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 הקדמה. 1

אנליזות המסכמות ומפרשות תוצאות של מחקרים -שיטתיות ומטאכולל סקירות המאגר 

רפואיים. הוא מהווה משאב חשוב, המאפשר לסגל הרפואי וקובעי מדיניות לקבל החלטות 

  . (Evidence Based Medicine)קליניות מבוססות ראיות
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 . כניסה למאגר2

 מדעי החיים ולרפואהלא. היכנסו לאתר הספרייה 

, הנמצא תחת משאבי מידע בחרו במאגרי מידע, וניהול מידע בתפריט העליוןב. תחת חיפוש 

 אלקטרוניים

 

 , ברשימה שמתקבלתCochrane Library, Theולחצו על  Cג. בחרו באות 

 

  

 בחרו במאגרי מידעב. 

ולחצו   Cג. בחרו באות 

 Cochrane Libraryעל

The 
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 חיפוש. 3

 חיפוש פשוט  .3.1

המגדלת שמימין  תשורת החיפוש מימין ולחצו על זכוכימונחי החיפוש בא. הקלידו את 

 לשורת החיפוש

 

  

א. הקלידו  

את מונחי  

החיפוש  

שורת  ב

  החיפוש

ולחצו על  

  תזכוכי

 המגדלת
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 חיפוש מתקדם .3.2

 , הנמצא מתחת לשורת החיפושAdvanced Searchא. לחצו על 

 

  רות החיפוש, כל מונח בשורה נפרדתמונחי החיפוש בשוב. הקלידו את 

 ג. הוסיפו שורת חיפוש בעזרת לחיצה על הסימן פלוס, הנמצא משמאל לשורת החיפוש

 

   

א. לחצו על  

Advanced 

Search 

ב. הקלידו את מונחי  

החיפוש בשורות  

 החיפוש

ג. הוסיפו שורת  

חיפוש בעזרת  
לחיצה על הסימן  

 פלוס
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 להנמצא משמאל לשורת החיפוש, למשד. בחרו באופרטור מתאים אשר יקשר בין המונחים, 

  סוכרת ונשיםבין המונחים 

 , הנמצא מתחת לשורות החיפושRun Search ה. לחצו על

 

  

ד. בחרו באופרטור  

 Run. לחצו עלה מתאים
Search 
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 Search Manager. חיפוש בעזרת 3.3

Search Manager  הגבלת סוג המאמר  יחד עםמאפשר להצליב סטים של שאילתות חיפוש

 )סקירה, ניסוי קליני וכדומה(

 Send to searchלחצו על ,א. לאחר שהקלדתם את מונחי החיפוש בחיפוש המתקדם

managerהנמצא בסמוך ל ,-Run Search 

 

  

 Sendלחצו עלא. 

to search 

manager 
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  בעזרת לחיצה על המספר שליד כל שורה בנפרד ניתן לצפות בכל חיפוש 

  ניתן להצליב בין חיפושים שונים בעזרת הקלדת מספר החיפוש והאופרטורAND 

 שלישיהחיפוש הראשון והכי  בשורה רביעית לדוגמא ניתן לראות  .בשורה נפרדת

 הוצלבו באופן הבא:

#1 AND #3 

 

 סוג המאמר )סקירה, ניסוי קליני וכו'( ולפי טווח פי ניתן לסנן את תוצאות החיפוש ל

 Limitsשנים בעזרת לחיצה על 

 

  

ניתן להצליב בין  

  חיפושים שונים

ניתן להצליב בין  

  ניתן לצפות בכל

 חיפוש

ניתן לסנן את  
תוצאות  

 החיפוש
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  להגבלת סוג מאמר בחרו באחת מהאפשרויות תחתContent type , הנמצא

 Search limitsתחת 

 להגבלת טווח שנים בחרו ב-All years  ,תחתהנמצא או הקלידו טווח רצוי 

Original publication year 

 

להגבלת סוג  

 מאמר

טווח  להגבלת 

 שנים
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 דפדוף לפי נושאים. 4

 , הנמצא מתחת לשורת החיפושBrowseחזרו לדף הבית ולחצו על א. 

 

בחרו  .של נושאים המכילים סקירות שיטתיות של המאגרב. מתקבלת רשימה אלפביתית 

 בנושא בו אתם מעוניינים מתוך הרשימה שהתקבלה

  

  

לחצו על  א. 

Browse 
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 . תוצאות החיפוש5

 ששת תתי המאגרים המרכיבים את מאגר קוקרייןניתן לסנן את תוצאות החיפוש לפי 

 מימין בתפריט העליון ,Moreלחצו על  , Clinical Answersעל מנת להגיע לתת מאגר

 

 הנמצא מעל תוצאות החיפוש על מנת לסדר את התוצאות Relevancy,על לחצו  

 

   

ניתן לסנן את  

תוצאות החיפוש לפי  

 ששת תתי המאגרים

 של קוקריין

לחצו  

על  

More 

 עללחצו 

Relevancy  על מנת

 לסדר את התוצאות
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 לששמאל בצד להגביל לפי תאריך, סוג פרסום, שפה ונושאים בעזרת המסננים הנמצאים ניתן 

 מסךה

  

הגבלה לפי  

 תאריך

הגבלה לפי  

 שפה

הגבלה לפי  

 סוג פרסום

הגבלה לפי  

 נושא
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 . גישה לטקסט מלא6

 א. בחרו במאמר ולחצו על כותרתו

 

 הנמצא מימין תחת התפריט העליון, View PDFב. לחצו על 

 

 

 פתיחת המאמר בטקסט מלא כפופה להגדרות פרוקסי

  

א. לחצו על כותרת  

 המאמר

ב. לחצו על  

View PDF 
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. שמירה/ייצוא תוצאות 7

החיפוש

. שמירת תוצאות החיפוש7.1

יש להירשם למאגר על מנת לשמור או לייצא תוצאות חיפוש

לתפריט העליון למע ,, הנמצא מימיןSign inא. הירשמו למאגר בעזרת 

. , הנמצא מתחת לתפריט העליוןSave searchב. לחצו על 

 Save-סמוך ל ,View saved searchesעל מנת לצפות במאמרים שנשמרו לחצו על 

search 

א. הירשמו למאגר  

 Sign inבעזרת 

 Saveלחצו לב. 

Search 
לחצו על  

View saved 

searches 
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 החיפוש. ייצוא תוצאות 7.2

 בחרו במאמרים המבוקשים בעזרת סימונםא. 

 

 , הנמצא מעל תוצאות החיפושExport selected Citation(s). לחצו על ב

 

 ג. בחרו בתוכנה או קובץ המתאימים מתוך החלונית שהתקבלה

 

  

 Export. לחצו על ב

selected 

Citation(s) 

ג. בחרו בתוכנה או  

 קובץ
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 הנמצא בתחתית החלונית ,Downloadד. לחצו על 

 

ד. לחצו על  

Download 
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