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مقدمه

زیرعنوان باال مطالبی از رازی  20ســال پیش در همین ماه ارایه میشــود .گذشــت  30ســال از انتشــار
اولیــن شــماره رازی ،نامه اعمالمان را آنقدر قطور و ســنگین کرده اســت که بشــودگاه کــه دلمان تنگ
آن روزها میشــود ،به شــماره ســنگین و وزین صحافی شــده هر ســال نگاهی بیاندازیــم ،تورقی بکنیم
صفحاتی چند از آنها را بخوانیم و . . .حالمان خوب شود .آنقدر انرژی بگیریم که همچون مدیرمسؤول
محترم و ســردبیر نازنین پا بر زمین محکم کنیم که« :به هر حال ما ادامه خواهیم داد» .این ســر زدنها به
شمارههای پیشین ایدهای را در ذهن نشاند که گزیدههایی از همان شماره و صفحات مشابه ماه انتشاراتی
فعلیمان گزین کنیم و شما را نیز در این «دلشدگی»با خودمان شریک نماییم.
خوانندههای قدیمی آن روزها برایشــان زنده میشود و تازه خوانندههای رازی هم پی میبرند که بیست
سال پیش رازی در مورد عرصه دارو در ایران و جهان چه نوشت.
به هر حال ،به جستجوی زمان از دست رفته برآمدیم که با قدری اغراق و اغماض و با استعارهای ادبی
«بهشت گمشده» دست به قلمهای رازی بوده است ،بهشت گمشدهای که گفتهاند:
«بهشت گمشده» همان گذشتهای است که برای همیشه از دست دادهایم ولی ما قطعاتی از آن گذشته
را در جلدهای صحافی شده از تعرض زمانه مصون داشتهایم.
***
مطالب این شماره گزیدهها به شرح زیر است:
 1ـ فهرست مطالب در شماره خرداد ماه  / 1380به کوشش دکتر مجتبی سرکندی
 2ـ قضیه فلسطین و دیدگاههای امام خمینی  /دکتر سیدمحمد صدر
 3ـ جایگاه آنتیبیوتیکها در سبد دارویی ایران  /دکتر علی منتصری
 4ـ آشنایی با روشهای جستوجو در مدالین /ابراهیم سعادتجو
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فهرست مقالههای خرداد ماه 1380
تهیه و تنظیم:
عنوان
سرمقاله

قضیه فلسطین و دیدگاههای امام خمینی(ره) /دکتر سیدمحمد صدر
فارماکوتراپی اختالل ارکشن /دکتر مرتضی ثمینی
قیتوتراپی ،هیپرپالزی خوشخیم پروستات /دکتر فراز مجاب ،نرگس بازمحمدی

علـمی

بررسی نقش کربوهیدراتها بر بهبود عملکرد شناختی در دوران سالمندی /دکتر مسعود کیمیاگر ،لیال آزادبخت
اثر آنتیاکسیدانها در فرآوردههای ضدآفتاب /دکتر کتایون درخشنده
مهار انتخابی  ،COX-2توسط داروهای جدید ضدالتهاب غیراستروییدی /سمانه ایکانی ،لیال حمزهلو ،الهام
فتاح ،الهام نیسانی ،جمشید نارنجکار
جایگاه آنتیبیوتیکها در سبد دارویی ایران /دکتر علی منتصری
آشنایی با روشهای جستوجو در مدالین /ابراهیم سعادتجو
پزشکی و ادبیات /دکتر مجتبی خلیفینژاد

اجـتـمـاعـی

دیدگاه /دکتر محمودیان
رازی و خوانندگان
سؤاالت چهارجوابی مربوط به بازآموزی
راهنمای ثبتنام بازآموزی
فرصتهای شغلی ،تقاضای کار حرفهای داروسازی و واگذاری داروخانه
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خــرداد را ماه امام(ره) نامیدهایــم .زیرا در این ماه
نهضت اســامی به رهبری آن بــزرگ آغاز گردید و
پدیــدهای عظیم به نام انقالب اســامی را بنا نهاد.
خرداد را ماه امام(ره) نامیدهایم .زیرا که آن بزرگ در
این ماه چهره در خاک نمود و یک امت را سیاهپوش
کرد .امسال نیز سنت حسنه هر ساله را پی میگیریم
و یکی از موضوعات مهم جهان اســام را از دیدگاه
او به بررسی مینشینیم.
در شــرایط حاضر قضیه فلسطین به بحرانیترین
نقطه خود رســیده و هر روز خبر از شهادت تعدادی
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از جوانان فلســطین و مجروح شدن افرادی دیگر به
دست نیروهای اســراییلی دریافت میشود .شارون
نخســتوزیر افراطــی اســراییل که جــاد معروف
اردوگاه صبرا و شــتیال در لبنان اســت و مســؤولیت
قتل فلسطینیان را در سال  1982در این دو اردوگاه
به عهده دارد ،جنگ تمامعیاری را علیه فلسطینیها
آغاز کرده و با اســتفاده از توپ ،چرخبال ،موشک و
بلدوزر تمام حیات فلســطینیها را هدف گرفته و این
ســرزمین را به آتش میکشد .در مقابل فلسطینیها
نیــز که تمامی موجودیت خود را در خطر میبینند به

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

مقاومت قهرمانانه پرداخته و با شروع انتفاضه دوم در
پی یکسره کرده قضیه پنجاهساله فلسطین هستند.
آنان با ایثارگری و مجاهدت کامل راه انقالب سنگ
را ادامه داده و قتل ،شــکنجه ،گرســنگی ،بیکاری
و بیمــاری را بــه جــان میخرند تا تکلیــف وطن از
دسترفته خود را روشن نمایند.
حضرت امام خمینی(ره) از سالهای دور و سالها
قبــل از پیروزی انقالب اســامی خطر اســراییل را
گوشــزد نموده و کمــک به فلســطینیها را توصیه
میکردنــد .ایشــان مطالب بســیار زیــادی در مورد
قضیه فلسطین دارند که در این مقال به بخش بسیار
کوچکی از آن میپردازیم.
حضرت امام خمینی(ره) در وصیتنامه خود چنین
میگویند:
«و ملت ما ،بلکه ملتهای اسالمی و مستضعفان
جهان ،مفتخرند به اینکه دشمنان آنان ،که دشمنان
خدای بزرگ و قرآن کریم و اسالم عزیزند ،درندگانی
هستند که از هیچ جنایت و خیانتی برای مقاصد شوم
جنایتکارانه خود دســت نمیکشند و برای رسیدن
به ریاســت و مطامع پســت خود دوست و دشمن را
نمیشناســند و در رأس آن آمریــکا ،این تروریســت
با لذات ،دولتی اســت که سرتاســر جهان را به آتش
کشــیده و همپیمان او صهیونیست جهانی است که
برای رسیدن به مطامع خود جنایاتی مرتکب میشود
که قلمها از نوشــتن و زبانها از گفتن آن شرم دارند

و خیال ابلهانه اســراییل بزرگ آنان را به هر جنایتی
میکشاند».
حضرت امام(ره) در این فراز از وصیتنامه خود به
مهمترین مشــکالت فلسطین اشاره کردهاند و آن را
اندیشه صهیونیسم ،تأسیس اسراییل بزرگ و حمایت
آمریکا از این تفکر دانستهاند .برای روشن شدن ابعاد
گوناگون قضیه هر یک از این مسایل را بهطور بسیار
مختصر بررسی مینماییم.
صهیونیســم تفکــری افراطــی و متعلــق بــه
ســرمایهداران یهود اســت که در اواخر قرن نوزدهم
در اروپــا بهوجود آمده و اکنون به ایدئولوژی رســمی
رژیم اســراییل تبدیل شده است .این نام از صهیون
نام کوهی در نزدیک اورشــلیم گرفته شــده اســت.
صهیونیستم مبتنی بر تبعیض نژادی میباشد و قوم
یهود را دارای وضع اســتثنایی در جهان میداند که
بهعنان قوم برگزیده خدا دارای رســالتی ویژه است.
براساس این تفکر ،در سال  1897میالدی ،جمعیتی
به نام ســازمان جهانی صهیونیســم به وجود آمد که
هدف خود را انتقال یهودیان جهان به فلسطین اعالم
کرد .این ســازمان اکنون دارای قدرت مالی زیادی،
برابر با دارایی بزرگترین شرکتهای انحصاری جهان
اســت و مرکز آن در ایاالت متحده آمریکا میباشــد
و فعالیــت جمعیتهای صهیونیســتی را در بیش از
شــصت کشور جهان کنترل میکند .در آمریکا 281
سازمان ملی یهودی 251 ،فدراسیون محلی یهودی
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و نیــز انواع مجامع مشــورتی ،صندوق و غیره وجود
دارد .ســازمان صهیونیســم دارای مراکز اطالعات
و جاسوســی در اکثر کشورهای جهان است که این
مراکز با ســازمانهای جاسوســی موســاد و سیا در
ارتباط هستند.
مهمترین و کارسازترین حربه صهیونیسم جهانی
بهرهگیری از رسانههای عمومی در سراسر دنیا است
و در حــال حاضــر حدود  1036روزنامــه و مجله در
اختیار دارد که معروفترین آن روزنامه نیویورکتایمز
است(.)1
حضــرت امام خمینــی(ره) عــاوه بر اشــاره به
صهیونیســم جهانی ،اسراییل بزرگ را نیز که نتیجه
تفکر صهیونیســتی است مورد توجه قرار میدهند و
آن را یکی از مشکالت جهان اسالم میدانند .جهت
روشــن شــدن این فراز از نظرات امام به تشریح این
واژه میپردازیم.
پیروان صهیونیسم از ابتدای پیدایش ،یک هدف
اساسی و عمده را دنبال میکردند و آن تشکیل یک
دولت یهودی یا حکومت جهانی تحت سلطه یهود با
عنوان اسراییل در فلسطین بود .بر این اساس ،پس
از تشکیل دولت اســراییل در سال  1948میالدی،
صهیونیستها درصدد ایجاد اسراییل بزرگ برآمدند
و بــرای توجیه این سیاســت ،آن را مطابــق تعالیم
تورات دانستند.
نقشه اسراییل بزرگ بعضی از کشورهای اسالمی
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و یا بخشــی از آنها را در بر میگیرد .نقشه مزبور در
گزارش پژوهشــی بنیامین مارزار کــه تحت نظارت
دولت اســراییل منتشــر شــد ،وجود دارد .در نقشه
مزبور ،حدود اســراییل را از نیل تا فرات قرار دادهاند
و اســراییل خلیجفارس ،شمال عراق ،عمان ،نجد،
ترکیه ،ســوریه ،جنوب لبنان ،غرب اردن ،بخشی از
مصر و جنوب ســودان را شــامل میشود .به عالوه
نقشه بزرگتر اسراییل که میتواند مرحله بعد از پیاده
شــدن طرح اسراییل بزرگ باشد ،کردستان ،منطقه
جنوب شرقی ایران ،جنوب غربی افغانستان و بخشی
از شمال غربی پاکستان را نیز شامل میشود (.)2
اجرای نقشــه اســراییل بزرگ که ناشی از اندیشه
صهیونیســم میباشد .در شــرایط بینالمللی کنونی
ممکن به نظر نمیرســد و به همین دلیل متفکرین
این رژیم تغییر اســتراتژی داده و به جای اشغال این
سرزمینها در پی حاکمیت اقتصادی بر این کشورها
میباشــند .این اندیشه توسط شــیمون پرز در کتاب
خاورمیانه جدید به خوبی توضیح داده شده است.
بنابراین ،استراتژی سران اسراییل در حال حاضر
تثبیــت حکومــت در فلســطین از ســرزمین خود و
گسترش رابط با کشورهای منطقه است تا حاکمیت
اقتصادی را در خاورمیانه اعمال کنند .آنان با دنبال
کردن استراتژی عادیسازی روابط این هدف را دنبال
میکنند و مورد حمایت کامل آمریکا نیز قرار دارند.
حمایت کامل و همهجانبه آمریکا از اسراییل مسأله
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مهم دیگری است که حضرت امام به آن اشاره دارند.
واقعیت این اســت که اســراییل ایالــت پنجاه و یکم
آمریکا اســت و از حمایتهای اقتصادی سیاســی،
بینالمللــی ،تبلیغاتی ،نظامی ،تکنولوژیک و امنیتی
آمریکا برخوردار اســت .در شــورای امنیت سازمان
ملل هر قطعنامهای که مخالف اسراییل باشد توسط
آمریکا وتو میشود و در روابط دوجانبه ،هر کشوری
کــه بخواهد صداقت خود را به آمریکا نشــان دهد با
اسراییل رابطه برقرار میکند .کمک سه میلیارد دالری
آمریکا به اســراییل در هر سال نشاندهنده اهمیت
این رژیم برای آمریکا است .میزان وابستگی اسراییل
به آمریکا بهگونهای است که این رژیم لحظهای بدون
حمایتهای آمریکا تاب مقاومت در خاورمیانه ندارد.
حضرت امام خمینی(ره) در تاریخ  58/01/13در
دیدار با اســقف کاپوچی و چند گروه فلسطینی پس
از تشــریح اوضاع قبل از انقالب اســامی در ایران
چنین گفتند« :برادران فلســطینی ما را هم خداوند
نجــات بدهد لکن عمده وحدت کلمه آنهاســت و
عمده اتکال به خدای تبارک و تعالی .رمز پیروزی ما
با وحدت کلمه ملت و اتکال به خدای تبارک و تعالی
و قــوت ایمان بود .قوت ایمان در ملت ما طوری بود
که شــهادت را سعادت میدانستند و دنبال شهادت
بودنــد و خوف از مرگ نداشــتند و لهذا مشــتهای
اینها بــر تانکها غلبه کرد .بایــد ملتهای دیگر،
ملت فلســطین وحدت کلمه پیــدا بکنند و اتکال به

خدای تبارک و تعالی .این رمز پیروزی در هر جا پیدا
بشود ،پیروز خواهند شد .باید ملت عزیز فلسطین ما
با وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی ،توجه
به روحانیت ،توجه به معنویت ،توجه به خدای تبارک
و تعالی کنند تا پیروز شــوند .من از ســالهای بسیار
طوالنی شــاید بیست سال قبل نسبت به فلسطین و
ً
نسبت به اسراییل نظرهای خود را کرارا گفتهام و حاال
هم میگویم ،ما اسراییل را محکوم میکنیم .اسراییل
غاصــب و در محلی کــه آمده اســت بهطور غصب
آمده است و قدس باید نجات پیدا بکند و اسراییل را
براند .دول عربی باید با هم اجتماع کنند و اســراییل
را از زمینهای خودشــان برانند و دست مستعمرین
را کوتاه کنند .مــن از خدای تبارک و تعالی خواهانم
که به این آمال ما برســیم و ما و شما در قدس هم را
مالقات کنیم»()3
حضرت امــام(ره) در ایــن فراز از ســخنرانی که
مخاطب آن خود فلسطینیها هستند به روش مبارزه
با اسراییل اشاره میکنند و استراتژی مبارزه را وحدت
مردم و گروههای فلسطینی و ایدئولوژی آن را الهی و
معنوی و در نهایت ،اسالمی میدانند .در حال حاضر،
حدود بیســت و دو سال از سخنان حضرت امام(ره)
و حدود پنجاه ســال از مبارزات مردم فلسطین علیه
اسراییل میگذرد .در این مدت گروههای فلسطینی
روشهــای گوناگون و ایدئولوژیهای مختلف را در
جهت مبارزه با اسراییل به کار گرفتهاند که متأسفانه،
پیدرپی 375
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همگــی آنها با شکســت مواجه شــدند .گروههای
فلســطینی با ایدئولوژی سوسیالیســم ،ناسیونالیسم
عرب ،بعث و مارکسیســم برای سالها مبارزه کردند
ولی نتوانستند کوچکترین ضربهای به اسراییل وارد
نمایند و حتی نتوانستند یک حرکت مردمی جدی در
داخل سرزمین فلسطین سازماندهی کنند .اسراییل
هیچ زمان این گروهها را به رسمیت نشناخت و آنها
را تروریست نامید و حاضر نشد حتی یک بار با آنها
بر ســر میز مذاکره بنشــیند .این رویه ادامه داشت تا
در سال  1987انتفاضه اول فلسطین با الگوبرداری
از انقالب اسالمی ایران در فلسطین آغاز گردید .این
انتفاضه که اسالم را بهعنوان ایدئولوژی برگزیده بود
با انقالب ســنگ به میدان آمد و برای اولین بار پس
از تأسیس اسراییل این رژیم را به عقب راند .اسراییل
بعــد از مدتی به این نتیجه رســید که تــوان مقابله با
جوانان پرشــور سنگبهدست را ندارد به همین دلیل
با تعویض استراتژی با عرفات بهعنوان رئیس سازمان
آزادیبخش فلســطین بر ســر میز مذاکره نشست.
کنفرانس مادرید تشــکیل و قرارداد صلح اسلو امضا
گردیــد و در پی آن عرفــات و همپیمانانش به داخل
سرزمین فلسطین بازگشتند .از این به بعد مسؤولیت
کنترل انتفاضه برعهده عرفات گذاشته شد و جنگ
فلسطینی ـ اسراییلی به جنگ فلسطین ـ فلسطینی
تبدیل گردید .عرفات وعده داده بود که امتیازاتی را که
از طریق مبارزه به دســت نیاورده ،در سر میز مذاکره
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به دست خواهد آورد.
این وعدهها ادامه داشت تا اجالس کمپ دیوید 2
در آمریکا که تحت نظارت بیل کلینتون برگزار شــد.
در ایــن اجالس ،طرف فلســطینی متوجه گردید که
هیچیک از مســایل اصلی فلسطین از قبیل بازگشت
آوارگان ،تشکیل دولت مستقل فلسطین در سرزمین
فلســطین به پایتختی قدس شــریف ،برچیده شدن
شــهرکهای یهودینشین ،امنیت مرزها و وضعیت
آب قابل حل نیســت و اســراییل حاضر نیست حتی
بخش کوچکی از حقوق مردم فلسطین را اعاده نماید.
در این اجالس مشخص گردید که مردم فلسطین
حــدود ده ســال از عمر خود را بــدون دریافت هیچ
نتیجهای تلف کردهاند .با توجه به این شرایط ،مردم
فلســطین از فرصت حضور توهینآمیز آری شارون
در مســجداالقصی اســتفاده کرده و انتفاضه دوم را
که انتفاضه مســجداالقصی نامیده شده است .آغاز
کردنــد .اکنون حــدود  9ماه از شــروع این انتفاضه
میگذرد و مــیرود تا در درازمدت بــه اهداف عالیه
خود برســد .ایــن انتفاضــه ویژگیهایــی را دارد که
موردنظر حضرت امــام بود .اولین ویژگی آن وحدت
کل گروههای فلســطینی است که تاکنون حاضر به
همکاری نبودند و حتی علیه یکدیگر اقدام میکردند.
ویژگی دوم آن ایدئولوژی اســامی و الهی آن است
که پــس از عبور از ایدئولوژیهای دیگر و با الهام از
ایدئولوژی انتفاضه اول ،کلیه ســرزمین فلســطین و

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

مردم آن را فراگرفته است.
از آنجا که حضرت امام شــرط پیــروزی را همین
دو ویژگــی همراه با کمک دولتهــای عرب اعالم
نمودهاند .امید است با ادامه همین روش و استراتژی،
دولتهــای عرب نیز بــه میدان آمــده و مجاهدین
فلســطینی را حمایت نمایند .در چنین شرایطی ملت
فلســطین در آیندهای نه چندان دور ،طعم شــیرین

آزادی را در ذائقه خود احساس مینماید.
منابع

دکتر سیدمحمد صدر

 .1مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) .نگرشی موضوعی
بر وصیتنامه سیاسی الهی امام خمینی(ره) .چاپ اول؛ ،1372
ص .66
 .2همان ،صص 67ـ.66
 .3صحیفه نور ،ج ،5صص 242ـ.241
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مصرف آنتیبیوتیکها در کشور ایران از بعد اقتصادی
و درمانی حائز اهمیت فوقالعادهای است.
ابعــاد مختلفی در درمان بــا آنتیبیوتیکها مطرح
میگــردد از جملــه تعداد بیمــاران عفونی در کشــور،
روش دارودرمانــی بیمــاران عفونــی ،میــزان تجویز
آنتیبیوتیکهای مختلف ،کاربرد نابجا و مصرف بیرویه
آنتیبیوتیکها،اثرآنتیبیوتیکهاازنظرکیفیومقاومت
میکروارگانیســمها در مقابــل آنتیبیوتیکها و کاربرد
آنتیبیوتیکهای جدید از جمله آنها است.
با توجه به مصرف ساالنه 833میلیارد ریال از داروهای
ضدبیماریهــای عفونی و پرداخت حدود  100میلیارد
ً
ریــال یارانه از طریــق ارز تخصیصی ،کال رقمی حدود
ک درمانی در کشور
 1830میلیارد ریال هزینه آنتیبیوتی 
میگردد .اگر دو درصد از این رقم را در یکی از ســالها
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هزینه تحقیقات در مورد نحوه مصرف آنتیبیوتیکها
کنیم بودجهای حدود 36/6میلیارد ریال خواهیم داشت
ً
که بااینرقم قطعا عللاصلیمشکلدارودرمانیبیماران
عفونی به طریق علمی شناسایی و راهحل رفع مشکالت
به مسؤوالن ارائه خواهد شد .الزم به ذکر است که حتی
تصور تخصیص چنین بودجههایی جهت تحقیق در این
زمینه به کمتر ذهنی خطور نموده است .از سال 1370
تا  1378میانگین رشد ساالنه مصرف دارو از نظر ارزش
ریالی حدود 41درصد بوده که این رقم نشاندهنده تبدیل
ارز  70ریالی به  1750ریالی میباشد (نمودار )1در این
سالها به تدریج ارزش دالر در مقایسه با ریال رو به رشد
بوده و به رقم  8200ریال رســیده ،در صورتیکه ارزش
دالر تخصیصی به مواد اولیه و داروهای ساخته شده با
حمایت دولت از رقم  1750ریال تجاوز ننموده اســت.
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البته رشــد تورم نشانگر رشــد مصرف دارو نمیباشد،
چنان که با مالحظه نمودار( )2متوجه میشــویم که
علیرغم رشــد فوقالعاده باالی تعداد پزشکان کشور
و با در نظر گرفتن رشــد جمعیت ،رشد عددی میزان
مصرف دارو در کشــور از  13/6میلیارد عدد به 16/7
میلیارد رســیده است .میانگین رشــد ساالنه عددی

حدود  2/2درصد میباشد که در مقایسه با متوسط رشد
ســاالنه دارو در جهان که حدود 9درصد است سؤاالت
متعددی را در ذهن پدید میآورد که زمینهساز تحقیقات
گستردهای است.
از نظــر طبقهبنــدی درمانــی ،داروهــای گــروه
ضدبیماریهــای عفونــی به لحــاظ ارزش ،با مصرف
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 34/7درصد در ســال مقام اول بــوده درصورتیکه از
نظر عــددی مصرف داروی سیســتم اعصاب مرکزی
ً
خصوصا داروهای ضد درد و روماتیسم باالترین میباشد
(جدول.)1
مقایسه جهانی گروههای درمانی داروها نشانگر آن
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اســت که (جدول )2داروهای ضدبیماریهای عفونی
مقام چهارم را داشته و همچنان داروهای قلبی عروقی
و گوارشــی در ردیف اول و دوم قرار دارند و جالب است
اشاره گردد که متوسط سهم مصرف آنتیبیوتیکها در
جهان در سالهای اخیر از  12درصد کل مصرف داروها
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تجاوز ننموده است.
در بیــن داروهــای ضدبیماریهای عفونــی ،گروه
آنتیبیوتیکها (جــدول  )3با  86/1درصد مقام اول را
دارا اســت که این رقم در مقایسه با ســال  1373رشد
داشته است.

در بین آنتیبیوتیکها باالترین درصد متعلق به گروه
پنیسیلینها میباشد که از رقم 64درصد در سال1373
به رقم  52درصد نزول کرده و رشــد عددی این داروها
نیز تغییر چندانی با گذشت  5سال نداشته است ولی در
عوض سهم بازار سفالوسپورینها طی این دوره از نظر
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ارزش دو برابــر شــده و از  14/1درصد به  33/5درصد
رسیده است (جدول.)4
طــی  5ســال از  1372تــا  1378مصــرف عددی
سفالوســپورینها نیز از رشــد فوقالعــادهای برخوردار
بوده است .از جمله آنتیبیوتیکهای دیگر میتوان به
اریترومایسین اشاره کرد که از نظر ارزش دو برابر و از نظر
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تعدادی بیش از سه برابر رشد داشته است.
مقاومــت میکروبی در ســالهای اخیر باعث شــد
کــه آنتیبیوتیکهــای قدیمی مثل تتراســیکلینها،
آمینوگلیکوزیدها و کلرامفنیکل به تدریج سهم بازار خود
را از دست بدهند و با آنتیبیوتیکهای جدید جایگزین
گردند .این جابهجاییها هزینه گزافی را تحمیل نموده و
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ارزیابی دقیقتری را طلب میکند.
ویالهای پنیسیلین به دلیل محدودیت تولید داخلی
ً
(تقریبا در سالهای اخیر تنها تولیدکننده شرکت جابربن
حیان بوده است) تغییرات چندانی در جمع کلی مصرف
نشان نمیدهند ولی جابهجایی مصرف نشانگر کاهش
پنیسیلین پروکایین  400و افزایش پنیسیلین پروکایین
 800و 3ـ3ـ 6میباشد (جدول.)5
توجه به آمار پنیســیلینهای وســیعالطیف گویای
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تحولی اساســی اســت .آمار مصرف آمپیسیلینها به
شدت پایین آمده و در عوض آموکسیسیلین از هر نظر
رشد فزایندهای داشته اســت .بازار آموکسیکالو ،بازار
بسیار بزرگی است و سالی  53میلیارد ریال فروش داشته
است (جدول .)6
در کنــار رشــد سفالکســینهای خوراکــی،
سفالوسپورینهای نسل سوم تزریقی نیز به سرعت در
حال رشد بوده و از بازار بسیار خوبی برخوردار میباشند
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(جدول.)7
از نظر مصرف سفالوسپورینهای نسل سوم ،در آینده
ً
اجبارا باید سرمایهگذاری بیشتری صورت گیرد ،زیرا اعداد
مصرفازدیداقتصادیقابلتوجهبودهوافزایشهزینهها
ناگزیر میباشد .مصرف بیش از حد سفالوسپورینهای
ً
جدید از نظر درمانی بسیار نگرانکننده است و واقعا معلوم
نیست با این روند رشد مصرف داروهای جدید در سالهای
ً
آینده چه تدبیری اتخاذ خواهد شد .خصوصا اینکه روند
کشــف آنتیبیوتیکهای جدید رو به کاهش گذاشته و
مخاطرات مصرف بیرویه چنانسهمگین است که حتی
با پرداخت هزینه بیشتر نیز قابل جبران نمیباشد.
جدول()8درارتباطباآمینوگلیگوزیدهااست.اینداروها
ً
خصوصادردرمانپسودوموناازجملهمؤثرترینداروهابوده
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ً
وفعالبهدلیلمصرفبیرویهمقاومتخطرناکینسبتبه
آنها ایجاد شده که زنگ خطری است که هر مسؤولی را
نگران میکند و باید تا دیر نشده با اتخاذ تدابیر الزم جلوی
بیاثر شدن آنها و درنتیجه تلف شدن بیماران را گرفت.
بازار اریترومایسین هرچند که در سالهای اخیر رو به
افزایش بوده ولی عالیم اولیه نشانگر اشباع فعلی است
که به تدریج در جهت رشــد منفــی حرکت خواهیم کرد
(جدول .)9
ســایر داروهای ضدبیماریهای عفونی (جدول )10
اختصاص به درمان بیماران مسلول ،ماالریا ،ضد قارچ
و سایر گروهها دارد ولی میزان مصرف این داروها نشانگر
کاهشاینگونهبیماریهادرسالهایاخیرنبودهوهزینه
دارودرمانی چنین بیمارانی رو به افزایش است هرچند که
دولتباید چنین هزینههایی را تقبل نماید
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جســتوجو و بازیابی مطالب و موضوعها از منابع
ً
پزشکی عمدتا متکی بر روشهای زیر است:
الف .جستوجوی دستی (منابع چاپی)
ب .جستوجوی پیوسته )(Online
الف .جستوجوی دستی

در این روش ،بیشــتر با منابع چاپی سروکار داریم.
تأکیــد مــا در اینجا یافتــن مطالب یــا موضوعهای
ً
موردنظر از منابع چاپی و خصوصا نشــریات ادواری
است .سادهترین و معمولیترین روش جستوجوی
مطالــب موردنظر ،توجه بــه صفحه مندرجات آنها
اســت .بدیهی اســت جســتوجو از این راه مستلزم
صرف وقت زیاد اســت .به منبعی که بهطور مستقیم
دسترســی به اصل مقاله و یا مطلبــی را امکانپذیر
میکند ،منبع دســت اول گفته میشــود .نشــریات
ادواری ،کتابهــا و  ...از جمله منابع دســت اول به
ً
حســاب میآیند .تقریبــا تمام مجــات دارای یک
شماره خاص در هر دوره (سال) انتشار هستند که به

آن شماره نمایه ) (Index Numberگفته میشود.
این شــماره دارای نمایه مؤلــف )(Author Index
و نمایه موضوعی ) (subject Indexاســت .وجود
یک نمایه موضوعی ســرعت پیــدا کردن موضوعها
را در تمامی شــمارههای منتشر شده در همان سال
آســانتر میکند .برخی از مجالت دارای نمایههایی
ً
در همکرد چندین ساله هستند .گفته میشود ،تقریبا
شــانزده هزار عنوان مجله پزشکی در جهان منتشر
میشــود .برای بازیابی مقاالت آنها فهرســتها یا
نمایهنامهایی وجود دارد که یافتن موضوعها و مباحث
موردنظــر را در تعداد قابلتوجهــی از آنها با صرف
وقت کمتر امکانپذیر میکنــد .به این منابع ،منابع
دستدوم گفته میشود.
در رشته پزشکی معرفترین نمایهنامهها )(Index
عبارتاند از:
Index Medicus
Excerpta Medica
Current Contents
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در داروسازی:

EMBASE: Drugs & Pharmacology

IPA (International Pharmaceutical
)Abstracts

در دندانپزشکی:
Index to Dental Literature

در تغذیه و صنایع غذایی:
FSTA (Food Science and Technology
)Abstracts
Human Nutrition

و برخی نمایهنامههای دیگر مرتبط به پزشــکی و
داروسازی:

Chemical Abstracts, Biological Abstracts

در اینجــا ،تأکیــد بر معرفــی مختصــر نمایهنامه
پزشکی  Index Medicusاست .ایندکس مدیکوس
توسط کتابخانه ملی پزشکی آمریکا U.S. National
] Library of Medicine [NLMمنتشــر میشود.
ً
در ایندکــس مدیکوس حدودا  3100عنوان مجله از
سراسر جهان براساس یک زبان واحد و کنترل شده
فهرســت میشود .ایندکس مدیکوس ساالنه به سه
صورت چاپی منتشر میشود:
 Index Medicus .1بهصــورت ماهیانــه چاپ
میشــود و همراه آن یک تاب به نام سرعنوانهای
موضوعــی پزشــکی (مــش) (MeSH) Medical
 Subject Headingsبهعنوان بخش دوم شــماره
اول (ژانویه) منتشر میشود.
سرعنوانهای موضوعی پزشکی ،شامل 19000
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اصطالح /موضوع زیستپزشــکی است و هر سال
ســرعنوانها (موضوعها)ی جدیــدی به آن افزوده
میشــود .افزون بــر آن  96000مفهوم یا اصطالح
تکمیلــی شــیمی در آن وجــود دارد .به بیــان دیگر
سرعنوانهای موضوعی پزشکی ،یک اصطالحنامه
یا واژهنامــه تخصصی از موضوعها یا اصطالحهای
رایج پزشــکی است و بهصورت انتخابشده ،کنترل
شده و یکسانســازی شده (اســتاندارد) وجود دارد
و برای نمایهســازی یا موضــوع دادن به مقالههای
مجلههــای پزشــکی و کتابهــا و جســتوجو از
بانکهای اطالعاتی تحت پوشــش  NLMاز جمله
مدالین به کار برده میشود.
ســرعنوانهای موضوعی پزشــکی هم بهصورت
نظم الفبایی و هم بهصورت سلسله مراتبی وجود دارد.
در ساختار سلســله مراتبی ،اصطالحنامه مش به
 15مقوله یا طبقه موضوعی زیر تقسیم شده است:
Anatomy
Organisms
Diseases
Chmicals and Drugs
Analyitical, Diagnostic and Therapeutic
Techniques and Equipments
Psychiatry and Psychology
Biological Sciences
Physical Sciences
Anthropology, Education, Sociology
and Social Phenomena

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

Technology, Industry, Agriculture
Humanities
Information Science and Communications
)Named Groups (Persons
Health Care
)Geographicals (Geographical Locarions

در داخــل هر طبقــه ،اصطالحهــا /موضوعها
بهصورت سلسله مراتبی تا  9سطح یا طبقه از عامترین
تا خاصترین موضوع مرتب شدهاند که به آن ساختار
درختی ) (Tree Structureگفته میشــود .شــکل
زیر ســاختار درختی و طرز قرار گرفتن اصطالحها را
بهصورت اعم و اخص نشان میدهد:
Tree Structure
)MeSH Tree Title (Broader Term
Broader Term
Currently Selected Term
Narrower Term
Portion of Sample
Tree: Cardiovascular Diseases
Coronary Disease
Angina Pectoris
Angina Pectoris, Variant

بــه عبــارت دیگــر تورفتگیها نشــاندهنده عام
و خــاص بــودن اصطالحهــا در ارتباط بــا یکدیگر
میباشــند .تورفتگیهــای بیشــتر اصطالحهــای
خاصتر و تورفتگیهای کمتر اصطالحهای عامتر
را نشان میدهند.

ً
معمــوال به هــر مقالــه از یک تا چندیــن (تا )12
موضــوع اختصاص داده میشــود .این مجموعه از
اصطالحها ،ابزار قدرتمنــدی برای بازیابی مقالهها
است و جســتوجوکننده را قادر میسازد تا موضوع
و مبحــث موردنظر را بهصورت اعم یا اخص بازیابی
کنــد .ســرعنوانهای موضوعی کمــک میکند تا
موضوعهای مترادف را یکجا جستوجو کنیم.
ً
معموال یک موضوع انتخابنشده به یک موضوع
انتخابشــده ارجــاع میشــود .بــا اســتفاده از آن
میتوان یک جســتوجوی جامــع ) (Recallو مانع
) (Precisionانجام داد.
ً
ضمنا یک کتابچه به نام لیست مجالت فهرست
شــده در ایندکــس مدیکــوس List of Journals
) Indexed in Index Medicus (LJIهمهســاله
منتشر میشــود .در این لیست مخفف نام مجالت
و عناویــن کامل آنها ،لیســت موضوعی و لیســت
جغرافیایی (نام مجلهها براســاس کشور ناشر) وجود
دارد.
 Cumulated Index Medicus .2بهصــورت
در همگرد یکســاله به اضافه کتاب ســرعنوانهای
موضوعی پزشکی (مش) که بهعنوان نخستین جلد
آن منتشر میشود.
Abridged Index Medicus (AIM) .3
شــامل مقاالت  120عنوان مجله اساســی (Core
) Journalsاست و در واقع صورت خالصهشدهای
است از منبع اصلی.
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نکته

د ر ســرعنوا نها ی مو ضو عــی پز شــکی
موضوعهایی چون hematology ،cardiology
 ،dermatology ،pediatricsو امثــال اینهــا
بهعنوان حرفه پزشــکی در نظر گرفته شــده است.
برای جستوجوی مقالههای مربوط به بیماریهای
پوست از  ،Skin Diseasesبرای بیماریهای خون از
 ،Hematologic Diseasesبرای بیماریهای قلب
از  Heart Diseasesو  ...استفاده کنید.
ب .جستوجوی پیوسته )(Online
Intenet Grateful Med .1

)(http://igm.nlm.nih.gov
PubMed .2
)(http://www.ncbi.nlm.nig.gov/PubMed

 .3چند پایگاه مهم اطالعات پزشکی
)INFOTRIEVE (http://www.infotrieve.com
)BioMedNet (http://www.bmn.com
)Medscape (http://www.medscape.com

 .4مجالت رایگان (تمام متن) در وب
به شــکرانه وجود  ،Internetبرخی از سایتهای
اطالعــات پزشــکی در سراســر جهان رایــگان در
دســترس قــرار دارنــد .از شناختهشــدهترین آنها،
مدالیــنMEDLINE (MEDLars onLINE) /
محصول کتابخانه ملی پزشکی آمریکا
United States National Library of Medi)cine (http://www.nlm.nih.gov
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اســت که بهصورت پیوســته Online /از ســال
 1966تاکنــون وجود دارد و اســتفاده از آن رایگان
است.
مدالین شــامل کتابشناسی و چکیده مقاله 4222
عنوان مجله (تا نوامبر  )1999زیستپزشکی است،
که در آمریکا و  70کشور دیگر جهان منتشر میشود.
 88درصد مجالت از کشورهای انگلیسیزبان انتخاب
شــدهاند .مدالین مباحثی چون پزشکی ،پرستاری،
دندانپزشکی ،دامپزشکی ،میکروبشناسی ،سیستم
مراقبتهای بهداشتی ،تغذیه ،داروشناسی ،بهداشت
محیط و علوم آزمایشگاهی را پوشش میدهد.
مدالین شامل سه فهرست (نمایهنامه) زیر است:
Index Medus .1
Index to Dental Literaure .2
International Nursing Index .3
الزم به تذکر اســت که پایگاه اطالعاتی مدالین از
سال  1966تا  1974فاقد چکیده مقاله است .چکیده
مقالهها از ســال  1975به بعد وجود دارد 76 .درصد
مقالههــا دارای چکیده هســتند .چکیده مقالههای
مجالت غیرانگلیسی به زبان انگلیسی است.
این پایگاه اطالعاتی (در  )IGMهر هفته از ژانویه
تا اکتبر و دو بار در دســامبر روزآمد میشود و هر ماه
حــدود  33هزار رکورد جدید بــه آن اضافه میگردد.
(نزدیــک بــه  7300رکــورد در هفتــه 350000 ،تا
 400000رکــورد در ســال) مدالیــن در حال حاضر
شامل بیش از  9/2میلیون رکورد است.
در  26ژوئن  1997کتابخانه ملی پزشــکی آمریکا
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استفاده از پایگاه اطالعاتی مدالین را در شبکه جهانی
رایگان اعالم کرد .دو وســیله جستوجو Internet
 Crateful Medو  PubMedدسترسی به مدالین
را امکانپذیر میکنند.
در سمت راست صفحه اول ( NLMشکل 1ـ،)1
اگر روی  MEDLINEکلیک کنیم ،صفحهای مطابق
(شــکل 2ـ )1دیده خواهد شد .در این صفحه برای
استفاده از مدالین دو وسیله جستوجو معرفی شده
است که امکان میدهد تا به راحتی و به رایگان یازده
میلیون مقالــه و چکیده آنها را در پایگاه اطالعاتی
مدالین جستوجو کنیم.
این وسیله یا سیستم جستوجو عبارتند از:
Internet Grateful Med .1
)(http://igm.nlm.nih.gov
PubMed .2
)(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed
Internet Grateful Med .1

مطابــق شــکل 2ـ 1بــا مــاوس روی Internet

 Grateful Medکلیک میکنیم شکلی مطابق 3ـ1
نمایان میشود .در ســمت چپ صفحه ،بانکهای
اطالعاتی موجود در  NLMدیده میشوند.
چنانچه روی نام بانک موردنظر کلیک کنید ،برای
جســتوجوی منابع موجود با استفاده از  IGMبه آن
دسترســی خواهید یافت و چنانچه روی عالمت ]![
در سمت چپ هر یک از بانکهای اطالعاتی کلیک
کنید ،اطالعات مختصری در مورد هر یک از آنها

دیده خواهد شــد .اگر با مــاوس روی MEDLINE

کلیــک کنید ،یک صفحه ورود اطالعات به شــکل
4ـ 1را مشاهده خواهید کرد.
این وســیله اجازه میدهد که جســتوجو از طریق
موضوع ،نام مؤلف و کلمه در عنوان انجام شود .وجود
پنجرههای دیگر نیز در صفحه اول IGMامکان استفاده
از عملگرهــای بولین (ماننــد  )AND ،OR ،NOTرا
میدهد .در قسمت باالی همین صفحه جستوجو،
گزینــهای بــه نــام » «Find MeSh Termsوجود
دارد ،که به وســیلهای به نام  Metathesaurusدر
همیــن کتابخانه وصل میشــود .این اصطالحنامه
کالن وســیله قدرتمند و جدیدی اســت که عبارات
مشترک را در زبان انگلیسی به اصطالحهای دقیق
و انتخابشــده ســرعنوانهای موضوعی پزشــکی
تبدیل میکنــد .بهعنوان مثــال ،چنانچه بخواهیم
موضوع جنــون گاوی یــا  mad cow diseaseرا
جستوجو کنیم ،این وسیله ،اصطالح انتخابشده
 Bovine Spingiform ،Encephalopathyو یا
 cancerرا به اصطالح انتخابشده Neoplasms
ً
ارجاع میدهد .به همین جهت مؤکدا توصیه میشود
از زبــان تخصصــی که توســط اصطالحنامه کالن
به کار میرود ،اســتفاده شــود تا  IGMکلیه مقاالت
مرتبط به موضوع موردنظر را جســتوجو کند .وجود
پنجرههای مختلف از جمله زبان ،گروههای ســنی،
گروههــای جنســی ،نــوع ارائه مــدرک و همچنین
وجود ســالهای مختلف میتواند به محدود کردن
جستوجو کمک کند.
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پس از انجام جســتوجو ،نتیجــه بهصورت یک
لیست نمایان میشود و هر بار بیست رکورد بهصورت
مختصر شــامل عنــوان مقاله ،نام مؤلــف ،مأخذ و
یک یادداشــت برای نشان دادن وجود یا عدم وجود
چکیده مقاله نمایان میشــود (شکل 5ـ .)1در کنار
هر عنــوان یــک مربع کوچــک وجــود دارد .برای
انتخاب هر مقاله معین ،کافی اســت با ماوس روی
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مربع کوچک کلیک کنیم .سیستم به نشانه انتخاب
شــدن ،آن را عالمــتدار میکند .بــا کلیک مجدد
عالمت پاک میشــود .در کنــار هر رکورد ،دو گزینه
 Full Citationو  Related Recordsنیــز وجــود
دارد .با کلیک روی گزینه اول جزییات بیشتری از آن
به نمایش در میآید که شــامل نام سایر نویسندهها،
آدرس نویسنده اول،چکیده مقاله (در صورت وجود)،
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زبان مقالــه ،موضوعهای (مــش) اختصاص داده
شده است .در عین حال برای دیدن جزییات تمامی
رکوردهای بازیابی شــده میتوان روی گزینه Fetch
 for Displayدر قسمت باال و یا پایین اولین صفحه
جســتوجو کلیک کــرد .با کلیــک روی گزینه دوم
میتوان به مقاالت بیشتری در ارتباط با موضوع مورد
جستوجو دسترسی پیدا کرد.
 IGMبه استفادهکننده امکان میدهد تا جزییات
کامل اطالعات بازیابی شده را به شکلهای مختلف،
ذخیرهســازی و یــا روی کاغذ چاپ کنــد .کتابخانه
ملــی پزشــکی آمریکا یــک ویژگی دیگر نیــز به آن
اضافه کرده اســت به نام » «Loansome Docکه
به اســتفادهکننده امکان میدهد تا اصل مقالهها را
بهصورت کامل سفارش دهد دریافت کند.
PubMed .2

مروری اجمالی بر PubMed

مقدمه
پوشش پایگاه اطالعاتی
MEDLINE
PreMEDLINE

مدارک تهیه شده توسط ناشر
اطالعات مجالت در PubMed
مرورگر مجالت در PubMed
لیســت کامل مجالت در  PubMedبا اســتفاده

از FTP

مجالت قابل ارتباط به سایت تهیهکننده (ناشر)
ایجاد وب ارتباطی با PubMed
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فهرست امکانات Entrez

امــکان اخــذ مشــخصات مقالــه/

PubMed

Citation Matcher

 .1مقدمه

 PubMedتوسط مرکز ملی اطالعات بیوتکنولوژی

National Center for Biotechnology Infor-

) mation (NCBIدر کتابخانه ملی پزشکی آمریکا
) National Library of Medicine (NLMدر
) National Institutes of Health (NIHتکامل
یافــت PubMed .بهعنــوان یک ابزار جســتوجو
برای دسترســی بــه مقاالت تمام متــن مجالت در
ســایت ناشــران شــرکتکننده در این طرح توسعه
یافت .ناشــران شــرکتکننده در این طرح بهصورت
الکترونیک مقاالت مجالت خود را پیش از انتشــار
یا در زمان انتشــار در اختیــار  NLMقرار میدهند.
چنانچه ناشری دارای سایتی باشد ،مقاالت مجالت
خــود را بهمنظــور دسترســی پیشــنهاد میکنــد و
 PubMedوســیلهای اســت برای وصل شــدن به
ســایت آن دســته از ناشــران .الزم به تذکر است که
دریافت اصل مقاالت از ناشر مستلزم پرداخت هزینه
اســت .به عالوه PubMed ،دارای ابزاری است به
نام  Batch Citation Matcherکه به ناشــر اجازه
میدهد (یا به ســایر اســتفادهکنندهها) مشخصات
مقاالت خــود را در مداخل  PubMedتعریف کنند.
این مشــخصات عبارتند از :اطالعات کتابشناسی
(نام مجله ،دوره انتشار ،شماره مجله ،شماره صفحه
و ســال انتشار) .این وســیله اجازه میدهد ناشر به

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

منابع و مأخذ منتشرشده خود از طریق PubMed

دسترسی پیدا کند PubMed .همچنین دسترسی
به  PubRefرا امکانپذیر کرده است .این سرویس
به منظور تعمیم خصوصیت اتصال در PubMed
طراحی شــده و اتصال به مجموعه وســیعتری از
مجــات علمــی و مقاالت تمام متن را از ســایت
ناشر تسهیل میکند.
 .2پوشش پایگاه اطالعاتی

کار  PubMedفراهــم آوردن اطالعــات
کتابشناســی است در درجه اول از HealthSTAR
 ،MEDLINE ،PreMEDLINEو همچنین مقاالت
تهیه شده توسط ناشران (Publisher – Supplied
).Citation
 PubMedهمچنیــن دسترســی و اتصــال بــه
پایگاههــای اطالعاتــی مربــوط به زیستشناســی
ملکولی که در سیســتم بازیابــی  Entrezدر NCBI
وجــود دارد امکانپذیــر میکنــد .ایــن پایگاههای
اطالعاتی شامل:
Protein Sequence, DNA, 3-D Protein
Structure data, Population Study Data

 Setsو مجموعهای از ژنومهای کامل در یک سیستم
جامع است.
 .3مدالین

مدالیــن پایگاه اصلی اطالعاتی  NLMاســت که
رشتههایی چون پزشــکی ،پرستاری ،دندانپزشکی،

دامپزشــکی و سیســتم مراقبت بهداشــتی و علوم
پیراپزشــکی را پوشــش میدهــد .مدالیــن شــامل
اطالعات کتابشناسی و خالصه مقاالت نویسندگان
از بیــش از چهارهــزار عنوان مجله زیستپزشــکی
اســت که در آمریکا و بیش از  70کشــور دیگر دنیا
منتشــر میشــود .این پایگاه شــامل یــازده میلیون
مقاله (رکورد) اســت و از ســال  1966تاکنون وجود
دارد .پوشش آن جهانی است ،اما بیشترین رکوردها
از منابع انگلیســیزبان و یــا دارای خالصه به زبان
انگلیسی است.
PreMEDLINE .4

پایــگاه ورود اطالعــات در دســت اقدام برای
مدالین تلقی میشــود .یعنــی اطالعات اولیه هر
منبع شــامل مشخصات یک مقاله و خالصه قبل
از اینکه با استفاده از ســرعنوا نهای موضوعی
پزشــکی Medical Subject Headings
) (MeSHبــه مقالههــای موضــوع داده شــود،
در بانــک اطالعاتی وارد میشــوند و ســپس به
مدالیــن اضافــه میگردنــد .رکوردهــای جدیــد
روزانــه بــه ایــن بخــش افــزوده میشــوند و با
مشــخصه ][MEDLINE record in process
ظاهــر میگردنــد .بعــد از آ نکــه اصطالحها یا
موضوعها ،نوع نوشته ،شــماره دسترسی ،بانک
ژن  GenBankو دیگر اطالعات نمایهسازی به
هر مقاله اختصاص یافت ،مقاالت کامل شده هر
هفتــه به مدالین اضافه میگردد.
پیدرپی 375
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مشــخصات مقاالتی که توســط ناشــر بهصورت
الکترونیک به  PubMedوارد میشــود با مشخصه
][Record as Supplied by Publisher

نمایان میشــود .این دســته از اطالعــات روزانه به
 PubMedاضافه میشــود .ولــی برخی از مقاالت
ارســال شده توســط ناشــران بهصورت الکترونیک
هرگــز در ( PreMEDLINEیــا در )MEDLINE
جایگزیــن نخواهد شــد .ایــن روند هنگامــی اتفاق
میافتــد که یک مقالــه بهخصــوص در یک مجله
فهرســت شده و گزینششــده خارج از حیطه کار یا
انتخاب  MEDLINEباشد (مانند مقاالت مربوط به
ً
کال علمی مثل Science
زمینشناسی در یک مجله 
یا  .)Natureاین دسته از مقاالت در  PubMedوارد
میشوند اما نمایه نمیشوند .این رکوردها فقط دارای
 (PubMed Identifier) PMIDهســتند و فاقــد
 (Unique Identifier) UIمیباشند.
PubMed Journal Information .6

در  PubMedامکانی وجود دارد به نام PubMed

 Journal Browserکه اجازه میدهد تا نگاهی به
عناوین مجالت ،مخفف نام آنها در مدالین یا شماره
بینالمللی اســتاندارد مجله  ISSNبیاندازیم .امکان
دیگر ،وجود گزینهای اســت به نــامMEDLINE :
Journals With Links To Publisher Web

 ،Sitesشــامل فهرستی از مجالت با قابلیت اتصال
به سایت ناشر که در سیستم  PubMedمورداستفاده
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قرار میگیــرد .مجالت جدید بهطــور منظم به این
ً
فهرست افزوده میشوند .مجالت تحت وب معموال
شامل مقاالت تمام متن هستند .اما همیشه اینطور
نیســت .الزمه دسترسی به برخی سایتها ،ثبتنام،
اشــتراک یــا پرداخت وجــه هزینه مقالــه بهمنظور
دسترسی به اصل مقاله است .لیست کامل مجالت
مورداســتفاده در  PubMedبا گزینهای به نام full
 list of the PubMed journalsاز طریــق ftp
قابلدسترسی است.
PubMed Citation Matcher .7

این امــکان به اســتفادهکننده اجــازه میدهد تا
فهرســتی از مشــخصات مقاالت موردنظــر خود را
در مداخــل  PubMedبا اســتفاده از مشــخصات
کتابشناسی مثل نام مجله ،دوره انتشار ،شماره مجله،
شماره صفحه و سال انتشار جستوجو کند .هر مقاله
با شــماره مشــخصی به نام  PMIDیا  UIشناســایی
میشود که با این شــماره میتوان مقاله موردنظر را
به آسانی جستوجو کرد.
اگــر مایل هســتید اطالعــات موردنظــر خود را
بهصورت دستی برای جستوجوی یک مقاله خاص
وارد کنید ،از امکان Single Citation Matcher
استفاده کنید.
اگــر میخواهیــد اطالعــات مشــخصی را برای
جســتوجوی مقاالت بیشــتر همزمان پیدا کنید از
امکان  Batch Citation Matcherاستفاده کنید.

