!
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