
  
 
 
 
 

 

 

 
Aquest curs forma part del Pla de Formació 201

 

INFORMACIÓ GENERAL  

Dirigit a:  DUI en actiu del sistema sanitari públic de les Illes Balears.

Durada:  3 hores.  

Dates i llocs:  

- 18/04/18 (Hospital Universitari Son Espases

- 23/05/18 (Hospital Can Misses

- 13/06/18 (Hospital Mateu Orfila

- 27/06/18 (Hospital Son Llàtzer)

- 11/10/18 (Hospital Universitari Son Espases

- 14/11/18 (Hospital Can Misses

Horari:  de 16:30 a 19:30 h.  

Inscripció a: http://intranet.caib.es

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 

 

CONTINGUTS  

Objectiu: Proporcionar als professionals d’infermeria els coneixements necessaris per recuperar 

la informació científica més rellevant de la base de dades CINAHL.

 
Programa:  

1. Introducció a Bibliosalut per a infermeria. 

2. Interrogació de bases de dades: pregunta d’investigació, paraules clau, CINAHL/MeSH 

Headings, operadors booleans i de proximitat, els límits i els

3. CINAHL® (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature): accés, la barra d’eines,

la cerca bàsica i la cerca avançada, refinar la cerca, opcions per desar els resultats, creació 

d’alertes, Citation Matcher i CINHAL education.

4. CUIDEN Plus: accés, la cerca simple i la cerca avançada, cerca d’una referència i anàlisi dels 

resultats.  

5. Ús i funcionament dels serveis de Bibliosalut: Servei d’Obtenció de Documents, 

Pregunta Bibliosalut, Formació continuada, Difusió Selectiva de la In

través de les xarxes socials, etc.
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Bibliosalut per a infermeria: recursos i cerca bibl iogràfica

 

 

Aquest curs forma part del Pla de Formació 201 8 del Servei de Salut de les Illes Balears

Pendent de resolució 

sistema sanitari públic de les Illes Balears. 

(Hospital Universitari Son Espases. Espai Multifuncional Bibliosalut Mòdul L+1

Hospital Can Misses. Sala de premsa) 

pital Mateu Orfila. Aula de docència) 

Hospital Son Llàtzer) 

ospital Universitari Son Espases. Espai Multifuncional Bibliosalut Mòdul L+1

Hospital Can Misses. Sala de premsa) 

intranet.caib.es 

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 ordinador portàtil connectat a la Wi-

Proporcionar als professionals d’infermeria els coneixements necessaris per recuperar 

científica més rellevant de la base de dades CINAHL. 

Introducció a Bibliosalut per a infermeria.  

Interrogació de bases de dades: pregunta d’investigació, paraules clau, CINAHL/MeSH 

Headings, operadors booleans i de proximitat, els límits i els truncaments. 

CINAHL® (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature): accés, la barra d’eines,

la cerca bàsica i la cerca avançada, refinar la cerca, opcions per desar els resultats, creació 

d’alertes, Citation Matcher i CINHAL education. 

CUIDEN Plus: accés, la cerca simple i la cerca avançada, cerca d’una referència i anàlisi dels 

Ús i funcionament dels serveis de Bibliosalut: Servei d’Obtenció de Documents, 

Pregunta Bibliosalut, Formació continuada, Difusió Selectiva de la Informació a 

través de les xarxes socials, etc.  
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Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament 

-Fi de l’hospital. 

Proporcionar als professionals d’infermeria els coneixements necessaris per recuperar 

Interrogació de bases de dades: pregunta d’investigació, paraules clau, CINAHL/MeSH 

truncaments.  

CINAHL® (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature): accés, la barra d’eines, 

la cerca bàsica i la cerca avançada, refinar la cerca, opcions per desar els resultats, creació 

CUIDEN Plus: accés, la cerca simple i la cerca avançada, cerca d’una referència i anàlisi dels 

Ús i funcionament dels serveis de Bibliosalut: Servei d’Obtenció de Documents, 

formació a 
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