Accés als recursos bibliogràfics subvencionats per part de les Institucions
del sector públic de Salut
El Departament de Salut, a través de la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya, posa a
disposició dels professionals del Sector públic de Salut (https://salutweb.gencat.cat/sector_public/)
una sèrie de recursos bibliogràfics per recolzar les seves tasques professionals:
•

Dynamed
Eina de suport a la decisió clínica amb un nivell d’evidència molt elevat. A la qual acudeixen
els metges per obtenir respostes a les seves preguntes.
El contingut d'DynaMed està elaborat per un equip de metges i especialistes de primera
línia que sintetitzen l'evidència i brinden una anàlisi objectiva i orientació transparent i
detallada per ajudar en el procés de presa de decisions clíniques.

•

UptoDate (recurs subvencionat pel Ministeri només per als centres assistencials)
Recurs de suport per a la presa de decisions clíniques basat en evidència.

•

Springer ebook Biomedical & Life Sciences collection
Col·lecció de llibres sobre ciències biomèdiques i de la vida i els camps relacionats, inclosos
la microbiologia aplicada i la biotecnologia, malalties infeccioses, ciències veterinàries,
immunologia, farmacologia, toxicologia, fisiologia, virologia, etc.

•

Springer ebook Medicine collection
Col·lecció de llibres sobre medicina i els camps relacionats, incloent medicina interna,
dermatologia, oftalmologia, neurologia, atenció crítica, medicina d’urgències, psiquiatria,
urologia, otorrinolaringologia i medicina reproductiva.

•

Web of Science
Bases de dades d'informació bibliogràfica i de recursos d'anàlisi de la informació, i que
permet avaluar i analitzar el rendiment de la investigació. La seva finalitat no és
proporcionar el text complet dels documents que alberga sinó proporcionar eines d'anàlisi
que permetin valorar la seva qualitat científica.
El seu contingut és multidisciplinari i proporciona informació d'alt nivell acadèmic i científic.

•

Scopus
Base de dades de cites i resums de bibliografia revisada per parells: revistes científiques,
llibres i actes de conferències. Ofereix un exhaustiu resum dels resultats de la recerca
mundial en els camps de la ciència, la tecnologia, la medicina, les ciències socials i les arts i
humanitats. Inclou eines intel·ligents per fer un seguiment, analitzar i visualitzar la
investigació.

•

Embase
És la segona base de dades mèdica més gran. Cobreix àrees temàtiques farmàcia,
toxicologia, medicina, salut pública, salut ocupacional, salut ambiental, abús i dependència
de drogues, psiquiatria, medicina forense i enginyeria biomèdica i instrumental, infermeria,
odontologia, medicina veterinària, psicologia i medicina alternativa. Cal destacar la seva
especialització en farmacologia. Conté informació des de 1947 fins a l’actualitat de més de
32 milions de registres, d‘unes 8.500 revistes de més de 95 països, incloent títols de
MEDLINE, i de 2.900 revistes indexades exclusives per Embase.

A més dels recursos bibliogràfics relacionats, la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya també
posa a disposició dels professionals d’Atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) el recurs
bibliogràfic següent:
•

ClinicalKey
Plataforma de cerca d'informació mèdica i que dona accés complet als recursos bibliogràfics
de l’editorial Elsevier del camp de la medicina: revistes, llibres electrònics, vídeos d’educació
mèdica i procediments, guies de pràctica clínica d'atenció primària i algoritmes de
tractament de Fisterra, tractats d'EMC (Enciclopèdia Mèdic Quirúrgica) traduïts a l'espanyol,
etc.

