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לפתיחה
הגליון השמיני של המידעון מתפרסם ,ובו עדכונים מהחודש החולף .ספר החודש עם מיטב
מאמריו והרצאותיו של הרופא פורץ הדרך  ,Richard Asherהרצאה של המידענית Marry
 Allen Batesבנושא בינה מלאכותית ומידענים ,השקת תוסף חדש לאיתור מאמרים בטקסט
מלא ,לומדה חדשה מבית  Cochraneוציון של  50שנה לנחיתה על הירח .קריאה נעימה!

עדכונים שוטפים
חופשת סמסטר ,גליונות הרפואה ואורחים בספריה
בימים אלה מתחילה חופשת הסמסטר ,ולפיכך צפויה ירידה בשירות לסטודנטים ועלייה בעבודות תחזוקה
שוטפות בספריה .בהמשך לכך אנו מעוניינים לדלל גליונות כפולים של כתב העת הרפואה ,אם מישהו
מעוניין ,אנא פנו במייל חוזר ונשלח רשימה כשנסיים לעדכן .ועוד עדכון מהשטח :כמות גדולה של אורחים
בספריה – בוגרי לימודי רפואה מחו"ל הממתינים למבחני הרישוי בארץ לקראת סוף אוקטובר .מה
המדיניות אצלכם בספריה לגבי כניסת אורחים?

ספר החודש
RICHARD ASHER TALKING SENSE
 ,Richard Alan John Asherשמיטב מאמריו והרצאותיו מהווים את
תוכנו של ספר החודש ,היה רופא אנדוקרינולוג והמטולוג בריטי בולט.
הוא נולד בשנת  ,1912וחי  57שנים בלבד ,לאחר ששם קץ לחייו בשנת
 1969בלונדון Asher .היה זה שתיאר לראשונה את קיומה של תסמונת
מינכאוזן ,או "תסמונת ההתמכרות לבתי חולים" במאמר בכתב העת
 Lancetבשנת  ,1951המופיע גם כמאמר האחרון בספר .אבחנה נוספת
שטבע היא  ,Myxoedematous Madnessעל הקשר בין המוח לתפקוד
בלוטת התריס .גם מאמר זה ניתן לקרוא בספר .הוא נחשב לפורץ דרך
בחשיבתו הביקורתית בתחום הרפואה ,בין היתר כשקרא תיגר על
ההמלצה למנוחה ממושכת במיטה לאחר טיפול רפואי במאמרו
 .Dangers of Going to Bedהרצאה מפורסמת שנתן ,שפורסמה גם
כמאמר בשנת  ,1949היא  ,The seven sins of medicineבנושא
התנהגות לא הולמת במקצוע הרפואה .מאמרים אלה ונוספים ניתן
לקרוא בספר.
"מאמריו והרצאותיו מדגימים את כשרונו לשלב בין חשיבה חדה ויכולת
כתיבה משובחת לבין הבנתו העמוקה את בעיות היום-יום של מקצוע
הרפואה" כותב עליו בהקדמה לספר ,שיצא לאור בשנת  ,1972חברו
הלורד  .Rosenheimמוזמנים לקרוא בספר המרתק ,הנמצא בספריה
באזור של ספרי מדע פופולרי.
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תמונה :מויקיפדיה

יוצאים לסרטון
INFO PROS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE
וובינר מיוחד בנושא בינה מלאכותית – כל מה שמידענים צריכים לדעת ,אותו
העבירה המידענית הבכירה  ,Marry Ellen Batesהתקיים לאחרונה בחסות
 .Springer Natureבוובינר מדגישה בייטס את העובדה שבינה מלאכותית איננה
טרנד חולף או עתידי ,אלא מציאות קיימת .ארגונים רבים הכניסו ,או מתכוונים
להכניס בזמן הקרוב ,טכנולוגיות של בינה מלאכותית לשימוש שוטף .במידעונים
הקודמים ראינו גם מנועי חיפוש שונים מבוססי בינה מלאכותית .בהרצאה בייטס
מרחיבה על מה שבינה מלאכותית יכולה ולא יכולה לעשות ,ואיך ניתן לשלב את
עבודת המידען עם טכנולוגיות אלה .מומלץ!

עלה ברשת
CORE DISCOVERY
תוסף חדש לסיוע באיתור עותקים חופשיים (וחוקיים) של מאמרים בטקסט מלא מצטרף לשורותינו.
והפעם מבית היוצר של מאגר המידע  ,COREהמכסה מעל  135מליון מאמרים ממאגרי מידע ברחבי
העולם .את התוסף ,שהושק לאחרונה בשם  CORE Discoveryניתן להתקין בדפדפן כרום .לאחר
ההתקנה ,התוסף פועל באופן אוטומטי לאיתור המאמר בטקסט מלא ומשנה את צבעו מאפור לירוק
במידה ונמצא המאמר.

מקורות מידע
COCHRANE LAUNCHES: COCHRANE’S EVIDENCE ESSENTIALS
 COCHRANEמשיקים בימים אלה סדרה חדשה של  4מודולים אונליין בגישה חופשית בשם Evidence
 .Essentialsהמודולים מיועדים במקור לציבור הרחב ,אך כפי שצפוי כשמדובר ב – ,COCHRANE
החומר הוא ברמה גבוהה ונוח לקריאה ומתאים גם לסטודנטים ואנשי מקצוע בתחום .המודולים בנויים
סביב סיפורה האישי לכאורה של דמות וירטואלית ,אך ניתן לדלג על הסיפור ולהגיע ישירות לתוכן.
המודולים הכלולים בתוכנית עוסקים במבוא לרפואה מבוססת עובדות ,מחקרים מסוג  ,RCT'sמבוא
לסקירות שיטתיות ואיך להבין ולהשתמש בסקירות שיטתיות .המודולים בנויים מסרטונים ,טקסט וקטעי
שמע ,והגישה אליהם חופשית בהרשמה לאתר.

מציינים  50שנה לנחיתה על הירח
בימים אלה מציינים ברחבי העולם את מלאת יובל שנים לנחיתה ההיסטורית על הירח .אנו נציין זאת
בדרכנו באזכור מאגר מיוחד וחופשי של כל המאמרים שפורסמו על ידי ,NASA
המהווה חלק ממאגר  ,PMCושמו  .PubSpace :בנוסף NASA ,פתחו לאחרונה את
כל מאגר התמונות ,הסרטונים וקטעי האודיו שלהם לשימוש הציבור ,אפשר לראות
אותו כאן בקישור .מזל טוב!
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