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Obrazec za naročanje poizvedbe po literaturi
Potrebujete nasvet oz. pomoč pri preiskovanju literature po informacijskih virih? Vabimo vas, da
izpolnite obrazec in se dogovorite za osebni pogovor. Tako bomo izbrali najbolj ustrezno
terminologijo in natančno oblikovali vprašanje z izbranimi koncepti.
Potek poizvedbe:
1. Za vsak koncept bomo poiskali ustrezne termine, tako deskriptorje [MeSH] kot besede iz
naslova in izvlečka [tiab].
2. Z zbranimi izrazi bomo preiskovali baze podatkov PubMED, Cochrane Library ter še
nekatere druge, kot so PsychInfo, Cinahl, Trip, WoS, Biosis…
3. Vse pridobljene zapise bomo uvozili v program za upravljanje referenc Endnote,
odstranili bomo dvojnike zapisov iz različnih zbirk podatkov oz. sistemov.
4. Posredovali vam bomo iskalno strategijo in rezultate zapisov iz posameznih zbirk
podatkov

Obrazec
Prosimo, da obrazec v celoti izpolnite. Podatki, ki jih boste navedli, nam bodo pomagali pri
pripravi strategije za reševanje vašega zahtevka. Nato vas bomo prosili še za osebno
predstavitev tematike, natančno opredelitev teme in izbor terminologije za temeljito razumevanje
problema.
Ime in priimek:
E-pošta:
Telefon:
Opis teme, za katero želite pridobiti literaturo (v nekaj stavkih):

Kaj je povod za vašo raziskavo? (originalni članek, pregledni članek, disertacija, smernica,
prijava za klinično študijo)

Ali je na voljo sistematični pregled literature? (Navedite PMID, DOI oz. avtorja, naslov, leto)

Ali so na voljo tudi drugi pregledni oz. originalni članki? (Navedite PMID, DOI oz. avtorja,
naslov, leto)

Razčlenite temo z ustreznimi elementi, ki nam bodo pomagali pri iskanju literature (npr.
populacija, bolezen, terapija, metode) in navedite vse pomembne koncepte ter sinonime v
angleščini in slovenščini
-

-

Omejitev na starostno strukturo populacije?
Spol populacija? (Moški, ženski, oboje)
Ljudje/živali? (Samo ljudje, samo živali, oboje)
Intervencija, terapija/prognoza/izpostavljenost?
Izid zdravljenja?
Tipi publikacij? (Recenzirani članki, nerecenzirani članki, knjige, disertacije)
Tipi študij? (Vse, omejitev na: randomizirane poskuse, kohortne študije, presečne
študije?
Jezik publikacij? (Vsi, angleški, drugo)
Časovno obdobje publikacij? (Vse, določeno obdobje)
Članki samo z izvlečki? (Da, ne)
Predlogi za terminologijo za vsak koncept (kot priprava na osebno srečanje, kjer se
bomo natančno pogovorili o temi in terminologiji
Dodatne pripombe in predlogi

