
PubMed - MEDLINE 

Największa i najbardziej popularna baza bibliograficzna typu Medline, udostępniana 

w Internecie bezpłatnie. 

Baza PubMed uważana jest za najważniejsze narzędzie medycznej informacji 

naukowej. 

Została założona w 1996 roku przez National Center for Biotechnology Information 

(NCBI), będący częścią National Library of Medicine, wchodzącego w skład National 

Institutes of Health. Zawiera literaturę z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, 

takich jak farmacja, pielęgniarstwo, stomatologia, systemy opieki zdrowotnej oraz 

nauki przedkliniczne. 

1. Zawiera obecnie  ponad 34 miliony artykułów, które pochodzą z około 6000 

czasopism międzynarodowych. 

2. Indeksuje literaturę od 1948 roku do czasów obecnych. 

3. Stanowi część  zintegrowanego systemu zapewniającego   

również dostęp do innych serwisów oraz narzędzi jak np. My NCBI 

4. Oferuje wiele możliwości przeszukiwania m.in.: 

- wyszukiwanie proste 

- zaawansowane (budowanie  zaawansowanej strategii  wyszukiwawczej) 

- przeszukiwanie tematyczne, przez hasła przedmiotowe  (MESH)  

 

 
 

 

 



Głównym komponentem platformy PUBMED  jest baza MEDLINE, stanowiąca 

część zintegrowanego systemu zapewniającego również dostęp do innych 

serwisów oraz narzędzi. 

 

INNE BAZY NA PLATFORMIE PUBMED 

 

1. Clinical Queries- Glinical Queries - narzędzie do formułowania  pytań  

klinicznych (metoda polecana jako wstęp do właściwego przeszukiwania). 

2. PubChem - chemiczna baza danych, zawierającą informacje na temat 

substancji i związków chemicznych, ich struktur chemicznych, właściwości 

fizycznych i chemicznych, a także dane patentowe. 

3. BookShelf - zestaw książek i podręczników dotyczących biologii, 

medycyny, biochemii, bioinformatyki  (ok.700 tyt.) 

4. PubMed Central - archiwum artykułów pełnotekstowych  z zakresu nauk 

medycznych i biologicznych (ok.1000 tyt.) 

5. Single Citation Matcher - narzędzie do weryfikacji i uzupełniania danych 

bibliograficznych 

 

PubMed for Handhelds - narzędzie ułatwiające korzystanie z urządzeń 

mobilnych (smartfony, laptopy, tablety). 

http://pubmedhh.nlm.nih.gov/ 

PubMed for Handhelds umożliwia m.in.:    

- formułowanie pytania klinicznego według schematu PICO    

- zadawanie pytań w języku naturalnym (askMEDLINE) 

- szybkie przeglądanie czasopism pochodzących z listy Core Clinical 

Journals 

            Usługa My NCBI - niezwykle przydatne narzędzie zwiększające 

funkcjonalność usług oferowanych przez serwis, umożliwia m.in.: 

                - zapisywanie strategii wyszukiwania według określonych kryteriów i filtrów     

                - konfigurację interfejsu bazy do własnych potrzeb (stosowanie wyróżnień 

wyszukiwanych haseł)   

                - tworzenie kolekcji wybranych artykułów  

                - tworzenie e-mailowych alertów (powiadomień) na  dany temat 

                - zarządzanie otrzymanymi wynikami (eksport do menadżera bibliografii) 

 

Wymagana jest jednorazowa bezpłatna rejestracja. Do logowania w usłudze 

My NCBI można również wykorzystać dane (login/hasło)  

pochodzące z poczty GMAIL. 

 



 
 

DOSTĘP  ONLINE DO PEŁNYCH TEKSTÓW CZASOPISM   

(zintegrowany z  bibliograficznymi bazami danych) 

 
Z poziomu bazy PubMed mamy możliwość  szybkiego dostępu do tekstu 

publikacji. 

- Klikając w ikonkę UJ Full Text Finder uzyskujemy informację o dostępie do 

pełnego tekstu artykułu. 
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