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MEDLINE 

include un spectru larg de informați din domeniul 

biologiei și medicinei: 

•cercetare științifică și metodologie 

•practici clinice 

•Îngrijire medicală 

•stomatologie 

•farmacologie 

•medicină veterinară și științe conexe 

•aspectele medicale de biologie, zoologie, botanică și 

mediu 



MEDLINE 

Deține informații medicale, inclusiv descrieri 

bibliografice din aprocsimativ 4.000 de reviste 

medicale din intreaga lume începînd cu anul 1966 



Pagina de start 



Selectarea resurselor  pentru  căutare 



• Selectarea resurselor cu care se poate lucra. Conține 

diferite baze de date Medline. 

• Se bifează sursele selectate  și faceți clic pe Select 

Resources. 

 



Interfața de căutare 



Search – interfața de căutare 
În cîmpul de căutare se întroduce termenul  în limba 

engleză. 

Basic Search – căutare simplă 

Find Citation – căutarea referințelor 

Search Fields – căutare după anumite criterii specifice 

unui document electronic (autor, titlu, tipul de document, 

volum, etc.) 

Advanced Search – căutare avansată 

Multi-Field Search – căutare avansată prin combinarea 
domeniilor documentelor cu ajutorul operatorilor 
booleni (logici): and, or, not.  



Basic Search – căutare simplă 

Limitarea căutării 

Limitarea căutării (Limits) permite restricționarea căutării după 

criteriile selectate. 



 

Căutare simplă 



Basic Search – căutare simplă 

• Introduceți un subiect sau întrebare, și apoi faceți clic 

pe (Search) 

• Filtrați termenii după Relevanță (Relevancy). 

 • După necesitate adăugați (Limits) sau criterii 

anumite (Filter By) 











Find Citation – căutarea referințelor 

Căutarea referințelor 

Regimul Find Citation vă ajută să găsiți orice combinație de titlu, revistă, 

autor, volum, problema, pagina, identificatorul unic (numărul de acces) 

sau identificatorul de obiect digital (DOI). 



Search Tools – Instrumente de căutare 

Introduceți subiectul, selectați instrumentul pe verticală și faceți clic pe Search.  

Exemple pentru  instrumentele de căutare : 

• Compararea termenilor (Map Term): ofera vedete de subiect din arborele bazelor de 

date sau dintr-un tesaurus. 

• Arborele sau  Tesaurusul(Tree or Thesaurus): găsește vedeta de subiect în structura 

arborescentă a bazei de date sau tesaurus. 



Search Fields – Câmpuri de căutare 



Căutare după câmpuri se utilizează 

pentru căutarea unei resurse.  

• Introduceți un cuvânt sau o expresie, selectați 

unul sau mai multe câmpuri și faceți clic pe Search 

În timpul prezintării indicatorilor lângă fiecare termen 

apare abrevierea din două litere a domeniului. 

• Selectați toate inregistrările corespunzătoare și faceți 

clic pe Termeni de căutare selectați  

(Search for Selected Terms). 





Advanced Search – căutare avansată 

Hyperthyroid heart disease 

Afectare cardiacă în hipertiroidism 

Termenul se întroduce în cămpul de căutare 



Întroducem primul termen 



Pe ecran sunt afișate rubricile care includ 

termenul dat 

Rubrica cu toate 

conceptele incluse  

Rubrica cu  acele 

documente în care 

subiectul este principalul 



 

Lista rubricilor care includ 

termenul dat 







 

Filtrarea în continuare a căutării-

alegerea subrubricilor, care 

reflectă diferite aspecte a temei.  

Puteți alege una sau mai 

multe subrubrici.  



















Afișarea rezultatelor 

Vezi abstractul 

Toate referințele 

Găsiți similar 



Afișarea rezultatelor 

 
• Sunt arătate rezultatele care includ autorul, 

titlul și sursa pentru fiecare înregistrare.  

În cazul în care înregistrarea bibliografică 

conține un fragment, această poate fi 

vizualizată prin apăsarea butonului   

View Abstract. 

 

 



În dreapta fiecărei înregistrări sunt link-uri suplimentare și 

opțiuni de vizualizare care includ : 

•Referințe complete (Complete Reference),  

•Abstractul (Abstract), 

•Textul complet  (Full Text)  

•Livrarea documentului (Document Delivery).  

•Caută Similare(Find Similar). 

 



Link-uri cu privire la rezultatele afisate includ parametrii : 

•Setarea afișărilor (Customize Display),  

•Resetarea afișărilor (Reset Display), 

•Vezi toate extrasele  (View All Abstracts), 

•Sortare după (Sort By), 

•Numărul rezultatelor pe pagină (Results Per Page).  

•Deasemenea, sunt disponibili parametrii de trecere 

(Next/Previous Page) sau  (Go To № #). 



Your Journals@Ovid – lista revistelor 



• Ovid Technologies ca furnizor exlusiv oferă 

abonarea la colecția de reviste a editurii 

Lippincott Williams & Wilkins (LWW) 

cu o istorie de peste 200 ani. 

• Colecția include peste 280 titluri de reviste 

din domeniul medicinei și ocrotirii sănătății. 

 



Revistele  

• medicină clinică 

• aspecte generale ale practicii 
medicale 

• anesteziologie  

• alergologie 

• dermatologie  

• cardiologie  

• imunologie  

• gastroenterologie  

• pulmunologie  

• neurologie  

• urgențe medicale 

 

• reumatologie  

• genetică 

• oncologie  

• psihiatrie  

• radiologie  

• chirurgie  

• științe despre viață 

• sociologie și psihologie 

• îngrijirea bolnavilor 

• fiziologie 

• tehnică medicală 
  

 





• BIBLIOTECĂ  ELECTRONICĂ 

MEDICALĂ 



  

• Cardiologie  

• Diagnostic și tratament  

• Boli infecțioase  

• Obstetrica si Ginecologie 

• Oncologie 

• Pediatrie 

• Farmacie 

• Îngrijire medicală 

• Psihiatrie 

• Chirurgie 

• Materiale didactice pentru studenți 



Resursele Stat.Ref! – acestea sunt ghiduri, manuale, 

enciclopedii, dicționare, îndreptare,  atlasuri  de la 

editorii americani. 

Toate rezultatele căutării apar ca un link, care oferă 

utilizatorului informații în format de carte full-text 

complete cu grafice și tabele. 

http://online.statref.com/titleinfo/fxid-24.html
http://online.statref.com/titleinfo/fxid-118.html
http://online.statref.com/titleinfo/fxid-88.html
http://online.statref.com/titleinfo/fxid-110.html
http://online.statref.com/titleinfo/fxid-324.html




CĂUTARE  

Introduceți 

cuvântul în câmpul 

de căutare și faceți 

clic pe GO 



Selectarea filtrelor 

Resurse adăugătoare 

Istoria căutărilor 











Selectați rezultatul 

dorit  clicînd link-ul 













Căutare avansată 



















TOXNET - Baze de date cu privire la 

toxicologie, substanțe chimice periculoase, de 

mediu, precum și emisiile toxice.  







 Studiile din sistemul de informații de carcinogeneza 

chimică (CHRIS) - carcinogenitate și mutagenitate, 

rezultatele testelor pentru  mai mult de 8.000 de produse 

chimice.                            



Baze de date bibliografice care acoperă teratologie și alte aspecte ale 

toxicologie de dezvoltare și de reproducere. 









Проводник 

Навигация 

Панель 

инструментов Панель 

информации 






















