
Lietuvos medicinos bibliotekoje (LMB) rengiami informacinio raštingumo mokymai 
„Efektyvi medicinos informacijos paieška patikimuose šaltiniuose“ 

 
Programa 

 
PubMed/Medline duomenų bazė  
(2 akademinės valandos)  
 

Pagrindiniai paieškos įrankiai  

MeSH – kontroliuojamas medicinos terminų žodynas. Šių terminų (dalykinių rubrikų ir rubrikėlių) 
naudojimas informacijos paieškoje  

Paieškos strategijos formavimas sudėtingesnės paieškos (Advanced) lange: (laukų pasirinkimas, paieškų 
rezultatų tikslinimas, apjungimas ir kt.)  

Gautų rezultatų formato keitimas, išsaugojimas, perkėlimas  

Informacijos įvertinimas, pilno teksto dokumentų pasiekimas  
 
PubMed/Medline duomenų bazė (tęsinys). Kiti naudingi biomedicinos mokslų informacijos šaltiniai  
(2 akademinės valandos)  
 

Search Detals įrankio pateikiama paieškos informacija, paieškos strategijos įvertinimas, galimybė tikslinti  
 Skirtingų būdų paieškų rezultatų skirtumai (paprastos, išplėstinės (Advanced) bei naudojant MeSH 
terminus)  

Naudinga informacija vartotojams svetainėje www.lmb.lt  

Lietuvos informacinės sistemos: LIBIS, eLABa  

Klinikinių bandymų informacijos šaltiniai: ClinicalTrials.gov, International Clinical Trials Registry 
Platform (ICTRP)  

Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO (WHO)) informacijos ištekliai  

Patikima sveikatos informacija pacientams MedlinePlus informacijos šaltinyje  

Rekomenduojami informacijos šaltiniai pacientams lietuvių kalba. Sveikatos informacijos visuomenei 
šaltinių vertinimo kriterijai.  
 
Įrodymais pagrįstos medicinos (ĮPP)– (Evidence Based Medicine (EBM)) informacija  
(2 akademinės valandos)  
 

Įrodymais pagrįstos medicinos sąvoka  

Paieškos klausimo bei strategijos formavimas naudojantis PICO schema, klausimų rūšys, mokslinių tyrimų 
dizainai  

Mokslinių įrodymų hierarchinės pakopos  

Pagrindiniai EBM informacijos šaltiniai (Cochrane Library, UpToDate, Clinical Evidence, Clinical 
Queries įrankis PubMed/Medline duomenų bazėje ir kt.)  

Trumpas kurso apibendrinimas, klausimai  
 

Keli organizaciniai faktai apie kursus 
 

Trukmė 6 akademinės valandos  

Vieta LMB (Kaštonų g.7) mokymų klasėje I a. (įėjimas iš abonemento). Suteikiama 
galimybė lektorę kviesti ir į kitas auditorijas 

Kompiuteriai 10 stacionarių kompiuterių, esant didesnei grupei galima papildomai atsinešti 
savus (veikia bevielis internetas) 

Laikas Įprastai nuo, 16.00 val. (2 d. po 3 ak. val. arba 3 d. po 2 ak. val.) Suteikiama 
galimybė dalyviams siūlyti jiems patogų laiką  

Kaina Įprastai - 12,00 €.  Užsiregistravusiems rugsėjo mėnesį arba Nacionalinės 
bibliotekų savaitės metu (balandžio paskutinę savaitę) – kursai nemokami)  
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