
Phần 1 – Giao diện PubMed, tùy chọn Hiển thị, Lưu trữ, In, và gửi 
email kết quả.

Chỉ dẫn

Phần này là minh họa PowerPoint nhằm giới thiệu với bạn giao diện 
PubMed.

Phần này không cần kết nối internet và nhằm làm nguồn thông tin 
tham khảo.

Phần này nên được xem qua trước khi sử dụng phần hướng dẫn 
thực hành về PubMed và không cần mật mã HINARI.

BÀI 4 Cách sử dụng PubMed



HINARI Log-In 1

Trước khi đăng nhập PubMed có thể đăng nhập 
HINARI tại http://www.healthinternetwork.org



HINARI Log-In 2

Bạn sẽ nhập tên người dùng và mật mã HINARI 
vào hộp đăng nhập và nhấp vào biểu tượng 
“Sign On”



Main HINARI webpage

Từ trang chủ HINARI, bạn có thể truy cập 
PubMed từ liên kết “Find articles” ở giữa trang 
web. Nhấp vào Search for articles through 
PubMed  (Medline).   



PubMed home page

Chào mừng đến trang chủ PubMed, phần 1 sẽ 
xem giao diện, tùy chọn hiển thị, tải về và gửi 
email các kết quả.



NCBI databases bar

Thanh đen phía trên hộp câu hỏi chứa liên kết 
đến các cơ sở dữ liệu NCBI khác, khoanh vòng 
phía trên là các liên kết tới các cơ sở dữ liệu 
PROTEIN, OMIM và các tạp chí PubMed. Để di 
chuyển giữa các cơ sở dữ liệu, nhấp vào tên cơ 
sở dữ liệu.



NCBI – OMIM database

Đây là cơ sở dữ liệu OMIM, để trở về PubMed, 
nhấp vào liên kết trên thanh cơ sở dữ liệu.



PubMed left-hand menu

Dưới trái trang chủ PubMed có các 
liên kết đến nguồn tài liệu PubMed 
khác như là toàn cảnh PubMed, Trợ 
giúp & Câu hỏi thường gặp, Tập 
huấn, và mẩu tin.

Dưới trái trang chủ PubMed cũng có 
các liên kết đến các tiện ích PubMed 
khác như là cơ sở dữ liệu tạp chí, cơ 
sở dữ liệu MeSH, câu hỏi lâm sàng, 
và các chức năng trích dẫn.



PubMed query box

Hộp câu hỏi đang hoạt động, gõ vào đây để 
nhập câu hỏi tìm kiếm.



PubMed simple search

Trong thí dụ này ta nhập tìm kiếm “malaria 
infections in Africa” vào hộp câu hỏi. Để tiến 
hành, nhấp vào biểu tượng “Go”.



Results - default display 

Các kết quả tìm kiếm được hiển thị trong phần 
chính của trang.



The Details link

Để xem PubMed đã tìm kiếm thế nào, ta có thể 
nhấp vào liên kết “Details”, khoanh vòng phía 
dưới hộp câu hỏi.



Details page

PubMed sử dụng đối chiếu từ tự động. Chi tiết 
cho thấy cách phần mềm PubMed chia nhỏ câu 
hỏi. Trong thí dụ này PubMed tìm Malaria như 
một từ văn bản và như một từ MeSH nhờ đối 
chiếu từ tự động. Africa và Infections cũng được 
tìm như một từ văn bản và như một từ MeSH.



Results – display options 

Khoanh vòng dưới hộp câu hỏi là những tùy 
chọn hiển thị mặc định. Các mẩu tin được hiển 
thị dạng Summary, mẩu tin 1-20 trong 1.599 
được hiển thị và xếp thứ tự theo số ID PubMed.



Display formats

Có một số dạng hiển thị khác nhau 
có sẵn. Từ thanh kéo xuống ta có thể 
thấy các tùy chọn. Khi sử dụng 
PubMed ta sẽ dùng một trong các 
dạng Summary, Brief, Abstract, 
Citation, và Medline. Các dạng khác 
dành cho các cơ sở dữ liệu NCBI 
khác. Ta đã chọn Summary từ các 
tùy chọn có sẵn. Để thay đổi hiển thị, 
nhấp vào nút “Display”.



Summary format

Dạng Summary hiển thị tên các tác giả, tên bài 
báo, tên nguồn ấn phẩm với các chi tiết trích 
dẫn, và số ID PubMed.



Brief format

Từ thanh kéo xuống ta bây giờ có thể chọn hiển 
thị dạng “Brief”.



Brief format 2

Hiển thị dạng brief cho thấy tên tác giả thứ nhất, 
một phần tên bài báo và số ID PubMed.



Abstract format 1

Tùy chọn “Abstract” hiện được tô sáng.



Abstract format – full text links

Tuỳ chọn hiển thị abstract cho thấy mọi liên kết đến 
trang web nhà xuất bản có sẵn toàn văn. Trong thí dụ 
này ta có liên kết đến Elsevier Science và cạnh đó là 
biểu tượng HINARI, xác định quyền truy cập đối với cơ 
quan đã đăng ký HINARI.



Abstract format – Affiliation information

Hiển thị abstract cũng cho các thông tin liên 
quan. Thông tin này là của tác giả đầu tiên, 
KHÔNG của tất cả các tác giả.



Citation format 1

Tùy chọn hiển thị “Citation” tương tự như hiển 
thị abstract, nhưng có thêm thông tin bổ sung 
như từ MeSH và các chất được liệt kê.



Citation format – MeSH information

Tại đây ta có thể thấy từ các MeSH 
đã được gắn với mẩu tin khi Thư 
viện Y khoa Quốc gia (NLM) phân 
loại.



MEDLINE format 1

Tùy chọn hiển thị “MEDLINE” được chọn tại 
đây.



MEDLINE field identifiers

Tùy chọn hiển thị “MEDLINE” cho 
thấy tất cả các vùng trong mẩu tin 
MEDLINE với tên vùng ở đầu mỗi 
dòng. Dạng này được sử dụng tốt 
nhất để tải các mẩu tin vào phần 
mềm quản lý tài liệu. 



Number of records displayed

Có một số tùy chọn khác nhau để hiển thị số lượng tài liệu 
mỗi trang. Chúng thay đổi từ 5 đến 500. Nên tải về càng 
nhiều tài liệu mỗi trang càng tốt, tiết kiệm được thời gian 
cuốn qua nhiều trang. Từ thanh kéo xuống, “200” đã được 
chọn, để hiển thị lại, nhấp vào “Display”



Results pages

Trang kết quả hiện hiển thị 1-200 trong số 1.599. Chỉ có 
8 trang kết quả phải xem.



Sorting options

Thứ tự mặc định các kết quả là theo số ID PubMed. Kết 
quả có thể xếp theo ABC tên tác giả hoặc tên tạp chí, 
theo ngày xuất bản. Trong thí dụ này “Journal” đã được 
chọn từ thanh kéo xuống. Để hiển thị lại, nhấp vào 
“Display”.



Sorting by journal title

Các kết quả 1-200 hiện giờ được hiển thị theo thứ tự 
ABC tên tạp chí.



Selecting references

Để chọn tài liệu từ liệt kê kết quả, bạn cần kiểm hộp 
bên trái cạnh đầu mỗi mẩu tin.



Selecting references 2

Những kết quả trang 1-4 hiện giờ đã được 
chọn.



Send to Text option 1

Những kết quả đã được chọn có thể được định dạng để 
in bằng cách chọn “Send To Text” từ thanh kéo xuống.



Send to Text option 2

Tùy chọn này hiển thị một định dạng 
thân thiện để in ra.



Send to File 1

Để tải các kết quả đã chọn về ổ đĩa, chọn “Send To 
File” từ thanh kéo xuống.



Send to File 2

Chọn một ví trí để lưu tập tin và chuyển loại tập tin từ 
fcgi document sang all files.



Send to File 3

Chọn tên tập tin của bạn và tên mở rộng .txt cho tập tin. 
Nhấp vào Save.



Send to Email 1

Để gửi email các kết quả đã chọn, chọn “Send To 
email” từ thanh kéo xuống.



Send to Email 2

Từ màn hình này bạn có thể chọn một định 
dạng và thứ tự sắp xếp, thêm ghi chú vào.



Send to Email 3

Gõ địa chỉ email vào hộp được tạo sẵn.



Send to Email 4

Sau đó nhấp vào nút “Mail”.



Send to Email 5

Khi bạn trở lại màn hình kết quả chính, một thanh thông 
báo xuất hiện để cho biết email đã được gửi từ máy chủ 
PubMed đến địa chỉ khách.



Send to Clipboard 1

Các kết quả đã chọn cũng có thể gửi vào clipboard.
Chọn “Send To Clipboard” từ thanh kéo xuống.



Send to Clipboard 2

Một thanh thông báo sẽ xuất hiện cho bạn biết có bao 
nhiêu kết quả đã được gửi vào clipboard, giới hạn thời 
gian sau đó chúng bị mất, và số lượng tối đa các mẩu 
tin được cho phép trên clipboard.



Send to Clipboard 3

Để truy cập các mẩu tin từ clipboard, nhấp vào liên kết 
phía dưới hộp câu hỏi.



Send to Clipboard 4

Từ trong clipboard, bạn có thể định dạng lại và hiển thị 
các kết quả theo cách như từ màn hình kết quả chính.



Send to Clipboard 5

Để loại bỏ một mẩu tin khỏi clipboard, chọn “Clip Remove” 
từ thanh kéo xuống.



Send to Clipboard 6

Một thanh thông tin sẽ xuất hiện, cho biết có bao nhiêu 
mẩu tin đã được loại khỏi clipboard.



This is the end of Module 4 Part 1

Đến đây kết thúc Bài 4 Phần 1.

Có một sách thực hành đi kèm phần này. Sách 
sẽ hướng dẫn bạn các chủ đề đã minh họa, 
cùng với các bài tập.
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