
Phần 3 –  Tiêu đề Y khoa (Medical Subject Headings – MeSH).

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 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 3 sẽ xem 
MeSH hoặc Medical Subject Headings (Tiêu đề Y khoa).

Để truy cập cơ sở dữ liệu MeSH, nhấp vào liên kết bên 
trái trang chủ PubMed.



MeSH database

MeSH là từ vựng qui định để phân loại các bài báo 
MEDLINE. Từ MeSH được gắn như là các từ khóa “đã 
phân loại MEDLINE”.

GC. Các bài báo trong PubMed không là MEDLINE sẽ 
không có từ MeSH gắn vào các mẩu tin.



Searching in MeSH

Để tìm một từ MeSH, gõ tìm kiếm của bạn vào 
hộp câu hỏi và nhấp vào “Go”.

Trong thí dụ này, ta sẽ kiểm tra từ MeSH cho 
“Cancer”.



MeSH search results

Từ các kết quả này, ta thấy từ MeSH cho 
Cancer là “Neoplasms”.

Nhấp vào từ liên kết để biết thêm thông tin.



MeSH Terms

Mẩu tin cho một từ MeSH có chứa định nghĩa 
từ, những tiêu đề phụ đi kèm, danh sách các từ 
tương tự, và cây MeSH.

Vùng khoanh tròn phía trên là định nghĩa của từ 
“Neoplasms”.



MeSH Subheadings

Tất cả subheadings (tiêu đề phụ) đi kèm với một 
từ MeSH được hiển thị phía dưới định nghĩa.



Major MeSH and exploding a term

Phía dưới tiêu đề phụ là hai hộp kiểm. Hộp đầu 
tiên giới hạn các từ vào chỉ “Major Topic 
Headings”.

Hộp thứ hai dùng để báo PubMed không 
“Explode (mở rộng)” một từ.



Entry terms and See Also references

“Entry Terms (Từ tương tự)”
được liệt kê cùng với những 
tài liệu “See Also”.



MeSH structure diagram

Mỗi từ cũng có một cây MeSH 
hiển thị từ này và vị trí của nó 
trong cấu trúc MeSH.



Dengue 1

Để tìm những từ MeSH có “Dengue”, nhập từ 
này vào hộp câu hỏi.



Dengue 2

Có ba từ MeSH chứa từ 
“Dengue”.



Dengue 3

Đây là mẩu tin Dengue và các 
subheading (tiêu đề phụ) đi 
kèm.



Dengue 4

Để tìm PubMed, kiểm hộp bên 
cạnh từ MeSH và chọn “Send to 
Search box with AND”, nhấp vào 
nút “Send To”.



Dengue 5

Từ này hiện giờ được nhập vào hộp tìm 
kiếm. Từ đây bạn có thể bổ sung các từ khóa 
và các từ MeSH khác vào tìm kiếm. Để tìm, 
nhấp vào nút “Search PubMed”.



Dengue 6

Ta có thể hiển thị các kết quả theo 
dạng “Citation”. Ta có thể thấy các từ 
MeSH trong mỗi mẩu tin ở đây.



Dengue 7

Để tìm kiếm có sử dụng các tiêu đề phụ, chọn tiêu 
đề phụ thích hợp bằng cách nhấp vào các hộp chọn.



Dengue 8

Lần này ta đang tìm từ MeSH “Dengue” 
với tiêu đề phụ “prevention and control”.



Dengue 9

Các kết quả được hiển thị ở đây 
dạng Citation cho thấy các từ MeSH 
được gắn vào.



Dengue Major MeSH topic 1

Khi ta giới hạn vào “Major Topic Headings only” 
ta chỉ chọn những bài báo có chủ đề chính là 
“Dengue”.



Dengue Major MeSH topic 2

Trong thí dụ này, ta có thể thấy từ MeSH “Dengue” 
được giới hạn vào Tiêu đề Chủ đề Chính [MAJR].



Dengue Major MeSH topic 3

Trong định dạng Citation, các từ 
MeSH chính được xác định bằng *



MeSH History page

History (Lịch sử) so sánh sự khác nhau khi tìm kiếm 
Dengue như là từ khóa, từ MeSH và Từ MeSH 
chính.



Geographical MeSH terms 1

Có những từ MeSH được gắn vào 
những vùng (geographical regions) và 
những quốc gia (countries). Trong thí 
dụ này ta sẽ xem các MeSH cho 
“Asia”.



Geographical MeSH terms 2

Đây là mẩu tin MeSH cho Asia.



Geographical MeSH terms 3

Trong hình cây, ta có thể 
thấy Asia được phân nhỏ 
thành những vùng và 
những quốc gia.



Geographical MeSH terms 4

Trong Asia, 
vùng Southeastern 
ta sẽ chọn “Myanmar”



Geographical MeSH terms 5

Trong thí dụ này ta có thể thấy “Burma” và
“Myanma” là các Từ Tương tự (Entry Terms)
của “Myanmar”



Geographical MeSH terms 6

Trong thí dụ này ta sẽ tìm 
Myanmar như là một từ MeSH.



Geographical MeSH terms 7

Bài báo khoanh tròn là về nhiễm 
Plasmodium ở Thái Lan và bao 
gồm thông tin về Myanmar.



MeSH – Developing countries 1

Có một từ MeSH cho “Quốc gia Đang phát triển 
Developing Countries”



MeSH – Developing countries 2

Từ MeSH Quốc gia Đang phát triển được 
giới thiệu năm 1971 và không được UNDP 
hoặc Ngân hàng Thế giới định nghĩa.



MeSH – Developing countries 3

Trong thí dụ này ta có thể thấy Từ 
Tương tự (Entry Terms) chỉ Từ MeSH 
Developing Countries.



MeSH – Developing countries 4

Trong thí dụ này ta sẽ tìm kiếm những bài báo được 
gắn nhãn bằng từ MeSH Developing countries.



This is the end of Module 4 Part 3

Đến đây kết thúc Bài 4 Phần 3.

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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