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PubMed adatbázis
Medline - PubMed, a National Library of Medicine ingyenesen elérhető, élet- és orvostudományi
bibliográfiai adatbázisa. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/). Az adatbázis rekordjai a közlemények
bibliográfiai adatai mellett a teljes dokumentumra mutató (PubMed Central és kiadói) linkeket
is tartalmaznak. A közlemények adatai a PubMed azonosító segítségével átemelhetők az
MTMT adatbázisba.

Közlemények keresése
Az adatbázis egyszerű keresésre szolgáló felületén a keresőmezőben megadható a keresett szerző
neve, a közlemény DOI valamint PubMed azonosítója vagy a közlemény címe is,

de több kifejezés is kombinálható logikai operátorok (AND, OR, NOT) segítségével.

3

Az összetett

keresés lehetőséget ad a keresési feltételek

illetve a keresések logikai operátorok (AND, OR, NOT) segítségével történő kombinálására.
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Listák kezelése
A keresési listák rendezésére illetve a rekordok számára, tartalmára vonatkozó beállítások a
menüpont alatt végezhetők el.

Az aktuális beállításokra vonatkozó információ

is megtekinthető.

A találati lista rekordjai kijelölhetők egyedileg, a kijelölt rekordok számáról illetve a kijelölések
törlésével kapcsolatban a lap tetején található információ
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.

A lista kijelölt elemeire vagy teljes tartalmára vonatkozó további beállításokra a
kattintva van lehetőség.
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gombra

PubMed rekord azonosítójának mentése
A találati lista elemeinek kijelölését követően a rekordok adatai a
gombra kattintva
menthetők, ahol a rekordok tartalmára vonatkozó beállítások is elvégezhetők. Az MTMT adatbázisba
jelenleg csak a PubMed egyedi azonosítót felhasználva emelhetők át rekordok. A csak PubMed
azonosítókat tartalmazó rekordok mentéséhez válassza a PMID opciót.

A mentés a

gombra kattintva indítható.

a mentett adatok a saját gépen találhatók.
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A mentett fájl csak a PubMed rekordok egyedi azonosítóit tartalmazza.

PubMed-rekordokat tartalmazó XML-fájl letöltése
PubMed rendszerből XML-fájlt az alábbi link segítségével lehet kinyerni:
https://eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/efetch.fcgi?db=pubmed&id=27558065,27466125,27127816,26842040&rettype=xml

A linkben sárgával kiemelt PubMed-azonosítók helyébe a fent említett módon kinyert azonosítókat
kell bemásolni, vesszővel elválasztva. Ezek után a kész linket böngészőben megnyitva a következő
képernyőt kell látni:

Ezután a szöveg bármely pontjára jobb egérgombbal kattintva a felugró menüből a Mentés
másként… opciót kell választani.
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A felugró ablakban kiválasztva az elérési utat, menthető az automatikusan XML-kiterjesztésű fájl,
aminek a neve mentés előtt természetesen módosítható

Közlemények adatainak importálása MTMT adatbázisba
Közlemény adattípus kiválasztását követően az új forrásközlemények adatai, a felső menüsor
(Importálás fájlból (PubMed XML, Ris,…) menüpontját választva importálhatók.
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A feliratra kattintva tallózható a közlemények adatait tartalmazó és korábban elmentett XML
kiterjesztésű fájl.

Import űrlap és beállítások
A megjelenő import űrlap beállításai

a nagyító

ikonra kattintva a saját gépen kereshető a PubMed adatbázisból elmentett fájl.

A fájl tallózását követően
automatikusan hozzárendeli a megfelelő formátumot.
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a rendszer

Besorolás, Jelleg, Nyelv: az import során a rendszer automatikusan átveszi az importált fájlban
található nyelvre, jellegre és besorolásra vonatkozó információkat. Indokolt esetben a besorolásra,
nyelvre illetve a jellegre vonatkozó információ beállítható.

=> külső azonosítók (SCOPUS, WOS, DOI stb.) alapján a rendszerben
esetlegesen már megtalálható nyilvános közleményt (forrás vagy idéző) keres
=> A duplumkeresés során az adatbázisban talált, nyilvános
rekordok esetében, amennyiben azon nem szerepel az export fájlban elmentett külső azonosító, az
import során a rendszer ezt a rekordot kiegészíti a hiányzó külső azonosítóval vagy azonosítókkal (pl.
DOI, Teljes dokumentum)
Az import beállításokat követően az

gombra kattintva indítható az importálás folyamata

majd
Az importált elemek listába kerülnek, melyet a rendszer automatikusan elnevez

vagy egyedileg is elláthatók lista névvel.
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Az importálás folyamatának megkezdéséről illetve a lista elérhetőségéről üzenet érkezik.

Az import befejezéséről újabb üzenet értesít.

Az üzenetben információ található az importált tételekről, az új tételek, valamint az esetleges
duplumok (az adatbázisban már megtalálható nyilvános rekordok) számáról.
Új rekordok esetében (pl.)

Az import során talált duplumok esetében (pl.)

Importált forrásközlemények listája
Az importált rekordok az
gombra kattintva, vagy a bal menü
menüpontja alatt, a rendszer által vagy az általunk megadott néven lesznek elérhetők.
Az új rekordokat tartalmazó lista esetében
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A listát megnyitva, az import során listába került új,
esetén a rendszerben már megtalálható, az adatbázisban megtalált

státuszú illetve duplumok
rekordok is láthatók.

PubMed rekord betöltése PubMed azonosítóval
A rekordok MTMT-be a PubMed azonosító megadásával történő betöltésére jelenleg csak egyedileg,
rekordonként, egy PubMed egyedi azonosító megadásával van lehetőség. A közlemény
adatcsoportban a felső menüsor
gombjára kattintva az Új ablakban, a Típus lenyíló menü
PubMed ID elemét kiválasztva adható meg az egyedi azonosító.

Az egyedi azonosító bemásolható az elmentett PubMed ID-ket tartalmazó fájlból,
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illetve közvetlenül a PubMed találati listáról is.

A megadott azonosító alapján a rendszer betölti a PubMed rekord adataival kitöltött új űrlapot
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Az új, még nem nyilvános rekord a szükséges kiegészítések nélkül,

illetve a hiányzó adatok, hozzárendelések pótlása után is elmenthető a
használatával.

gomb

Importált forrásközlemények nyilvánossá tétele
Az importált forrásközlemény rekordok esetében még elvégzendő




a szerzői hozzárendelés
szükség esetén a rekord szerkesztése, kiegészítése a még hiányzó adatokkal (pl. besorolás,
oldalszámok stb.).
az
státuszú rekordok nyilvánossá tétele
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Szerzői hozzárendelés

A szerzői hozzárendelés elvégezhető vagy a rekord szerkesztésre történő megnyitásával,

vagy a felső menüsor
menüpontját választva

gombra kattintva a
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Eredetét tekintve „kézi felvitelű”
rekordként kezeli a rendszer. A PubMed külső azonosító
a beolvasás során automatikusan a rekordba került.
A szerzői hozzárendelés elvégzését követően a rekord kijelölése után, a felső státuszválasztó feletti
menüsor

opcióját választva, a rekord nyilvánossá tehető.

PubMed azonosító használata
Az MTMT-ben használt külső azonosítók segítségével, a rekordhoz kapcsolt külső azonosítóra kattintva,
az azonosító nevében szereplő forrás (PubMed) által használt egyedi azonosítóval rendelkező
rekordhoz jutunk. A PubMed-ből azonosító segítségével átemelt rekordok automatikusan tartalmazzák
a PubMed rekord egyedi azonosítóját, külső azonosítóként. A PubMed azonosítót más, nagy
bibliográfiai adatbázisok (pl. WOS) is átveszik, így az onnan importált rekordok a WOS mellett a
PubMed azonosítót is tartalmazzák.
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A PubMed külső azonosító manuálisan is pótolható, a korábban kézzel rögzített rekordok esetében. A
PubMed azonosító a rekordban található: pl.

A külső azonosító kezelésére, rögzítésére szolgáló felületen a külső azonosító jeleként a PMID: utáni
(pl. PMID:16003403) karaktersorozatot kell feltüntetni, a külső azonosító neve (PubMed) pedig listából
választható.
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