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Az orvosi, egészségügyi kiadványok nemzetközi nyilvántartó 
és elemzô rendszerei, adattárai (adatbázisok) a szakirodalma-
zás elengedhetetlen, s talán kimeríthetetlen forrásai is. Nem a 
nyomtatott orvos-biológiai irodalom, a folyóiratok, könyvek 
stb. helyett, hanem azok kiegészítésére születtek. A folyóiratok 
és az adattárak „édestestvérek”, egymásra épülnek, s ugyan-
akkor különböznek is, s ez teszi mindkettôt szükségessé. Az 
orvosi irodalom nagy rendszereit, az adatok tárházait az átte-
kinthetetlenné duzzad szakirodalom rendszerezésére, értéke-
lésére, „áttekinthetôvé” tételére alkották meg. Szolgáltatásai a 
felgyorsult világ képzôdményei, melyek a hónapos könyvtári 
búvárkodásokat órákra zsugorítják, és sokkal részletesebbek. 
Hihetetlen elônyöket rejtenek magukban, csak tudni kell, mi-
ként használjuk azokat. 

Az adattárak sokasága szinte megszámlálhatatlan, a jámbor tal-
lózót, különösen a „nyomtatott világhoz”, az orvosi könyvek-
hez, folyóiratokhoz hozzászokott, idôsebb orvostársadalmat 
elrémiszti. Ezek az orvosnemzedékek nagyon jól megvoltak 
egy-egy kiemelkedô folyóirat elolvasásával, összefoglaló köny-
vek tanulmányozásával, és csak a kutatók töltöttek hosszú idôt, 
akár heteket, hónapokat is, az adott téma irodalmának átfogóbb 
összegyûjtésével. Szokványos, hogy az 50-65 éves korosztály, 
ha meg is kísérel a világhálón tallózni, elôbb-utóbb rácsapja 
a számítógép tetejét „ez engem már nem érdekel” címszóval. 
Emészthetetlennek tûnik az adathalmaz rengeteg átfedésével 
és kapcsolódásaival, amelyekben nagyon könnyû elveszni. 
A világhálónak nincs Ariadné fonala, csak rákapcsolások elôre, 
vissza és mindenfelé. Ennek ellenére ezek az ismeretek tovább 
már senkinek sem nélkülözhetôk.

Ha belegondolunk, hogy bizonyos keresô szavakra ezernél is 
több hivatkozást kapunk, az anyag megfoghatatlanná válik. 
Ilyen mennyiségû adatra a gyakorló orvosnak nincs szüksége, 
és nem is ez a cél. Finomításokkal fokozatosan szûkíthetjük a 
számunkra szükséges irodalmat, míg el nem érjük azt, amit már 
fel tudunk dolgozni. Természetesen a tárgykörök fokozatos 
szûkítése veszteséggel is jár – már csak azért is, mert a keresôk 
(kulcsszavak) nem mindig megfelelôek –, aminek következ-
tében lényeges közlemények is kimaradhatnak. A nyomtatott 
szakirodalom kutatása ezért is kiegészítô. 

Minthogy a világháló adattárait az úgymond „kutatással nem 
foglalkozó” gyakorló orvosok sem nélkülözhetik, és mert a 
gyökerek ismerete ebben a világban is a mindennapok alapja, 
helyénvalónak gondoltuk ennek, az adattárakat bemutató és el-
igazítást adó sorozatnak az elindítását. Felkértük Dr. Vasas Lí-
viát, a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának igazgató 
asszonyát, hogy munkatársaival együtt ismertessék a világhálón 
hoz zá fér he tô, jelentôsebb, orvosirodalmi keresôrendszereket, 
tájékoztassák az olvasót, s adjanak útbaigazítást. Köszönet, 
hogy elvállalták. 

A Nôgyógyászati Onkológia szerkesztôségének fejtörést is 
okoz ez a sorozat: a nemzetközi kezelô rendszerek, a honlapok 
nyelve ugyanis angol, s ezek az angol szakkifejezések a magyar 
nyelvbe beszivárogtak, elterjedtek, már majdnem jövevénysza-
vakká váltak. A szerkesztôség ugyanakkor elkötelezett a ma-
gyar orvosi nyelv ápolása mellett, a magyar szakkifejezéseket 
részesíti elônyben. A széles körben elterjedt szakkifejezések 
helyettesítése háttérbe szorult, ám teljesen megfelelô magyar 
szakszavakkal, bizony ellenállásba ütközhet, jóllehet a magyar 
szaknyelv pallérozásának jó alkalma is. Kértük a szerzôket a 
magyar kifejezések, legalább is a teljes értékûek (pl. adattár 
– adatbázis; világháló – internet stb. helyett) alkalmazására, és 
hálával tartozunk, amiért ebben is segítettek. 

BEVEZETÉS  A 21. század elejére a tájékoztatott társadalom alap-
pillérét nyújtó számítástechnika megváltoztatta az irodalmazási 
forrásokat és szokásokat. 20 évvel ezelôtt még vaskos kötetek-
ben álltak az orvosi könyvtárakban az Index Medicus havonta 
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1. John Shaw Billings (1838-1913, „Library of the Surgeon’s General Office” igazgató: 1864-1892)
2. Érdekességként megemlítjük, hogy Billings az 1880-as években együtt dolgozott Hermann Hollerithtel, s az élettartam-táblázatokkal kapcsolatos 

munkákat Billings készítette (1). További érdekesség, hogy a Semmelweis Egyetem jogelôdje, a Budapesti Királyi Magyar Tudomány Egyetem or-
voskara az 1896. március 17-i tanártestületi ülésén határozta el, hogy a millenáris egyetemi ünnepségen John Shaw Billings-t díszdoktorává avatja (2). 

„Billings was unique in the Surgeon General’s Library, but then, he was virtually an all-around superman, who has certainly had noequal” (3).
3. Frank Bradway Rogers (1914-1987, igazgató:1949-1963)
4. Egyidôben a nyomtatott Science Citation Index-szel.
5. Melyet hamarosan követett a Science Citation Index CD-ROM, valamint a Current Contents Life Sciences on floppy.

megjelenô papírkötésû kötetei, mellette az elmúlt évek összeg-
zései, az „author index” és „subject index” vászonkötésû köte-
tei. Az Index Medicus kötetek mellett sorakoztak az Excerpta 
Medica szekciói, melyek azért voltak roppant értékesek, mert 
nemcsak cikkbibliográfiát, hanem a szerzôk által készített ki-
vonatokat is tartalmazták. Természetesen minden egyetemi 
könyvtárban megtalálhatók voltak még a Science Citation 
Index negyedéves, éves, késôbb 5 éves öszesített kötetei, va-
lamint a Biological Abstracts összetett indexrendszere. Ezek 
a papír kötetek ma már csak néhány raktárban fordulnak elô. 
A számítógépes irodalmazás megváltoztatta a könyvtár képét s 
a könyvtárosok munkáját is: a világháló nyújtotta lehetôségeket, 
a tudományos célú használatot, valamint a nagy adattárak hasz-
nálatát ismertetni és tanítani kell.

Jelen munkában felidézzük az Index Medicus történetét, részle-
tesen bemutatjuk a PubMed-et és a MEDLINE-t.

AZ INDEX MEDICUS KEZDETE  John Shaw Billings1 katonai se-
bészként dolgozott az amerikai polgárháború éveiben; ügyes, 
bátor katonaként emlékeznek meg róla. Kitûnt nagyszerû szer-
ve zô ké pes sé gé vel, következetes gondolkodásával és szorgal-
mával. Egész életében ezen tulajdonságok jellemezték. 

A katonai szolgálat után az 1837-ben alapított „Library of the 
Surgeon's General Office” könyvtárosa lett. Hatalmas mérték-
ben végzett beszerzéseket, könyveket gyûjtött (akár használt 
könyveket is), európai szállítókat bízott meg a beszerzéssel. 
A folyamatosan növekedô állományú könyvtár darabjainak nyil-
vántartása egyre nagyobb gondot jelentett, ezért elkezdte az állo-
mányban levô folyóirat füzetek addigitól eltérô feltárását. Ennek 
eredményeként 1879-ben indította el az Index Catalogue mel-
lékleteként az Index Medicust. Ezzel világszerte sikert aratott, 
mivel már annyi folyóirat létezett, hogy az irodalom követése 
minden egyes folyóirat füzet átnézésével lehetetlenné vált2.

Az Index Medicus kiadásának különbözô állomásait nem cé-
lom végigkísérni, azonban jelentôségét az mutatja, hogy több 
mint 100 évig a világon nem volt olyan orvosi könyvtár, ame-
lyik nem tartotta „bibliájának” az Index Medicust. A havonta 
megjelenô vaskos kötetei, az éves összesítések ábécé szerinti 
szerzôi és téma kötetei pontosan feltárták az irodalmat, pontos 
bibliográfiai tételei pedig biztosították, hogy célzottan, minden 
szükséges közleményrôl tájékozódhassanak az olvasók, s igény 
szerint megtalálják a teljes szöveget a forrás megjelölése alap-
ján. A nyomtatott Index Medicus/Cumulated Index Medicus a 
45. kötettel zárult. (4)

MEDLARS-MEDLINE  A második világháború végétôl, 1945-tôl 
világszerte hatalmas fejlôdésnek indult a technika, a tudomány, 
ezen belül az orvoslás is. A könyvtárak bôvültek, raktáraik 
gyarapodtak. Mérföldkônek számít, hogy 1956-ban létrejött a 
National Library of Medicine (NLM). Frank Bradway Rogers3 
úgy látta, hogy képtelenség az Index Medicust kézi vezérléssel 
naprakész állapotban tartani, ezért kutatni kezdte, miképpen 
lehet gépesíteni az indexelés folyamatát (5).

A Kongresszusi Könyvtárban 1960-ban helyezték üzembe 
az elsô könyvtári célú számítógépet, s rövidesen mûködni 
kezdett számos nagy gépi adatkeresô rendszer, így az orvosi 
MEDLARS 1964-ben jelent meg4 (6-7). Ezt az új rendszert 
„Medlars for Medical Literature and Retrieval System”-nek ne-
vezték el. Amikor az online elérhetôség is lehetôvé vált, 1971-
ben „Medlars Online”-ként jegyezték, melynek mai neve a  

„MEDLINE” (8).

A MEDLINE DIADALÚTJA  A National Library of Medicine köny-
vészeti adattára az orvostudomány, betegápolás, fogászat, 
állatorvostudomány, egészségtudomány és klinikai tudomá-
nyok területérôl szolgáltat adatot. Azonban nemcsak az Index 
Medicus által szemlézett folyóiratokkal foglalkozik, hanem ma-
gába olvasztotta az Index to Dental Literature és az Internationt-
al Nursing Index adatait is, egyetlen adatbázisban összegyûjtve. 
Ma már mindhárom nagy index – az Index Medicus 2004-ben, 
az Index to Dental Literature 1999-ben, az International Nurs -
ing Index pedig 2000-ben – megszûnt. (4, 9)

A közvetlenül a felhasználókhoz elôször CD-ROM hordozón ke-
rült a SilverPlatter MEDLINE5 (10). A Semmelweis Egyetemen 
1989-ben vált elérhetôvé az önálló, orvosok által végzett iroda-
lomkeresés a MEDLINE-ban. A számítógép az olvasóterem-
ben volt elhelyezve, nyomtatási lehetôség nem volt – floppyra 
lehetett menteni a találatokat. Elôször egyetlen CD anyagában 
egy évet lehetett keresni, ezt azonban hamarosan felváltották a 
toronyban elhelyezett, különbözô éveket tartalmazó CD-k, majd 
az egyetem belsô – SOTNET – hálózatának egyik legértékesebb 
szolgáltatása a könyvtári MEDLINE használata lett.

Az Index Medicus-szal szemben óriási elônyök mutatkoztak. 
A közlemények összefoglalóját is el lehetett olvasni, a haszná-
lat nem volt idôhöz kötve, s hamarosan helyszínhez sem, a talá-
latokat le lehetett menteni, egyszerre többen is használhatták.

Különbözô szolgáltatók vásárolták meg az elôállítótól a 
MEDLINE-t, s mindegyik törekedett eltérô szolgáltatásokkal 
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6. http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/mesh.html 
7.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=helppubmed.chapter.pubmedhelp 

bô ví te ni, jobban „fogyaszthatóvá” tenni. Mindenképpen érde-
mes megjegyeznünk, hogy ugyanarról a MEDLINE-ról volt 
szó a SilverPlatter MEDLINE, a Cambridge MEDLINE stb. 
esetében is.

Tartalmát tekintve a MEDLINE nem más, mint egy bibliog-
ráfiai adattár, amely a folyóiratokban megjelent közleménye-
ket szemlézi, az élettudományi, orvostudományi szakterületet, 
beleértve a betegápolás, fogászat, állatorvoslás, egészségügyi 
rendszerek, klinikai tudományok és annak határterületeinek 
irodalmát 1950-tôl kezdve napjainkig. A MEDLINE minden 
tétele MeSH (Medical Subject Heading6) kifejezésekkel ellá-
tott, amely az adattár használatának az erôsségét jelenti. Az 
adatbázisban történô feldolgozáskor, az indexelés során annyi 
tárgyszót rendelnek egy tételhez, amennyivel annak tartalmát a 
lehetô legpontosabban tudják feltárni. Adott tételnél csillaggal 
jelzik a világháló változatban azokat a tárgyszavakat, amelyek 
a legfontosabb információt jelentik a cikkel kapcsolatosan. 
A többi tárgyszó azokat a fogalmakat jelöli, amelyeket a cikk 
csak érin tô le ge sen tárgyal.

A legutóbbi adatok szerint 1950-ig megy vissza és összesen 
17 millió tételt tartalmaz (11), amelyek forrása mintegy 4500 
folyóirat a világ különbözô országaiból. 13 magyar folyóiratot 
indexel, melyek közül négy (Acta Veterinaria Hungarica, Ma-
gyar Onkológia, Pathology Oncology Research, Orvosi Heti-
lap) teljes szöveggel is elérhetô.

PUBMED – CSAK INTERNET KELL  A számítógépes irodalomkutatás 
feltételeinek megteremtése komoly anyagi ráfordítást igényelt, 
ráadásul minden évben megújuló költséget jelentett. (Mára ezt 
megszoktuk, sôt odáig jutottunk, hogy a könyvtári beszerzések 
jelentôs hányadát teszi ki a világhálós szakirodalmi szolgálta-
tások biztosítása.) 1997-ben szinte mindenki számára hihetet-
lennek tûnt, de elindult egy ingyenes MEDLINE szolgáltatás: 
a „Public Medline” – rövidítve a PubMed (8).

PUBMED ÉS MEDLINE  Gyakran hangzik el beszélgetésekkor, hogy 
„egy mozdulat a PubMed-ben”, „nézz utána a PubMed-ben”. 
Kétség kívül nagyon gyorsan lehet hasznos és pontos találatok-
hoz jutni. Lehetôség van arra, hogy néhány alkalmazást, célzott 
keresési lehetôséget, valamint fontos, ingyenes szolgáltatást 
igénybe lehet venni egy kevés idô egyszeri ráfordításával.

A National Library of Medicine keretén belül 1988-ban létre-
jött a National Center for Biotechnology Information (NCBI), 
amely létrehoz s kezel egymással kapcsolatban lévô, ingyenes 
adatbázisokat az ENTREZ szoftver alkalmazásával (12).

Legelôször érdemes tisztázni a PubMed és a MEDLINE kap-
csolatát. A PubMed teljes egészében tartalmazza a MEDLINE 
bibliográfiai tételeit, azonban kiegészül egyebekkel is. A friss 

tételek hosszú hetekig, hónapokig tartó ellenôrzési és indexe-
lési folyamat után kerülnek a MEDLINE-ba, melyet „PubMed 
– indexed for MEDLINE” megjegyzéssel látnak el. Ez azt je-
lenti, hogy a találati egység minden formai és szakmai köve-
telményeknek megfelelt, és a MEDLINE adattárában is meg-
található.

Azonban a PubMed-ben további rekordok is vannak: „PubMed 
– as supplied by publisher” jelzést kapnak azok a tételek, ame-
lyeknek tartalmát közvetlenül a kiadó bocsátotta rendelkezésre, 
így gyorsan az adatbázisba kerültek. A „PubMed-in process” 
kifejezés áll minden olyan találat után, melyet még nem láttak 
el MeSH kulcsszóval, és bibliográfiai pontosság szempontjából 
sem ellenôriztek. A legfrissebb tételeknél elôfordulhat a forrás-
adatok után az „Epub ahead of print” jelzés, amely azt jelenti, 
hogy még nincs meg a papírkiadás. A forrásmegjelölés is válto-
zik: például a folyóiratcím, kötet, füzetszám, oldalszám mellé 
járulhat egyéb adat, pl.: Dermatol Surg. 2007 Sep;33(9):1027-
36; discussion 1035-6.

A PubMed nagy elônye abban rejlik, hogy naponta frissítik, te-
hát naprakészen tájékoztatja az orvosokat és kutatókat.

Végeredményben azt mondhatjuk, hogy tartalmilag a PubMed 
több, frissebb adatot tartalmaz, mint a MEDLINE, melyek 
késôbb, érvényesítés után kerülnek a MEDLINE-ba, azonban a 
PubMed-ben már jóval korábban megjelennek, s vannak olyan 
tételek is, amelyek a MEDLINE-ba soha nem fognak bekerül-
ni. A PubMed-ben is van lehetôség kizárólag a MEDLINE-ban 
lévô adatokat nyerni, a „Limits”, „Subsets” mezôjébôl kijelöl-
ve a MEDLINE tartalmat.

A RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉRTÉKNÖVELT SZOLGÁLTATÁSOK

1. A TÉTELEK MEGJELENÍTÉSE TÖBBFÉLE FORMÁBAN  A „Display” le gör dü lô 
menüben egy tétel több, különbözô formátumban meg je le nít he-
tô. Például a „Brief” változatban csak egy szerzô s a cikkcím 
látszik, a „Citation” forma roppant fontos, mert hozza a köz-
leménytípust valamint a MeSH kifejezéseket, amelyekkel az 
adott közleményt ellátták. Az összefogalalóval együtt, a kü lön-
bö zô céloknak megfelelôen, a „MEDLINE”-forma az összes 
mezôt bemutatja, a mezôk rövidítései a „Search Field Descripe-
tions and Tags” címszó alatt7 vannak feloldva. Például az AID 
be tû szó mögött a DOI szám látható – ez a Digital Object IdentiI-
fier, amely a világhálós azonosításra szolgál.

Az adattár egyik újdonsága, hogy bevezette az „AbstractPlus” 
szolgáltatást. Ez a lehetôség egy bôvített összefoglalást kínál, 
valamint megmutatja az elsô öt témához kapcsolódó egyéb cik-
keket. (Összevetve az ún. citációs adatbázisokkal, ez a szolgál-
tatás, vagyis a témához tartozó cikkek bemutatása, az idézések-
hez hasonló, némileg lazább kapcsolatot mutat be, azonban az 
olvasót tovább vezeti az irodalmazás során.) (1. ábra)

Vasas L
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9.  http://www.plosgenetics.org/home.action 

Egyéb, néhány kivételes esetben használható megjelenítési 
formák is megtalálhatóak a legördülô menüben, melyekben 
például a különbözô összekapcsolódásokat vagy az oldal for-
ráskódját is megtekinthetjük.

2. KERESÉST SEGÍTÔ, PONTOSÍTÓ LEHETÔSÉGEK  A keresést végre lehet 
hajtani úgy is, hogy beírjuk egymás mellé a legfontosabbnak 
tartott kulcsszavakat, s minden bizonnyal rengeteg találatot 
kapunk. Két egyszerû keresô kifejezés egymás után írásával 
közel 1000 találatot kapunk, azonban a „Limits” gomb haszná-
latával több szempontból is lehet szûkíteni a keresést (szerzô, 
folyóiratcím, idôszak, dátum, nyelv, teljes szöveg, közlemény-
típus, életkor, akár a MEDLINE-ra korlátozott tételekre vonat-
koztatva).

A „Preview/Index” további keresési finomításokat tesz le he tô-
vé: beállítható az elsô szerzôre, utolsó szerzôre, címben elô for-
du ló szóra, oldalszámra, MeSH kifejezésre, anyag névre tör té-
nô keresés, s ezen a felületen lehet használni az „AND”, „OR”, 

„NOT” Boole operátorokat.

Nem tudom az össszes PubMed lehetôséget részletesen tár-
gyalni, azonban a „History” mindenképpen kiemelkedô, mivel 
az egy munkafolyamat során végzett keresések történetét ôrzi 
meg, s a találatok újból felidézhetôk. (2. ábra)

Az irodalomkutatási munka fontos részét segíti a My NCBI. 
Egyszeri és ingyenes feliratkozás után több dologra nyílik le-
he tô ség. Beállítható olyan osztályozó szolgáltatás, hogy a ke-
resésre érkezô válaszok azonnal szortírozva legyenek elôre 
megadott választás szerint. Beállítható az az idôrendi szûrô, 
hogy az utolsó öt évben készült közlemények elkülönítve je-
lennek meg. Ugyanígy a „review” típusú közlemények, a „full 
text” és a „free full text” szintén beállítható, s minden válasz 
eszerint osztályozva jelenik meg. Ez roppant hasznos, mivel 
nem ömlesztett találathalmazt kapunk, hanem mindjárt fontos 
szempontok szerinti válogatást. A My NCBI másik feladata a 
keresési kérdések megôrzése, sôt azt is be lehet állítani, hogy 

elektronikus levelet (e-mailt) küldjön, ha adott tárgyban újabb 
tétel jelenik meg. Ezt a „save search” mûködés biztosítja. A har-
madik szerepe a My NCBI-nak a hasznos tételek megôrzése 
az ún. „Collections” alatt. Számtalan gyûjtemény alakítható ki, 
formálható, s kiválóan alkalmas a tartós megôrzésre, s mindig 
„kéznél van”.

3. AZ RSS (REALLY SIMPLE SYNDICATION)  Az RSS-t  általában a gyakran 
frissülô weboldalak használják az újonnan megjelent adatok, 
közlendôk rövid tartalmának leírására. Az RSS az új tájékozta-
tás rövid leírását, valamint magára a hivatkozott adatra vezetô 
URL-címet tartalmazza. Ez különleges XML-file-ként áll ren-
delkezésre.

A My NCBI-ban is lehetôség nyílik RSS-hírcsatornát beállí-
tani különbözô kifejezésekre, tárgykörökre. Ez a mûködés 
néhány egyszerû lépés elvégzése után lehetôvé teszi, hogy az 
adott témakörökben megjelenô új közleményekrôl a lehetô leg-
gyorsabban szerezzünk tudomást. A hírcsatorna olvasásához 
világhálós RSS-olvasót vagy a számítógépre telepített asztali 
alkalmazást használhatunk, amelyek különbözô figyelmeztetô 
jelzésekkel hívják fel a felhasználó figyelmét az új tartalom 
megjelenésére.

4. TELJES SZÖVEG HASZNÁLAT  A PubMed tételei között egyaránt meg-
találhatók a teljes szövegû, illetve a csupán kivonatot felkínáló 
változatok. Az alap, természetesen az összefoglalóval kiegészí-
tett bibliográfiai rekord, azonban számos tételhez tartozik teljes 
szöveg is. Például az „open access” kiadók által biztosított tel-
jes szöveghasználat (BMC8-, PLOS9-lapok), amely ingyenes s 
bárhonnan elérhetô. A PubMed megkeresi a rekordokhoz tarto-
zó teljes szöveget is, és amennyiben szeretnénk, egy egyszerû 
kattintással elvezet minket az adott folyóirat kiadói honlapjá-
hoz. Mivel a nagyobb intézetek folyóirat-elôfizetés érvényes-
ségének legegyszerûbb és legbiztosabb ellenôrzési módja az IP 
azonosítása, a kiadók általában ezt a módszert alkalmazzák. Ez 
azt jelenti, hogy az intézet elôfizet egy folyóiratra, és megadja 

2. ábra  Találatok megjelenítése – témát tovább szûkítve 2004-ben és 2005-ben 
megjelent közleményekre

1. ábra  AbstractPlus szolgáltatás – kapcsolódó cikkek megjelenítése
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10.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/static/overview.html

a kiadónak azt az IP-tartományt, ahol szeretné elérhetôvé tenni 
a folyóiratot. Ezek után a folyóirat mindenféle egyéb azono-
sítás nélkül olvasható, ha a számítógép, melyrôl éppen dolgo-
zunk a „befizetett” IP-tartományon belül van. Ezért történhet 
meg az, hogy az intézet területérôl még hozzáfértünk a teljes 
szöveghez, ám más helyrôl – amely nem tartozik az intézmény 
IP-tartományába (pl. az otthoni számítógép) – nem fogjuk tud-
ni olvasni a teljes szöveget.

5. LINKOUT FUNKCIÓ  A www.pubmed.com honlapon elérhetô 
PubMed adattár további szolgáltatásai közé tartozik a „LinkOut” 
feladat, amellyel elérhetôk egy adott cikk témaköréhez kapcso-
lódó külsô források is. 

A National Library of Medicine engedélyezi, hogy újabb ki-
adók csatlakozzanak, amennyiben a közlemények illenek a 
PubMed tárgykörébe. A világháló használata egyre szélesebb 
körben terjedt el, ami a PubMed tartalmának egyre elterjedtebb 
felhasználásában is meghatározó. A lakosság egyre több isme-
retet szerezhet bármely betegséggel kapcsolatban.

A NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION (NCBI) 

EGYÉB ADATTÁRAI  Az NCBI a PubMed mellett gondoz mint-
egy 20 különbözô adattárat, ezek közül mindegyik ingyenes, s 
nemcsak amerikai, hanem átfogja az egész világot. A legfon-
tosabbak talán:

• az NLM (National Library of Medicine) Catalogue, amely a 
világ legnagyobb orvosi és élettudományi könyvkatalógusa,

• a PubMed Central (PMC) jelentôsége egyrészt abban rejlik, 
hogy szakmailag elbírált (peer-reviewed) teljes szövegû köz-
leményeket tartalmaz, amelyek ingyenesen hozzáférhetôk, 
másrészt a lapkiadóktól függôen – megjelenésükkor azonnal, 
de leg ké sôbb egy éves késéssel – elérhetôvé válnak. Ezek 
között szerepelnek nagy hatásmutatójú (impact factorú) 
szakmai folyóiratok is. Bár számos kiadó már eleve biz-
tosít ingyenes hozzáférést bizonyos régebbi közlemények-
hez, a PubMed Central azonban nemcsak archívumként 
betöltött szerepe miatt kiemelkedô, hanem azért is, mert a 
különbözô forrásokból begyûjtött és tárolt adatokhoz egy-
séges rendszerben juthatunk hozzá. A PubMed Centralnál a 
My NCBI-t újra be kell állítani, s lehetôség nyílik a „free”, 
„open access”, „PubMed links” valamint a „scanned” beállí-
tásokat elvégezni.

• a Medical Subject Headings (MeSH) adattár, amely elô-
állítója és kezdetektôl építi, rendszeresen fejleszti az Index 
Medicusból már ismert, alá-felé rendelt felépítésû Medical 
Subject Headings (MeSH) tezauruszt. Tárgyszó alatt a 
MeSH-kifejezéseket értjük. Ebben a kifejezéstárban nem-
csak felsorolják az általuk használt tárgyszavakat, hanem 
ezek összefüggéseit is megmutatják; kiolvashatjuk belôle 
azt is, hogy melyek a leginkább használt keresôszavak, mi-
kor került az adott tárgyszó az adattárba.

Érdemes az irodalomkeresést a MeSH adattárból indítani, majd 
a MeSH-bôl nyert keresô kifejezésekkel folytatni a PubMed-
ben a keresést.

MINDIG ÉS MINDENHOL  A PubMed MEDLINE a legnépszerûbb 
orvostudományi adatbázis, amely a szakemberek és a lakosság 
tájékoztatását is szolgálja. Honlapján aki HON kódot10 (Health 
On the Net) feltünteti, jogosult annak használatára. Ez biztosítz-
ja a használókat arról, hogy az általa nyújtott összes tájékoz-
tatás hiteles, megbízható. A PubMed használata egyszerû, s a 
szoftver által nyújtott szolgáltatások lehetôvé teszik a szakiro-
dalom áttekintését, a legfrissebb kutatási eredményekrôl való 
tájékozódást.
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