
Phần 5 – MyNCBI 

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



Trước khi đăng nhập vào PubMed, ta 
đăng nhập vào trang web HINARI sử
dụng URL http://www.who.int/hinari.



Ta cần nhập tên người dùng HINARI và mật mã vào 
hộp đăng nhập và nhấp vào nút “Sign On”.



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



Chào mừng đến trang chủ PubMed. Phần 5 của 
bài này sẽ xem các công cụ của MyNCBI.



Để truy cập MyNCBI, có hộp Sign In/Register
phía trên bên phải trang web. Bây giờ ta đăng 
ký MyNCBI.



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.



Ta sẽ nhận được một email khẳng định từ NCBI. Khi 
nhận email, ta sẽ nhấp vào liên kết trong thư để
khẳng định MyNCBI mới của ta.



Để truy cập MyNCBI, ta cần đăng nhập 
với tên người dùng và mật mã của mình.



Ta nhập tên người dùng và mật mã vào 
hộp và nhấp vào nút Sign In.



Khi ta đăng nhập vào MyNCBI, tên 
người dùng của ta sẽ hiện trên 
hộp MyNCBI.



Để cài đặt các bộ lọc MyNCBI, vào 
MyNCBI bằng cách nhấp vào liên kết.



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



Ta cần chọn cơ sở dữ liệu 
PubMed từ danh sách này.



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.



Trong thí dụ này, bộ lọc Free Full 
Text đã được ứng dụng.



Để tìm bộ lọc HINARI, ta cần 
tìm kiếm các bộ lọc.



Nhập HINARI vào hộp tìm 
kiếm và nhấp vào Go.



Bộ lọc cho tìm kiếm của ta sẽ hiện ra 
phía dưới. Nhấp vào bộ lọc để ứng dụng 
nó vào MyNCBI của ta.



Hãy chọn hộp bên cạnh “Add a result tab 
for all items that match this filter”.



Bộ lọc đã được ứng dụng. Hãy trở về 
PubMed để xem kết quả mới.



Ta đã tìm Public Health Policy. Có bốn nút kết 
quả, All, Free Full Text, HINARI, và Review.



Khi ta nhấp vào nút HINARI, ta có thể truy cập 
toàn bộ kết quả. Bên cạnh mỗi kết quả ta sẽ
thấy biểu tượng HINARI.



Nếu bạn muốn lưu tìm kiếm này, bạn có thể
nhấp vào liên kết Save Search.



Bạn tùy chọn lưu tìm kiếm có hay không có
email cập nhật tự động. Trong thí dụ này, ta 
chọn “No automatic updates” và nhấp vào 
OK.



Ta có thể tiến hành một tìm kiếm mới. Ta 
sẽ chọn lưu tìm kiếm này vào MyNCBI.



Lần này ta đã chọn lưu tìm kiếm và nhận 
email cập nhật định kỳ. Ta có thể chọn 
một số cách gửi email.



Cách đầu tiên là ngày gửi. Có thể hàng 
ngày, hàng tuần, hoặc hàng tháng vào 
một ngày nhất định.



Ta có thể xác định dạng 
hiển thị từ tùy chọn hiển 
thị chuẩn của PubMed.



Ta cũng có thể xác định dạng mẩu tin 
HTML hoặc Text. Email dạng HTML 
sẽ chứa các liên kết trở về PubMed.



Ta có thể chọn số lượng tối 
đa các mẩu tin từ 0 – 500. Khi 
đã chọn số lượng các mẩu 
tin, nhấp vào nút OK.



Để truy cập các tìm kiếm đã lưu, 
nhấp vào liên kết 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.



Ta cũng có thể thay đổi các chi tiết gửi 
email bằng cách nhấp vào các liên kết 
Details.



Ta có thể thấy những gì đã được bổ sung vào 
PubMed đối với tìm kiếm đã chọn. Ta cùng có
thể xóa các tìm kiếm đã lưu nếu chúng không 
còn cần thiết.



Đến đây kết thúc Bài 4 Phần 5.

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.


