Ajankohtaista Terkossa - Toukokuu 2006
•
•

Ilmoittautuminen Terkko-uutisten postituslistalle
Ajankohtaisten arkisto

HY / Ajankohtaista lääketieteessä
•
•

Meilahden kampuksen lehdist�tiedotteet
Meilahden kampuksen tapahtumakalenteri

Medic-tietokannan käyttöliittymä uudistui
Terveystieteiden keskuskirjaston, Terkon, tuottaman kotimaisen Medic-viitetietokannan
käyttöliittymä on uudistettu. Uusi, seuraavan sukupolven käyttöliittymä otettiin käyttöön
toukokuun alussa.
Käyttöliittymä uudistettiin asiakaslähtöisesti, sillä työssä otettiin huomioon Medictietokannan tilaajille tehdyssä kyselyssä esiin tulleita parannusehdotuksia ja muu asiakkailta
saatu palaute.
Suurimmat uudistukset kohdistuivat käyttöliittymän ulkoasuun ja hakuominaisuuksiin. Myös
tietokannan ohjeistus ja näyttöjen tekstit uudistettiin. Lisäksi tulosten käsittely helpottui:
uudessa käyttöliittymässä on mahdollista lähettää viitteet sähköpostiin tai siirtää
ne automaattisesti RefWorks-viitteidenhallintaohjelmaan.
Medic on kotimainen terveystieteellinen viitetietokanta, joka on perustettu vuonna 1978.
Mediciin tallennetaan tietoa terveystieteellisistä julkaisuista. Lääke-, hammaslääke- ja
hoitotieteellisten julkaisujen lisäksi tietokantaan tallennetaan sellaista biotieteellistä
kirjallisuutta, jolla on yhteyttä lääketieteeseen. Lisäksi Mediciin voidaan lisätä muidenkin
alojen julkaisuja, mikäli ne katsotaan aiheeltaan Mediciin sopiviksi. Aineiston
valinnassa on yleissääntönä, että Mediciin tallennetaan kielestä riippumatta Suomessa
ilmestyneitä julkaisuja.
Viitteitä Medic-tietokannassa on tällä hetkellä noin 87 000. Vuodessa lisätään noin 4500
uutta viitettä. Mediciin tallennetaan artikkeleita, kirjoja, väitöskirjoja ja muita opinnäytetöitä
sekä tutkimuslaitosten ja virastojen raportteja.
Medic-viitetietokanta: /medic/

FeedNavigatorissa uusia toimintoja
Suosittuun Terkon FeedNavigator -uutuusseurantapalveluun on lisätty uusia, palvelun
toiminnallisuutta kohentavia käyttöominaisuuksia. Oletko räätälöinyt itsellesi tarkasti valitun

kanavaprofiilin? Nyt voit helposti siirtää samat asetukset työkoneelta kotikoneelle, jolloin
käytössäsi ovat aina samat lähteet. Kanavavalinnat voi tallentaa ja palauttaa toisella
koneella Help-sivun kautta.
Nyt voit myös tallentaa muistiin kiinnostavia uusia artikkeleita, joita et ehdi heti lukea tai
joihin haluat palata myöhemmin. Sivun oikeassa laidassa löytyy Save-linkki, jonka avulla
artikkelit jäävät muistiin. Tallennetut artikkelit löytyvät MyArticles -linkin kautta. Sivulta
voit siirtää tiedot
suoraan RefWorks -tietokantaasi tai tilata koko artikkelin.
Näiden uusien toimintojen avulla FeedNavigator on mahdollista räätälöidä entistä enemmän
omien tarpeiden mukaiseksi.
Terkon FeedNavigatorin uusimpia kanavia ovat mm. Nature-lehden The Sceptical Chymist blogi ja Science-lehden Podcast-palvelu. Uutena kotimaisena blogina löytyy mielenkiintoinen
Tieteestä ja avoimuudesta, jossa käsitellään mm. tieteellisen kommunikaation muuttuvaa
maisemaa. Uusia lehtilisäyksiä ovat Scandinavian Journal of Immunology, Algorithms for
Molecular Biology, Transfusion ja Tissue Antigens.
Terkon FeedNavigator on maksuton ja kaikille avoin uutuusseurantapalvelu.
FeedNavigator: /feednavigator/

JournalNavigatorissa uusia Wiley-lehtiä
Kokotekstilehtien JournalNavigator -palveluun on lisätty muutamia kysyttyjä Wileykustantajan lehtiä. Nyt käytössä ovat esimerkiksi Journal of Gene Medicine, Journal of
Comparative Neurology, Journal of Cellular Biochemistry ja NMR in Biomedicine.
Muistathan, että JournalNavigator -palvelun tuhansien lehtien kokoelma kasvaa koko ajan
uusilla julkaisuilla. Tarkista säännöllisesti 'New Journals Added' sivun ylälaidan
pudotusvalikosta.
JournalNavigator: /navigator/

Web Citation Index käytössä
Web Citation Index -tietokannan kautta on mahdollista tehdä tiedonhakuja useisiin
julkaisuarkistoihin. Tietokanta on haettavissa ISI Web of Knowledge -palvelun kautta, ja
siten Web Citation Index integroituu käytettäväksi mm. Web of Science -tietokannan kanssa.
Palvelussa pyritään yhdistämään perinteiset tieteelliset julkaisut ja vahvasti nousussa olevat
usein tiettyyn organisaatioon sidoksissa olevat avoimet julkaisuarkistot.
ISI Web of Knowledge: /SearchNet/#Vii

Kuukauden kysymys ja vastaus
K: Haluaisin seurata mahdollisimman järjestelmällisesti Helsingin yliopistossa tehtävästä
lääketieteellisestä tutkimuksesta julkaistavia artikkeleita ja väitöskirjoja?
V: Nopein ja tehokkain tapa on ehdottomasti FeedNavigator -palvelu. Valitse University of
Helsinki, josta voit valita Helsinki Medical Publications ja uudet väitöskirjat E-thesis palvelusta. Yksittäiset tutkijat löytyvät kohdasta 'Researchers'.

HY / AJANKOHTAISTA LÄÄKETIETEESSÄ
Meilahden kampuksen lehdistötiedotteet toukokuu 2006 (Päivi Lehtinen)
•
•
•
•
•
•

Suomessa kehitetystä kysteiinipurukumista toivotaan suusyövän ehkäisijää
Fyysisen rasituksen lisäksi myös psyykkinen rasitus voi altistaa selkäsairaudelle
Leikkausmenetelmien kehittäminen voisi parantaa suusyöpäpotilaiden
elämänlaatua
Laitekehitys tuo kevyemmät tutkimusmenetelmät myös sydänsairauksien diagnostiikkaan
Rekistereiden skitsofreniadiagnooseista 70 prosenttia päteviä
Bioportfolio on ikkuna yleisön ja väestön infektiohistoriaan

