
Phần 2 – Sử dụng giới hạn trong PubMed.

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 của bài 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 ta 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 HINARI chính, bạn có thể truy cập 
PubMed từ liên kết “Find articles” nằm giữa 
trang web. Nhấp vào Search for articles through 
PubMed (Medline).   



PubMed homepage

Chào mừng đến trang chủ PubMed, Phần 2 sẽ 
xem chức năng giới hạn các kết quả tìm kiếm 
bằng những thông số khác nhau.



PubMed query box

Nếu bạn gõ câu hỏi tìm kiếm như là “Tuberculosis” vào 
hộp câu hỏi, bạn sẽ nhận nhiều mẩu tin trong kết quả.



Results display

Tìm kiếm tuberculosis sẽ cho hơn 143.000 mẩu 
tin. Nó quá nhiều để xem một cách cẩn thận.



Limits link

Ta có thể bắt đầu giới hạn nó bằng cách nhìn 
vào chức năng “limits”.



Limits page

Đây là trang Limits. Tìm kiếm có thể giới hạn 
bằng các từ hạn chế ở các vùng hoặc cài đặt 
thời gian cụ thể hoặc tham số nhãn mẩu tin.



Limiting to fields in PubMed

Để giới hạn một từ vào vùng cụ thể trong mẩu 
tin, chọn từ thanh kéo xuống phía dưới “All 
Fields”. Trong thí dụ này ta sẽ giới hạn vào tùy 
chọn “Affiliation”.



Limit to Affiliation field

Ta hiện giờ có thể tìm “TDR” trong vùng 
“Affiliation”. Nó sẽ giới hạn tìm kiếm vào các bài 
báo của tác giả đầu tiên đã liệt kê có TDR trong 
địa chỉ.



Results displayed using limits

Từ trang kết quả ta có thể thấy TDR được liệt kê như là 
một phần trong trích dẫn. Giới hạn đã dùng cũng được tô 
sáng trên thanh thông tin phía dưới hộp câu hỏi.



Limiting to Title/Abstract

Trong thí dụ này ta sẽ tìm Plasmodium
falciparum trong vùng Title/Abstract.



Title/Abstract results

Các kết quả cho thấy từ tìm kiếm của ta 
có trong vùng Title/Abstract. Thanh 
thông tin hiển thị các giới hạn đã dùng.



Limiting to Publication Types

Từ thanh kéo xuống “Publication Types” có một 
số tùy chọn được đưa ra. Trong thí dụ này, ta 
sẽ giới hạn “malaria and bednets” vào loại xuất 
bản “Randomized Controlled Trial”



Limit results

Sử dụng những giới hạn này, ta có 19 mẩu tin 
là Randomized Controlled Trials với malaria and 
bednets trong Title/Abstract.



Limiting to Ages

Các giới hạn Ages được xác định khi Thư viện 
Y khoa Quốc gia (NLM) phân loại. Nhãn tuổi 
được gắn vào các mẩu tin thích hợp trong phạm 
vi cụ thể. Tất cả các trẻ từ 0-18 với tiểu nhóm 
bên trong, và tất cả người lớn từ 19 tuổi với các 
tiểu nhóm bên trong.

GC. Bạn không thể tìm kiếm leo qua các nhóm 
tuổi, thí dụ 14-25 tuổi.



Limiting to Ages 2

Trong thí dụ này ta sẽ tìm “Tuberculosis AND 
HIV” trong các mẩu tin gắn nhãn nhóm tuổi “All 
Child 0-18 Years”.



Limiting to Ages 3

Đây là kết quả cho “Tuberculosis AND HIV” 
trong các mẩu tin gắn nhãn nhóm tuổi “All Child 
0-18 Years”. Thanh thông tin màu vàng hiển thị 
giới hạn “All Child 0-18 Years”.



Entrez date limit

Giới hạn “Entrez Date” tham khảo tất cả mẩu tin 
được thêm vào PubMed trong một thời gian 
nhất định, như là 60 ngày vừa qua.



Entrez date limit 2

Trong thí dụ này từ tìm kiếm “Schistosomiasis” 
sẽ được giới hạn vào các bài báo được thêm 
vào PubMed trong “30 Days” vừa qua, sử dụng 
giới hạn “Entrez Date”.



Entrez date limit 3

Kết quả cho thấy 11 bài báo đã được thêm vào 
PubMed về “Schistosomiasis” trong 30 ngày 
vừa qua.



Publication date 1



Publication date 2

Giới hạn “Publication Date” sử dụng định dạng YYYY/MM/DD. 
Thông tin ngày xuất bản do nhà xuất bản cung cấp cho 
PubMed. Để tìm các bài báo từ 1995 đến nay chỉ cần điền vào 
vùng “year” trong hộp “From”.



Publication date 3

Thí dụ này cho thấy tất cả các bài báo 
Schistosomiasis được xuất bản từ 1995.



Publication date 4

Để giới hạn ngày xuất bản giữa hai năm như 
trong thí dụ, chỉ cần thông tin năm.



Publication date 5

Thí dụ này cho thấy tất cả các bài báo 
Schistosomiasis xuất bản giữa 1995 và 1999.



Publication date 6

Để tìm các bài báo trong một năm, điền vào thông tin 
năm trong hộp “From” và “To” như trên.



Publication date 7

Thí dụ này cho thấy tất cả các bài báo 
Schistosomiasis xuất bản năm 1999.



Limit to Languages 1

Thanh kéo xuống Language cho phép bạn giới 
hạn bảy ngôn ngữ phổ biến nhất trong PubMed.



Limit to Languages 2

Trong thí dụ này ta sẽ giới hạn từ tìm kiếm “Dengue” vào các bài 
báo xuất bản bằng tiếng “French” .



Limit to Languages 3

Từ kết quả bạn có thể thấy 
tất cả các bài báo tiếng 
Pháp.



Limit to Languages 4

Để giới hạn vào các ngôn ngữ không có trong 
thanh kéo xuống, bạn có thể sử dụng tên vùng 
[LA] cho ngôn ngữ bài báo.



Limit to Languages 5

Sử dụng tên vùng [LA] với 
từ tìm kiếm “Hungarian” ta 
có thể tìm được các bài 
báo bằng tiếng Hung.



Limiting to Human or Animal studies 

Các bài báo Medline được 
gắn nhãn Human hoặc
Animal, hoặc cả hai.



Limiting to Male or Female

Các bài báo Medline được gắn 
nhãn Female, Male, hoặc không 
có nhãn.



PubMed subsets 1

PubMed chứa một số subsets. Những 
subsets bao gồm những tạp chí hoặc bài 
báo riêng về một chủ đề nhất định.



PubMed subsets 2

Trong thí dụ này ta có từ tìm 
kiếm “Tuberculosis” giới hạn 
vào subset “AIDS”.



Combining multiple limits 1

Thí dụ trên tìm kiếm từ “Malaria” và giới 
hạn vào vùng “Title/Abstract”, loại xuất 
bản “Review”, giới hạn tuổi “All Child 0-18
years”, và chỉ các bài báo có “Abstracts”



Combining multiple limits 2

Đây là kết quả, 138 bài báo phù hợp 
với các giới hạn đã được chọn.



This is the end of Module 4 Part 2

Đến đây kết thúc Bài 4 Phần 2.

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.


	BÀI 4 		Cách sử dụng PubMed
	HINARI Log-In 1
	HINARI Log-In 2
	Main HINARI webpage
	PubMed homepage
	PubMed query box
	Results display
	Limits link
	Limits page
	Limiting to fields in PubMed
	Limit to Affiliation field
	Results displayed using limits
	Limiting to Title/Abstract
	Title/Abstract results
	Limiting to Publication Types
	Limit results
	Limiting to Ages
	Limiting to Ages 2
	Limiting to Ages 3
	Entrez date limit
	Entrez date limit 2
	Entrez date limit 3
	Publication date 1
	Publication date 2
	Publication date 3
	Publication date 4
	Publication date 5
	Publication date 6
	Publication date 7
	Limit to Languages 1
	Limit to Languages 2
	Limit to Languages 3
	Limit to Languages 4
	Limit to Languages 5
	Limiting to Human or Animal studies 
	Limiting to Male or Female
	PubMed subsets 1
	PubMed subsets 2
	Combining multiple limits 1
	Combining multiple limits 2
	This is the end of Module 4 Part 2

