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Електронски пребарувачи



Електронски пребарувачи на 
биомедицински бази на податоци
n Cochrane Library –

развиена и подржувана од
Cochrane
Collaboration

n www.thecochranelibrary.com
n Допир доo 6 бази на 

податоци, за нас битни :
q The Cochrane Database of 

Systematic Reviews 
q The Database of Abstracts of 

Reviews of Effects (DARE) 



Електронски пребарувачи на 
биомедицински бази на податоци

n PubMed – разиен и 
поддржуван од National 
Library of Medicine 
(NLM)

n www.ncbi.nlm.nih.gov
n Допир до референци и 

апстракти и пристап до 
MEDLINE







Електронски пребарувачи на 
биомедицински бази на податоци

n OVID – разиен и 
поддржуван од
Wolters Kluwer 
Health

n www.ovid.com
n Допир до референци и 

апстракти и пристап 
до MEDLINE



Електронски бази на 
податоци базирани врз 

докази



Биомедицински електронски бази 
на податоци

n The Cochrane 
Database of 
Systemic Reviews –
развиена и поддржувана 
од Cochrane Collaboration

n www.cochrane.org/reviews
n Бази на систематични

прегледи







Биомедицински електронски бази 
на податоци

n SCOPUS- развиена 
и поддржувана од 
издавачката куќа
Elsevier

n www.scopus.com
n Цитирања и 

апстракти од научни 
списанија



Биомедицински електронски бази на 
податоци



From the HINARI Reference Sources drop 
down menu, we also can find tutorials for 
learning more about EBM.  In this example, 
we will link to BMJ Learning.





Биомедицински електронски бази 
на податоци
n CINAHL (Cumulative 

Index to Nursing and 
Allied Health Literature) 
- создадена од Cinahl
Information Systems

n www.cinahl.com
n Допир до референци, 

апстракти, цели 
текстови, водичи, 
книги, инструменти, 
едукативни материјали

Најголема библиографска база специфицирана за 
медицински сестри и здравствени професии



http://www.bandolier.org.uk



www.tripdatabase.com/



www.tripdatabase.com/



Cold and vitamin C



www.nice.org.uk/



Интернет страници од 
реномирани здруженија



http://www.escardio.org/guidelines-
surveys/Pages/welcome.aspx

http://www.escardio.org/guidelines-surveys/Pages/welcome.aspx


Електронски книжарници, 
библиотеки и списанија



Електронски книжарници и
библиотеки

n www.elsevier.com
n www.bn.com
n www.amazon.com



Електронски списанија





n Не е извор засниван на 
докази

n Може да е 
инфромативен

n НИКАКО не смее да 
биде извор за 
пишување на 
научен труд!!!!!



Како да пребарувам?

n Резимирај ја темата во една или две 
реченици

n Идентификувај ги оригиналните идеи или 
концепти поврзани со темата
q Субјекти, возраст, време, услови

n Избери соодветни клучни зборови 
n Востанови врска меѓу клучниот збор и 
концептот 
q AND, OR, NOT



Како да пребарувам?
Земи ги предвид и:

n Кој јазик разбираш
n Синоними и пошироко знаење на зборовите
n Обрни внимание на спелувањето
n Повеќе специфични аспекти во случај да 
се добијат многу податоци при првото 
пребарување



Барај !!!!


