PUBMED - MY NCBI
BÀI 4.5
Sử dụng My NCBI
1. Kết nối PubMed
Người dùng HINARI có thể tìm kiếm và truy cập bài báo toàn văn trực tiếp từ cơ sở
dữ liệu PubMed.
Bạn cần các chi tiết đăng nhập HINARI để thực hiện việc này.
¾ Đầu tiên vào trang web HINARI tại www.who.int/hinari, nơi bạn có thể chọn
liên kết LOGIN, đưa bạn vào trang đăng nhập HINARI.
¾ Khi trang đăng nhập mở ra, nhập tên người dùng HINARI và mật mã vào hộp
đăng nhập và sau đó chọn nút đăng nhập để truy cập trang HINARI.
¾ Chọn liên kết đến trang "Full text journals, databases and other
resources".
¾ Vào phần “find articles” trên trang này và chọn liên kết “Search HINARI
journal articles through PubMed (Medline)”.
Trang chủ PubMed hiển thị, cho phép bạn truy cập vào cơ sở dữ liệu PubMed.

Trên trang chủ PubMed, hộp câu hỏi hoạt động ở trên thanh ngang màu xám phía
trên trang PubMed.
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Bài này sẽ hướng dẫn bạn phần các chức năng My NCBI trong PubMed, cùng với
các chức năng bổ sung dành sẵn cho bạn. Có các bài tập đi kèm trong bài để minh
họa các chức năng khác cùng với các bài tập thực hành bổ sung ở cuối bài.
Mẹo!
Nếu bạn sử dụng nút back trên trình duyệt của bạn khi di chuyển quanh PubMed,
bạn có thể thấy cần sử dụng chức năng "refresh" để hiển thị lại trang web.
2. My NCBI và cách đăng ký
Chức năng "My NCBI" cho phép bạn cài đặt các bộ lọc trong vùng hiển thị, lưu trữ
các tìm kiếm, và cài đặt thông báo email tự động khi có các bài báo mới thêm vào
PubMed.

Để đăng ký, nhấp vào liên kết Register trong hộp My NCBI ở phía trên bên phải của
trang web. Một mẫu đăng ký sẽ mở ra trong một cửa sổ mới.

Ta phải điền vào trang Đăng ký.
Ta cần chọn một tên người dùng và
một mật mã. Hãy nhớ ghi lại để
tham khảo về sau.
Ta cũng cần cài đặt một câu hỏi an
toàn phòng khi ta yêu cầu PubMed
cung cấp một mật mã mới.
Cần một địa chỉ email.
Khi đã hoàn tất, nhấp vào Register.
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Khi nhận được mẫu đăng ký, NCBI sẽ gửi bạn một email có chứa một liên kết để xác
nhận địa chỉ email của bạn, trước khi lưu trữ tìm kiếm trong MyNCBI.
3. Cài đặt bộ lọc trong MyNCBI
Các bộ lọc cho phép người dùng MyNCBI xác định các bộ bài báo trong kết quả tìm
kiếm. Có các bộ lọc thường dùng xác định Clinical Trials, bài báo Review, bài báo
Free Full-text, bài báo English languages, và bài báo có Abstracts. Cũng có các nút
cho các bộ sưu tập Linkout như là sưu tập HINARI.
Để truy cập các bộ lọc, bạn có thể chọn Filters trên thanh bên trái.

Khi vào MyNCBI rồi, chọn Filters từ
thanh đơn bên trái.

Khi bạn vào trang chọn bộ lọc, bạn sẽ thấy danh sách các bộ lọc thông dụng. Nhấp
vào hộp bên cạnh các bộ lọc để cài đặt.
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Các bộ lọc thường yêu cầu được liệt
kê trong trang chọn bộ lọc. Khi ta chọn
từng bộ lọc khi nhấp vào hộp bên
cạnh, MyNCBI sẽ làm mới và ứng
dụng bộ lọc này. Trong thí dụ này ta sẽ
chọn bộ lọc Free Full Text.

Bài tập 1
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Mở trang PubMed www.pubmed.gov
Đăng nhập MyNCBI với tên người dùng và mật mã của bạn
Chọn Filters từ thanh bên
Chọn PubMed từ danh sách các cơ sở dữ liệu
Nhấp vào hộp bên cạnh bộ lọc Free Full Text
Lập lại với bộ lọc Clinical Trial

Để chọn bộ lọc HINARI, bạn sẽ cần tìm các bộ lọc.
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Bài tập 2
¾
¾
¾
¾
¾

Từ trang chọn bộ lọc, nhấp vào nút tìm kiếm
Nhập HINARI vào hộp tìm kiếm và nhấp vào GO
Nhấp vào bộ lọc tương ứng
Chọn thêm một nút kết quả & thêm một biểu tượng từ các tùy chọn
Khi bộ lọc đã được áp dụng, trở về PubMed

4. Lưu trữ các tìm kiếm trong MyNCBI
Khi bạn đã đăng nhập vào MyNCBI lúc đang sử dụng PubMed, bạn có công cụ để
chọn Save Search. Khi bạn đã lưu tìm kiếm, tự bạn có thể yêu cầu tiến hành trong
tương lai, hoặc để cho MyNCBI tiến hành tự động và email cho bạn kết quả.

Bài tập 3
¾ Đến trang chủ PubMed và nhập public health policy vào hộp câu hỏi tìm
kiếm
¾ Nhấp vào "Go"
¾ Nhấp vào liên kết "Save Search"
¾ Khi được hỏi "Would you like to receive email updates …", nhấp vào nút
Yes
¾ Nhập tên cho tìm kiếm của bạn
¾ Chọn phát hành hàng tháng
¾ Chọn dạng Abstract và HTML
¾ Cài đặt số lượng kết quả tối đa là 500
¾ Nhấp vào OK
Để truy xuất và xem các tìm kiếm đã lưu, nhấp vào liên kết MyNCBI.
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Các tìm kiếm đã lưu được liệt kê trên trang MyNCBI.

Khi ta vào vùng MyNCBI, bạn có thể thấy danh sách
các tìm kiếm đã lưu của ta. Từ trang này, ta có thể
tiến hành tìm kiếm lại bằng cách nhấp vào liên kết.
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PHỤ LỤC
Nên nhớ - bạn có thể cần phải "refresh" trang này nếu bạn sử dụng nút back trên
trình duyệt của bạn.
Bài tập bổ sung
Bài tập 1
¾
¾
¾
¾
¾

Mở PubMed www.pubmed.gov
Đăng nhập vào MyNCBI với tên người dùng và mật mã của bạn
Chọn Filters từ thanh bên trái
Chọn PubMed từ danh sách các cơ sở dữ liệu
Nhấp vào hộp bên cạnh bộ lọc English Language

Bài tập 2
¾ Nhấp loại bộ lọc Review
¾ Lập lại với bộ lọc Clinical Trial nếu đã được chọn
¾ Chọn hộp bên cạnh bộ lọc Published in the last five years
Bài tập 3
¾
¾
¾
¾
¾

Xóa hộp câu hỏi tìm kiếm trên trang chủ PubMed.
Nhập reproductive health vào hộp câu hỏi tìm kiếm
Nhấp vào "Go"
Có bao nhiêu bài báo dưới nút kết quả Free Full Text
Có bao nhiêu bài báo dưới nút kết quả HINARI

Bài tập 4
¾ Vào trang chủ PubMed và nhập Maternal Mortality vào hộp câu hỏi tìm
kiếm
¾ Nhấp vào "Go"
¾ Nhấp vào liên kết "Save Search"
¾ Khi được hỏi "Would you like to receive email updates …", nhấp vào nút
Yes
¾ Nhập tên cho tìm kiếm của bạn
¾ Chọn phát hành hàng tháng
¾ Chọn dạng Medline và Text
¾ Cài đặt số lượng kết quả tối đa là 50
¾ Nhấp vào OK
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Bài tập 5
¾ Vào trang chủ PubMed và nhập Diabetes in Children vào hộp câu hỏi
tìm kiếm
¾ Nhấp vào "Go"
¾ Nhấp vào liên kết "Save Search"
¾ Khi được hỏi "Would you like to receive email updates …", nhấp vào nút
No

Bài tập 6
¾ Nhấp vào liên kết MyNCBI
¾ Nhấp vào tìm kiếm đã lưu Public Health Policy
¾ Truy cập một bài báo từ nút kết quả HINARI
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