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ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
(NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE-

NLM) 

• www.nlm.nih.gov  

• Ιδρύθηκε το 1836 

• Ανήκει στα National Institutes of Health, που είναι τμήμα 

του US Department of Health and Human Services (HHS).  
 

• Έχει έδρα την Bethesda στο Maryland των ΗΠΑ 

 

• Είναι η μεγαλύτερη ιατρική βιβλιοθήκη στον κόσμο 
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http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nih.gov/
http://www.hhs.gov/


 
Medline  

 
 
     Τεράστια Βάση Δεδομένων με περισσότερες από 20 

εκατομμύρια αναφορές σε άρθρα δημοσιευμένα σε 5.600 
περίπου βιοϊατρικά περιοδικά των ΗΠΑ και άλλων 80 χωρών 
από 1946 μέχρι σήμερα 

 

• Καθημερινά 2.00-4.000 αναφορές 

 

• Αναζήτηση χωρίς χρέωση μέσα από το Pubmed και με χρέωση 
από άλλες πλατφόρμες (EBSCO, ISI) 

 

• Πολλές αναφορές οδηγούν σε fulltext άρθρα είτε στο PMC, 
είτε σε άλλα sites 
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PubMed  

• PubMed η μηχανή αναζήτησης που ανέπτυξε η NLM για να 
δώσει πρόσβαση στη βάση  Medline αλλά και στις άλλες βάσεις 
δεδομένων που περιέχει. 

 

• Ελεύθερη χωρίς χρεώσεις, οδηγεί  

                                    είτε σε πλήρες κείμενο  

                                    είτε σε συνδρομητικά άρθρα 
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Ανατομία μιας εγγραφής 
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Pubmed 
περιβάλλον αναζήτησης 

Οροι 
αναζή
τησης 
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Αναζήτηση στο PubMed 

• Απλή αναζήτηση / oι όροι στη σειρά χωρίς στίξη  

 

• uterine neoplasms nursing interventions 
 

• 54 αποτελέσματα (το 12ο περιέχει ακριβώς τους όρους που 
θέλουμε) 

 

• Φίλτρα   
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Απλή αναζήτηση 

Απλή αναζήτηση 8 



PubΜed 
Αναζήτηση 

202166  αποτελέσματα 
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Αναζήτηση με τους όρους ως φράση 

155437 
αποτελέσματα 

Ενεργοποίηση φίλτρων για 
στοχευόμενα αποτελέσματα 
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PubMed 
Φίλτρα 
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Ενεργοποίηση επιπλέον φίλτρων και 
επιλογή νοσηλευτικών περιοδικών μόνο 



Αναζήτηση με τον συγγραφέα 

Επίθετο και 
αρχικά 
χωρίς 
στίξεις 
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Αναζήτηση συγγραφέα/ θέματος 

Συγγραφέας 
και θέμα 
μαζί 
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Αναζήτηση περιοδικών από Single 
Citation Matcher 
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Αναζήτηση περιοδικών από Single 
Citation Matcher 
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Αναζήτηση με tags 

• Τα άρθρα στο medline ταξινομούνται βάσει 
χαρακτηριστικών  

• τίτλο, συγγραφέα, περιοδικό, τόμο, τεύχος, λέξεις 
από την περίληψη, είδος άρθρου κλπ.)  

• Μπορούμε να τα αναζητήσουμε με τη χρήση tags στο 
τέλος της λέξης.  

• Συγγραφέας (επίθετο συγγραφέα)   Author [au]                   
• Τίτλος (λέξη στον τίτλο)                  Title [ti] 
• Περιοδικό (όνομα περιοδικού)         Journal [ta] 
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Αναζήτηση συγγραφέα με tags αν 
γνωρίζουμε το επίθετο μόνο[au] 
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Αναζήτηση περιοδικών με tags 

Ο τίτλος 
μπορεί να  
συμπίπτει  
με θέμα 
οπότε τίτλο  
και μετά [ta] 
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Προβλήματα στην αναζήτηση 

• Διαφορετικοί όροι για την ίδια έννοια 
• Διαφορετικά συστήματα ταξινόμησης (ICD-10, 

DSM-III, DSM-IV κλπ.) δεν συμφωνούν ως προς 
την ονομασία των νοσημάτων 
 

• Λύση? Ο θησαυρός MeSH 
• Ένα λεξιλόγιο καθορισμένο. Κάθε άρθρο 

περιγράφεται με περισσότερο από ένα όρους MeSH 
• Δεν χρησιμοποιείται μόνο από την PubMed αλλά και 

από άλλες βάσεις π.χ. Cochrane, CRD κλπ. 
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Medical Subject Headings (MeSH) 

• Ο θησαυρός Mesh δημιουργήθηκε από National 
Library of Medicine   
 

• Δομημένος έτσι ώστε να υποδηλώνονται σαφώς οι  
    “a priori” σχέσεις μεταξύ των εννοιών (ευρύτερες– 
στενότερες) 

 
• Πρώτη έκδοση 1960  3.800 όρους, 2011, 177.000 

εισαγωγικούς όρους και 26.142 κύριες επικεφαλίδες 
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Αναζήτηση με όρους MeSH 

• Αναζήτηση με όρους MeSH –περισσότερη ακρίβεια και ανάκληση από 
ότι οι ελεύθερες.  
 

• Επιτρέπει και την ανάκτηση πληροφορίας που μπορεί να έχει 
περιγραφεί με διαφορετικούς όρους για την ίδια έννοια. Παράδειγμα ο 
όρος ‘heart attack’ στo MeSH αποδίδεται  ‘myocardial infarction’. 
Μερικά άρθρα χρησιμοποιούν τον όρο ‘heart attack’, αλλά όλα τα 
άρθρα στο Medline με αυτό το θέμα έχουν το ‘myocardial infarction’ 
σαν θεματική επικεφαλίδα  

• “heart attack” 2907 results 
• “myocardial infarction” 179.269 results 

 
• Σε κάθε άρθρο 10-12 επικεφαλίδες MeSH και 2-4 κύριες 

επικεφαλίδες. Οι υπο-επικεφαλίδες περιγράφουν μια περαιτέρω 
θεώρηση ενός όρου MeSH, επιτρέποντας να εστιάσουμε στη διάγνωση, 
θεραπεία, χειρουργική κλπ 
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Αναζήτηση με όρους MeSH 
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Αν αναζητήσουμε στο πεδίο MeSH τον όρο που 
θέλουμε δηλαδή “heart attack”, θα 
διαπιστώσουμε ότι μας φέρνει διαφορετικό 
αποτέλεσμα. 



Αναζήτηση με όρους MeSH 
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To PubMed μας δίνει τον όρο που χρησιμοποιεί myocardial infarction 
και  
επίσης επιλέγουμε από τις υποκατηγορίες nursing/ rehabilitation, αν 
θέλουμε να εξειδικεύσουμε 

Το PubMed 
χτίζει την 
αναζήτηση/ 
πατάμε search   



Δομημένη αναζήτηση με όρους MeSH 

1048  
αποτελέσματα 
με ότι 
ακριβώς 
ζητάμε 
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Εργαλεία της Pubmed 

• Single Citation Matcher: χρησιμοποιείται όταν δεν γνωρίζουμε όλες 
τις λεπτομέρειες αυτού που ψάχνουμε, παράδειγμα στο περιοδικό Χ, 
δημοσιεύθηκε ένα άρθρο πάνω στο θέμα Ψ, ή μόνο το όνομα του 
συγγραφέα, κλπ. 

• Clinical queries: Clinical Study Categories, Systematic Reviews, 
Medical Genetics 

• Topic-specific queries: περιορισμούς ανά κατηγορία περιοδικών 
(nursing- dental- core clinical journals) κ.ά. 

• Clipboard:στα αποτελέσματα από την επιλογή ‘send to’ μπορούμε να 
κρατήσουμε ότι έχουμε επιλέξει για 8 ώρες και από κει να τα 
στείλουμε παράδειγμα με e-mail, όπου έχουμε επιλέξει. 

• Display settings:επιλέγουμε πως θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα, 
παράδειγμα με περίληψη(abstract) 

• Additional filters στην αριστερή πλευρά των αποτελεσμάτων  
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PubMed Clinical Queries 
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Πως θα αποθηκεύσω τα αποτελέσματα της έρευνάς μου 
clipboard 

Αποθήκευση  
στο clipboard -
500 τεκμήρια για 
8 ώρες 
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Αποθήκευση σαν text file 

Αποθήκευση  
στον  
υπολογιστή μου  
και δυνατότητα 
 αποστολής mail 
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