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ה פוא ר ת  י י פר ן ס עו ם מיד רמב" / ן ו י  טכנ

 2020 מרץ - ארפברו ,13גליון 

 לפתיחה

, חלקם תחת השפעתו פיםהחול ייםעדכונים מהחודש עם מתפרסםשל המידעון  13 -ה הגליון 
 .הם ספריה של ד"ר רחל נעמי רמן, שתורגמו לעברית החודש יספר. המטלטלת של וירוס הקורונה

. החדש PubMedסדרה חדשה של סרטוני הדרכה קצרים ואינטראקטיביים על במדור הסרטונים: 
על נגיף הקורונה, שירות חדש לקבלת מאמרים בטקסט מלא, מרוכז מידע מקצועי  עוד במידעון

את המידעונים  קריאה נעימה!. Epistemonikosשל קרן למידע רפואי ומידע על כלי החיפוש 
 .כאן בקישורהקודמים ניתן לקרוא 

 מדלפק הספריה

 למחשבה ציטוט

"MY DEAR FRIEND, CLEAR YOUR MIND OF CAN'T." 

Samuel Johnson, writer 

 ספר החודש 

 ברכות סבי/חוכמה משולחן המטבח

 ד"ר רחל נעמי רמן

הקורונה החדש מטלטל את עולמנו. למרבה המזל  וירוס
קריאת ספרים היא אחת הפעילויות שעוד נותרו אפשריות 

 ר"ד יה שלבתקופת הבידוד. ונדמה שאין יותר מתאים מספר
תקופה שבה כל המשפחה מסוגרת בבית. ל רמן נעמי רחל

בספרה "חוכמה משולחן המטבח", מתארת רמן בגעגוע את 
גו אנשים לשבת סביב שולחן המטבח תקופת ילדותה, בה נה

ולספר את סיפוריהם, ובכך להעביר את חוכמתם. למרות 
כוחה הרב של הטכנולוגיה, אומרת רמן, רבים מאיתנו עדין 
אינם חיים טוב, וייתכן שאנחנו צריכים לשוב ולהאזין זה 
לזה. חוכמה משולחן המטבח הוא ספרה השני של רמן. 

ק בחיבור בין עולם הרפואה ספרה הראשון, ברכות סבי, עוס
המדעי לבין עולם  המיסטיקה, אותו הכירה דרך סבה שהיה 

אמנם הספריה סגורה כעת, רב אורתודוקסי ועסק בקבלה. 
אבל אם אתם עוברים ליד קיבוץ געתון, מבלי לחרוג 
מהנחיות משרד הבריאות כמובן, תוכלו להציץ בהם... 

 טובות.ה שעד המידעון הבא נשמע כבר בשורות ובתק

http://bit.ly/2ZGCDz3
https://en.wikipedia.org/wiki/The_House_of_God
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ן  יוצאים לסרטו

PUBMED ESSENTIALS 

NLM  ללימוד  פרסמו סדרה של תשעה סרטונים קצרים ואינטראקטיביים

. הסרטונים מתאימים PubMedשל עיקרי השימוש באתר החדש של 
לסטודנטים, חוקרים, אנשי מקצועות הבריאות וכל מי שעובד עם האתר. 

 לחצו כאןסרטונים לצפיה ב

 עלה ברשת

COVID 2019 INFORMATION 

נגיף הקורונה כבש את העולם בסערה. להלן מספר מקורות מידע מקצועיים מרוכזים על ההתמודדות עם 
 Semanticושילוב בינה מלאכותית למאבק עם  NLM  –מ  UC San Diegoהנגיף מאוניברסיטת 

Scolar להתמודדות עם הנגיף. אתר המרכז את כל המיזמים והמידע. המכון הישראלי לחדשנות הקים 

GET FULL TEXT RESEARCH (GETFTR) 

יוצא לדרך במטרה לשפר ולקצר את הדרך להשגת מאמרים   Get Full Text Researchשירות חדש בשם 

 למידע נוסף. Dimesionsבטקסט מלא. השירות, בשיתוף מו"לים מובילים, יוצא לפועל באתר 

 מידע מקורות

EPISTEMONIKOS FOUNDATION 

Epistemonikos Foundation שמטרתו להנגיש מידע  ,הוא ארגון ללא כוונת רווח
מדעי אמין למקבלי ההחלטות בתחום הבריאות. זאת על ידי פיתוח כלים מתקדמים 

דברים ששווה "משמעותה  Epistemonikos  לחיפוש וסינון מידע. המילה היוונית
על ידי גבריאל ראדה, רופא במקצועו, ודניאל פרז,  2009נוסדה בשנת   הקרן". לדעת

הושק הכלי המרכזי של  2012בשנת  .מדען מחשבים, שניהם מצ'ילה
ביותר בעולם לסקירות שיטתיות בתחום שהפך להיות המאגר הגדול , Epistemonikos database ,הקרן

. סקירות 8000 -מכסה כ   Cochrane אלף סקירות נכון להיום. לשם השוואה, מאגר 300הבריאות, עם מעל 
, בנוסף המאגר כולל תרגום של הכותרת והאבסטרקט של המאמרים הכלולים בו, על מנת לאפשר חיפוש

 המאמרים ., צרפתית, איטלקית, פורטוגזית וספרדיתבשפות ערבית, סינית, הולנדית, גרמניתלאנגלית, 
 -Cochrane-Pubmed -EMBASE - CINAHL- מקורם בעשרה מאגרי מידע אלקטרוניים, בהם רבמאג

PsycINFO  . את סינון המאמרים על פי הקריטריונים שנקבעו עושים הן אנשי מקצוע השותפים לתהליך
פירוט מלא על מקורות המידע  .לראות כאן ניתן והן מחשבים. את תהליך הסינון המפורט המעודכן

ם גם לכלים נוספים בהרשמה לחשבון אישי במאגר, שיתאי  .לראות כאן והקריטריונים לכניסה למאגר ניתן
שיפורטו בהמשך, ניתן לשמור מאמרים מועדפים )בתצוגה של מאמר  Epistemonikos Foundation של

לתוכנות לניהול  RIS בודד( וחיפושים )מהחיפוש המתקדם בלבד(. המאגר מאפשר גם הורדת קבצים מסוג
כלי אוסף מאמרים לפי נושאים מתוך המאגר ה .L·OVE נקראשל הקרן כלי נוסף  .ציטוטים

ומעדכן את האוספים באופן  PICO  מארגן את החומר בפורמט של,  Epistemonikos databaseשל
, וכן ניתן לחפש נושא. בלחיצה על הלב המצוי לפי נושאיםתוך רשימה או מ  צויניתן לבחור בנושא הר .שוטף

 . . לשם כך יש להרשם לחשבון אישיאליוליד שם הנושא ניתן לקבל עדכונים על מאמרים חדשים המוספים 
החלטות  לקבלת רית היא איתור מידע הקשורמטרתו העיק .Evidence-PDQ הוא של הקרןכלי נוסף 

 PDQ (“pretty darn  הוא משמעות שמושבו החלק הטוב ביותר אך נראה ש ,במערכות בריאות
quick”)-Evidence  לסיכום, הכלים של .Epistemonikos Foundation  מרכזים מידע שעבר סינון

 בתחום הרפואה.השוטפים בכלי החיפוש  םמוקפד של תוכן ואיכות, ומומלץ לשלב אות

https://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/ma20/brief/ma20_pubmed_essentials.html
https://ucsd.libguides.com/c.php?g=1007062&p=7297359
https://www.nlm.nih.gov/index.html#Novel_Coronavirus
https://medium.com/ai2-blog/leveraging-ai-to-fight-covid-19-82840393d678
https://medium.com/ai2-blog/leveraging-ai-to-fight-covid-19-82840393d678
https://www.healthil.org/countercorona
https://www.dimensions.ai/news/dimensions-and-papers-are-among-first-scholarly-platforms-to-join-new-service-get-full-text-research/?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter20&utm_term=dimensions
https://www.epistemonikos.cl/
https://www.epistemonikos.org/
https://www.epistemonikos.org/en/about_us/updated_report
https://www.epistemonikos.org/en/about_us/methods
https://iloveevidence.com/index.html
https://app.iloveevidence.com/topics
https://app.iloveevidence.com/topics
https://app.iloveevidence.com/topics
https://www.pdq-evidence.org/en/
https://www.epistemonikos.cl/

