
  
 
 
 
 

 

PubMed. Cerca bibliogràfica a la base de 

 

INFORMACIÓ GENERAL  

Dirigit a:  Titulats sanitaris de grau

Durada:  3 hores. 

Dates i llocs:  

- 16/02/17 (Hospital Universitari

- 11/04/17 (Hospital Son Llàtzer. Aula 1)

- 17/05/17 (Hospital Mateu Orfila. Aula de docència

- 24/10/17 (Hospital Universitari

- 08/11/17 (Hospital Can Misses. Biblioteca)

Horari:  De 16.30 a 19.30 h.  

Inscripció a: http://www.bibliosalut.com/formacio201

Docent: Documentalista de Bibliosalut. 

Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament 

amb els crèdits de la Comissió de Formació Continuada (CFC). 

Aquest curs s’impartirà amb el teu portàtil connectat a la 
edicions de l'Hospital Can Misses).
 

CONTINGUTS  

Objectiu: Proporcionar als professionals del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears els 

coneixements necessaris sobre el maneig de la base de dades Embase.com 

(EMBASE+MEDLINE), per tal que puguin formar

l’assistència que donen als pacients.

Descripció: Embase.com és la base de dades bibliogràfica sobre informació biomèdica i 

farmacològica d'Elsevier, que combina la cerca de les bases de dades EMBASE (Excerpta 

Medica) i MEDLINE (Index Medicus).

Programa:  

1. Introducció a EMBASE.com (referència especial a MEDLINE des d'EMBASE)

2. Accés personalitzat a través de Bibliosalut (www.bibliosalut.com)

3. La cerca simple 

4. La cerca avançada 

5. Altres cerques especialitzades: Drug, Disease & 

6. L’ús d'EMTREE. El tesaurus d'EMBASE. 

7. Els límits  

8. Opcions per desar els resultats i crear citacions (Clipboard...) 

9. Exportació de resultats 

10. El compte personal a EMBASE+alertes

11. La cerca per un article concret
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PubMed. Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDLINE
 

 
Crèdits: 0,4  

Titulats sanitaris de grau del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.

ospital Universitari Son Espases. Espai multifuncional Bibliosalut.

Hospital Son Llàtzer. Aula 1) 

Hospital Mateu Orfila. Aula de docència) 

ospital Universitari Son Espases. Espai multifuncional Bibliosalut.

isses. Biblioteca)   

 

www.bibliosalut.com/formacio2017 

de Bibliosalut.  

Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament 

amb els crèdits de la Comissió de Formació Continuada (CFC).  

Aquest curs s’impartirà amb el teu portàtil connectat a la Wi-Fi de l’hospital 
de l'Hospital Can Misses). 

Proporcionar als professionals del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears els 

coneixements necessaris sobre el maneig de la base de dades Embase.com 

), per tal que puguin formar-se contínuament i millorar la qualitat de 

l’assistència que donen als pacients. 

Embase.com és la base de dades bibliogràfica sobre informació biomèdica i 

farmacològica d'Elsevier, que combina la cerca de les bases de dades EMBASE (Excerpta 

MEDLINE (Index Medicus). 

Introducció a EMBASE.com (referència especial a MEDLINE des d'EMBASE)

Accés personalitzat a través de Bibliosalut (www.bibliosalut.com) 

Altres cerques especialitzades: Drug, Disease & Devise 

L’ús d'EMTREE. El tesaurus d'EMBASE.  

Opcions per desar els resultats i crear citacions (Clipboard...)  

El compte personal a EMBASE+alertes 

La cerca per un article concret.  

 
EMBASE.com . Cerca bibliogràfica combinada

a les bases de dades E MBASE i MEDLINE
dades MEDLINE  

del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears. 

Bibliosalut. Mòdul L+1) 

Bibliosalut. Mòdul L+1) 

Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament 

de l’hospital (llevat de les 

Proporcionar als professionals del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears els 

coneixements necessaris sobre el maneig de la base de dades Embase.com 

tínuament i millorar la qualitat de 

Embase.com és la base de dades bibliogràfica sobre informació biomèdica i 

farmacològica d'Elsevier, que combina la cerca de les bases de dades EMBASE (Excerpta 

Introducció a EMBASE.com (referència especial a MEDLINE des d'EMBASE) 

. Cerca bibliogràfica combinada  

EDLINE   


