EMBASE
 Embaseبانک اطالعات زیست پزشکی و دارویی است که توسط الزویر تولید شده است .پوشش
منابع این پایگاه از سال  1947تاکنون است 20 Embase .میلیون رکورد را از بیش از 7000
نشریه معتبر و فعال زیست پزشکی از  70کشور در سرتاسر دنیا پوشش میدهد ،ضمن اینکه با
پوشش بیش از  1800عنوان زیست پزشکی که به وسیله مدالین ارائه نمیشود پوشش جامع و عمیق
متون کامل منابع زیست پزشکی را فراهم کرده است.
 Embaseبا پوشش جامع موثق و قابل اعتماد از مرتبط ترین ادبیات زیست پزشکی بطور مداوم
اطالعات مورد نیاز کاربران این حوزه را ارائه میدهد.
 Embaseبوسیله  Emtreeگنجینه بی همتای علوم زیستی حمایت میشود ،که بصورت جامع
و ساختارمند تمام توضیحات واژه شناسی حوزه زیست شناسی ،مواد مخدر ،نمایه بیماریها و بازیابی
را فراهم میکند.
EMBASEیکی از بزرگ ترین مجموعه های اطالعاتی الکترونیکی است که توسط Elsevierتهیه
وارائهمیشود.
EMBASEیک پایگاه اطالعاتی زیست پزشکی و علوم دارویی است  .ساالنه 600000چکیده به
آن اضافه می شود %80 .از رکوردهای آن دارای چکیده است.
پوشش موضوعی EMBASEشامل موارد زیر است:
تحقیقات دارویی  ،داروشناسی و سم شناسی
پزشکی بالینی
پژوهش های زیست پزشکی
مدیریت بهداشت
بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای
روان پزشکی
پزشکی قانونی
مهندسی پزشکی

 EMTREEتزاروس  Life Scienceالزویر است که اطالعات زیست پزشکی را توصیف می کند.
 EMTREEازسال  1974در  EMBASEاستفاده شده است.
چند نکته درباره :embase
 %60از اطالعات  Medline & Embaseمشترک است.استفاده از آن آسان است .رکورد تکراری ندارد و اطالعات آن روزآمد است.دارای انواع روش های جست و جو می باشد :جست و جوی سریع ،جست و جوی -پیشرفته،جست و جو از طریق فیلد ها ،جست و جوی دارویی ،جست و جوی بیماری ها ،جست و جوی
مقاله.
پایگاه  scopusو  science directبرای مطالب تمام متن مناسبند ولی  embaseمانند Reaxysفقط دیتاها را ارائه میدهد.
تنها پایگاهی که میتوان براساس  deviceو (picoمبتنی بر شواهد) میتوان جستجو کرد.مطابق شکل زیر میتوان در قسمت  picoانواع تداخالت دارویی در بیماریها و جامعه ی بیماران
مختلف را از نظر تداخل یک یا چند دارو مشاهده کرد.

 Deviceدرواقع نتایج را براساس ابزارهایی که میخواهیم جستجو میکنیم ،و در صفحه سرچدرقسمت  trade nameنام دستگاه را سرچ میکنیم( مطابق شکلهای زیر)

حجم اطالعات و روزامدی  embaseنسبت به  medlineبیشتر است .در قسمت نتایج ،گزینه sourcesمیتواند مقدار منابع  medlineو  embaseرا نسبت به هم نشان دهد.
در  embaseدوبرابر  ،medlineایندکس مطالب و ریزشدن روی موضوعات وجود دارد. Medlineیک پایگاه اطالعات زیست پزشکی است که توسط کتابخانه ملی پزشکی امریکا تهیه و
ارائهمیشود.
16medlineمیلیون رکورد از سال  1966تا کنون دارد.
 medlineدارای اطالعات اختصاصی در زمینه پرستاری و دندانپزشکی است .
سرعنوانهای موضوعی پزشکی ) ( MeSHبیش از  24000واژه دارد.

انواع جست و جو
quick search
جست و جو در  quick searchشبیه  PubMedاست .که میتوان موضوع مورد نظر را در فیلد
جستجو وارد کرده و سپس محدودیت های الزم مثل بازه زمانی و  ...را تعیین کرده و سرچ را انجام
دهیم( .مطابق شکل های زیر)

Drug Search
در این جست و جو نام دارو را در کادر جست و جو وارد می کنیم.
17انتخاب دارویی به موضوعات فرعی دارد.
47انتخاب برای مدیریت دارو دارد.
مطابق شکلهای زیر بعد از وارد کردن نام دارو مقاالتی که در آنها نام دارو و بیماریهای قابل درمان
با داروهای مورد نظر را جستجو میکند.

• Advance Search
در جست و جوی پیشرفته می توان تعداد کلمات کلیدی را افزایش داد و جست و جوی جامع
انجام داد.
در جست و جوی پیشرفته می توان با انتخاب موضوع را محدود نمود:

محدود به  MBASEیا MEDLINEمحدود به موضوع خاص یا مقاله خاص محدود به جنس یا
گروه سنی خاص محدود به نوع خاصی از حیوانات و...
در جست و جوی پیشرفته با انتخاب می توان واژه های مشابه synonymsرا بازیابی کرد.

Filed Search
در این روش ،مقاله را می توان از طریق فیلد های مختلف مثل نام نویسنده ،چکیده مقاله ،عنوان
مقاله ،شماره دسترسیISSN ،و غیره جست و جو نمود.
• Emtree Keyword
Emtreeواژه های متنوعی پیشنهاد و اولویت آن ها را مشخص می کند .در  EMTREEتعداد
مقاالت مربوط به واژه ها ایندکس شده است .در  EMTREEواژه ها از طریق لغت نامه دورلند
تعریف شده است.
EMTREEبیش از  50000واژه دارد که  25000واژه آن مربوط به علوم دارویی و شیمی
است.
EMTREEبیش از  218000واژه مترادف دارد
EMTREEاصطالحنامه ای به زبان طبیعی است.
اصطالحات دارویی  EMTREEبسیار وسیع است و دارای مترادف های زیاد شامل اسامی
تجارتی است .در یک سال حدود  500واژه دارویی به آن اضافه می شود .نحوه ی طبقه بندی
موضوعی و اصطالحات انتخاب شده در واژه نامه  emtreeمطابق شکل زیر است.

• Journals
برای پیداکردن مجالت روی  journalsکه در قسمت باالی صفحه اصلی قرار دارد کلیک می
کنیم .مجالت هم به صورت الفبایی عنوان مجله و هم به صورت موضوعی تقسیم بندی شده اند.

Authors
برای پیداکردن نویسنده روی قسمت  Authorsکلیک می کنیم .نام فامیل وسپس اسم کوچک
را در کادر مخصوص جست و جو وارد می کنیم.

چکیده مقاالت
در  Embaseچکیده مقاالت دارای اتصال به ناشرین است؛
• مثال:
Elsevier,Science direct,cell press , springer link, karger on line, thime

–connect, cross-refچکیده ها به مقاالت مرتبط دارای لینک است.
در چکیده ها واژه های جست و جو با تغییر رنگ مشخص شده اند.
چکیده ها دارای لینک به نویسندگان است.
نتایج جست و جو را در  Embaseمی توان ذخیره یا چاپ و یا به صورت  E-mailارسال نمود
همچنین ازطریق E-mail Alertsهم زمان به  10آدرس نیز می توان ارسال نمود.

تهیه و تنظیم :گالره خادمی کیا-کتابدار دانشکده داروسازی

