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G‹R‹fi

T›bbi alandaki ilerlemede iletiflim, vazgeçilmez un-
surlardan biridir.  Günümüzde internet bu iletiflimi bü-
yük bir oranda sa¤lamakta ve internet sayesinde çeflitli
veritabanlar›na kolayl›kla ulaflabilmektedir. MEDLINE,
EMBASE, Cochrane Library, Science Citation Index ve
Best Evidence t›bbi alanda s›kça baflvurulan veritabanla-
r›d›r. Bu veritabanlar› milyonlarca makale içerdi¤i için,
klasik yöntemlerle sadece anahtar kelimeler s›ralanarak
yap›lan aramalarda istenilen kriterlere çok da uygun ol-
mayan uzun makale listeleri ile karfl›lafl›lacakt›r. Zama-
n›n›n büyük k›sm›n› ameliyathanede geçirmek zorunda
olan biz anestezistler için bilimsel araflt›rmaya kalan k›-

s›tl› zaman› etkin olarak kullanmak önemlidir. Bu da an-
cak, teknolojinin bilimsel çal›flma alan›nda sundu¤u ko-
layl›klardan yararlanarak olur. Veritabanlar›nda etkin
araflt›rma yapma yöntemlerini bilmek, referans düzenleyi-
ci bilgisayar programlar›n› kullanmak, iyi düzeyde bilgi-
sayar bilgisine sahip olmak, klinisyenlere belirgin zaman
kazand›racakt›r. Bu yaz›da ilk basamak olan, ‘veritaban-
lar›nda etkin araflt›rma yapmak’ konusu incelenecektir.  

PubMed, dünyan›n en genifl kapsaml› ve en çok ula-
fl›lan biyomedikal veritaban› oldu¤u için, yaz›m›zda bu
veritaban›nda yap›lan literatür taramalar›na dair örnek-
ler verilecektir.

ÖZET
T›bbi alandaki ilermeyi takip etmek doktor ve araflt›rmac›lar için vazgeçilmez unsurlardan biridir. Günümüzde iletiflim

teknolojisindeki ilerleme sayesinde bilimsel verilere ulaflmak daha kolay hale gelmifltir. 

PubMed dünyan›n en genifl kapsaml› ve en çok kullan›lan biyomedikal arama motorudur. PubMed arac›l›¤› ile yaklafl›k 5000
dergi ve 18 milyon makaleye ulaflmak mümkündür. MEDLINE içerisindeki tüm dergi ve makaleleri içerdi¤i gibi, MEDLINE öncesi
makaleleri ve MEDLINE içerisinde yer almayan baz› bilim dergilerini de içerir. Genifl veritabanlar›na ulafl›m nedeniyle arama
sonuçlar›n› istenen makalelere indirgemek bazen zor ve zaman al›c› olabilir. Bu nedenle PubMed’in sa¤lad›¤› arama ve kaydetme
kolayl›klar›n› bilmek klinisyenlere literatür tarama aflamas›nda zaman kazand›racakt›r.

Makalemizde PubMed’in ana özellikleri, "Boolean" mant›¤›, "medical subject headings" (MeSH) taramas› ve NCBI hesab›
kullan›m›n› aç›klayaca¤›z. Ayr›ca makale boyunca ventilatörle iliflkili pnömoniden korunma yöntemlerini inceleyen kantitatif
sistematik derlememize ait literatür araflt›rmas›ndan örnekler bulacaks›n›z.
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SUMMARY
PUBMED: HOW CAN IT BE USED MORE EFFECTIVELY?

Staying current with advances in medicine is indispensable for clinicians. With the development of networking technologies,
scientific information has become easier to access for clinicians. 

PubMed is the world’s best known biomedical search engine. It is updated daily and contains more than 18 million references
from 5000 selected journals. In addition to providing access to the same journals located in the MEDLINE database, it also provides
access to life sciences journals not available via MEDLINE. Although PubMed is a useful search engine, navigating the large
database of articles to find the relevant article is challenging and time consuming. The objective of this article is to present the
strategies and skills required for successful and efficient literature retrieval. 

We will describe the main features of PubMed, medical subject headings (MeSH terms), Boolean logic, and my NCBI account.
Throughout the article you will find easy to use online examples from a previous search conducted for a quantitative systematic
review focused on the prevention of ventilator associated pneumonia. 
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PubMed

PubMed; Birleflik Devletler Ulusal T›p Kütüphane-
si’ne (U.S National Library of Medicine, NLM) ba¤l›
"National Center for Biotechnology Information"
(NCBI) taraf›ndan haz›rlanan bir sa¤l›k ve biyolojik bi-
limler veritaban›d›r (1,2). MEDLINE içerisindeki tüm
dergi ve makaleleri içerdi¤i gibi, MEDLINE öncesi
(1950–1966) makaleleri ve MEDLINE içerisinde yer al-
mayan baz› bilim dergilerini de içerir. MEDLINE yakla-
fl›k 4.800 dergi (bafllang›ç y›l› 1966) içerirken, PubMed
5.000 dolaylar›nda dergi (bafllang›ç y›l› 1950) içermek-
tedir ve MEDLINE’daki makale say›s› yaklafl›k 13 mil-
yon dolaylar›nda iken, bu say›, PubMed’de 18 milyon
kadard›r (3,4).

PubMed, araflt›rmac›lara birçok arama ve kaydetme
kolayl›¤› sa¤lamaktad›r, ancak bu özelliklerden yarar-
lanmay› ö¤renmek belli bir e¤itim sürecini gerektirir.
Amerika Birleflik Devletlerinde üniversite kütüphanele-
ri, ö¤renci ve araflt›rmac›lara PubMed’de araflt›rma yap-
mak konulu çeflitli kurslar düzenlemektedir (5,6). Bu
makale, California Üniversitesi, San Francisco "Fishbon
Memorial Library" kütüphanesi taraf›ndan düzenlenen
PubMed kurslar›ndan yararlan›larak haz›rlanm›flt›r.

PubMed Ana sayfa

PubMed ana Sayfas›na "http://www.pubmed.gov"
veya "www.pubmed.com" internet adreslerinden ulafl›la-
bilir. Bu sayfada arama kutusu, bu kutu üzerinde di¤er
veritabanlar›na ulafl›m› sa¤layan siyah bölüm, limits,
preview/index, history, clipboard ve details sekmelerini
içeren özellik çubu¤u, ayr›ca sayfan›n yan taraf›nda
PubMed’in di¤er hizmetlerine ulafl›m› sa¤layan mavi
alan yer almaktad›r (fiekil 1). 

‹yi bir araflt›rma projesine, uygun araflt›rma sorusunu
sorarak ve bu araflt›rma sorusu ile ilgili uygun literatür
taramas›n› yaparak bafllan›r. Bu makalede; endotrakeal
tüplerin ventilatörle iliflkili pnömoniden (VIP) korunma

üzerine etkileri ile ilgili bir meta-analiz (kantitatif siste-
matik derleme) çal›flmas›n›n literatür taramas› örnek
olarak verilecektir. Subglottik sekresyon drenaj›, gümüfl
kapl› tüp ve kaf bas›nç kontrolü gibi konular ile ilgili ça-
l›flmalara ulafl›lmaya çal›fl›lacakt›r. ‹stenen makale özel-
likleri; çift kör randomize kontrollü, 48 saatten fazla
mekanik ventilasyon uygulanm›fl eriflkin ve pediyatrik
hasta grubunu içeren, VIP’den korunmay› test eden ve
VIP insidans›n› bildiren çal›flmalar olarak belirlendi.
Eleme kriterleri: Retrospektif çal›flmalar, randomize ol-
mayan çal›flmalar, VIP tan› kriterlerinin belirtilmemesi,
hastalara 48 saatten daha k›sa süre mekanik ventilasyon
uygulanmas› olarak belirlendi. Ayr›ca çal›flmalarda ran-
domizasyon bilgisinin gizlenmesi (allocation conceal-
ment) koflulu arand›. 

MeSH (Medical Subject Headings) Taramas›

Makale ile ilgili anahtar kelimelere karar verdikten
sonra aramaya, MeSH taramas› ile bafllamak gerekir.
MeSH, sa¤l›k konular›n›n dizinlenmesinde kullan›lan
kavram terimleri veritaban›d›r. Terimleri standartlaflt›r›r
ve aralar›ndaki anlamsal iliflkiyi belirler. Bu dizin içinde
23.000 tan›mlay›c› sözcük bulunmaktad›r. MeSH dizi-
ninde bulunan kelimelerle arama, daha spesifik yak›n
arama sonuçlar› sa¤layacakt›r. MeSH veritaban›na, ana
sayfan›n sol taraf›ndaki mavi k›s›mdan ulafl›l›r. 

Anahtar kelime olarak "ventilator" ve "pneumonia"
terimleri ile arama yap›ld›¤›nda, MeSH dizininde bulu-
nan en uygun karfl›l›¤›n "Pneumonia, Ventilator-Associ-
ated" oldu¤u görülecektir. Bu terim, 2007 y›l›nda MeSH
veritaban›na girmifltir. Bundan sonraki aramalarda en
önemli anahtar kelimemizi "Pneumonia, Ventilator-As-
sociated" olarak belirledik. Bu aramay› baflka terimlerle
kombine etmek için "Send to" kutusuna gidip "Search
Box with AND/OR/NOT" seçeneklerinden biri seçilme-
lidir. Ayr›ca ‘subheadings’ bölümünden, aramaya yöne-
lik daha detayl› alt bafll›klar seçilebilir. ‹stedi¤imiz ma-

fiekil 1. PubMed ana sayfa
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"Pneumonia, Ventilator-Associated" terimleri ile ara-
ma yap›ld›¤›nda, PubMed veritaban›nda 1824 makale
bulundu. Peki bu makalelerden hangileri bizim araflt›r-
ma sorumuza uygun? fiimdi, bafllang›çta belirledi¤imiz
arama kriterlerine göre, ad›m ad›m bu kriterlere uygun
makalelere ulaflma yollar›n› inceleyelim.

kalelerde VIP konusunun ana konu olmas›n› isteniyorsa;
"Restrict search the major topic headings only" seçene¤i
iflaretlenmelidir. "Entry terms" ad› alt›nda geçen di¤er
terimler ile ilgilenmiyorsak; "Do Not Explode this term"
seçene¤i iflaretlenir ve böylece, di¤er arama kelimeleri
dahil edilmemifl olur. Ancak, bu durumda 2007 öncesi
makaleler kaybedilecektir.

fiekil 3. Sadece anahtar kelime kullan›larak yap›lan basit aramaya örnek

fiekil 2. MeSH veritaban›
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Boolean Operatörleri

Birden fazla kelime ile arama yap›l›yorsa, Boolean
operatörleri (AND, OR, NOT) kullan›larak kelimelerin
birbirine ba¤lanmas› sa¤lan›r.  Bu operatörler büyük
harfle yaz›lmal›d›r. Terimler "AND" ba¤lac› ile ba¤lan-
d›¤›nda, terimlerin tümünün geçti¤i makaleler, "OR"
ba¤lac› ile ba¤land›¤›nda, terimlerden herhangi birinin
geçti¤i makaleler bulunur. Terimler "NOT" ba¤lac› ile
ba¤lan›rsa, arama sonuçlar›na, "NOT" ba¤lac›ndan son-
ra gelen k›s›m dahil edilmeyecektir. Örnek olarak; "Pne-
umonia, Ventilator-Associated" NOT "aspiration pne-
umonia" fleklinde yap›lan bir aramada, VIP ile ilgili ma-
kaleler bulunacak ve aspirasyon pnömonisi ile ilgili ma-
kaleler bu arama sonuçlar›n›n d›fl›nda tutulacakt›r.  

VIP ile ilgili tüm makalelere ulaflt›k, ama bize gerek-
li olan makaleler, endotrakeal tüplerin ventilatörle iliflki-
li pnömoniden korunma üzerine etkilerini inceleyen ma-
kaleler oldu¤undan dolay›, arama sonuçlar›m›z› bu he-
defe yönelik olarak özellefltirmeliyiz.  Bunun için;  Pne-
umonia, Ventilator-Associated AND (cuff OR gel OR
lubrication OR lubrican* OR pressure OR suction* OR
aspiration OR aspirated OR drainage OR draining OR

silver) arama stratejisini kullanmaya karar verdik. Bu
tür uzun arama yöntemlerinde parantez kullanmak gere-
kecektir. Parantez içindeki bölüm, kendi içerisinde arafl-
t›r›l›p, "Pneumonia, Ventilator-Associated" terimi ile
birlefltirilecektir. Bu arama örne¤inde kulland›¤›m›z di-
¤er bir özellik, "truncation" denilen budama özelli¤idir.
Aramada kullan›lan bir kelime farkl› ekler al›yorsa, ana
kelimenin sonunda (*) iflareti konur. Böylece kelimenin
tüm olas› flekilleri, (*) iflareti öncesi k›s›m sabit olmak
üzere aranacakt›r. Yukar›daki arama örne¤inde "suction"
kelimesinin sonuna (*) iflareti koyduk, çünkü baz› ma-
kalelerde bu kelime "suctioning" olarak geçmektedir.

Bu örnekte görüldü¤ü üzere Boolean operatörleri,
parantez ve budama özelli¤ini kullanarak yapt›¤›m›z
arama ile 452 makale elde ettik (fiekil 4). Di¤er makale-
ler, bizim kriterlerimize uygun olmayan makalelerdi.

Araman›n k›s›tlanmas› (Limits)

Her ne kadar "Limits", k›s›tlamalar anlam›na gelse
de, asl›nda, arama sonuçlar›n› özellefltirmeye yarayan
bir özelliktir. K›s›tlama özelli¤i, basit bir arama yapar-
ken karfl›m›za ç›kan binlerce makale içerisinden, bize en

fiekil 4. Boolean operatörleri kullan›larak yap›lan arama

fiekil 5. K›s›tlamalar (limits) ile yap›lan arama sonuçlar›
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uygun olanlar› seçmemize yard›mc› olacakt›r. Arama so-
nuçlar›n› yay›nlanma tarihi, makale türü, lisan, dergi tü-
rü ve yafl gruplar›na göre s›n›rland›rabiliriz. 

Aramay› s›n›rland›rmak için "limits" sekmesine t›k-
lay›p istedi¤imiz parametreleri seçmek yeterli olacakt›r.
Baflta belirtti¤imiz gibi arad›¤›m›z çal›flmalar, insanlarda
uygulanan randomize kontrollü çal›flmalar. Bu sebeple,
k›s›tlamalar bölümünden ‘insan’ ve ‘randomize kontrol-
lü çal›flmalar’ seçeneklerini iflaretleyip aramam›z› ta-
maml›yoruz (fiekil 5).

Bu arama sonucunda 48 makale elde ettik. Bu maka-

lelere ait özetleri h›zl›ca gözden geçirmek için görüntü
"Display" kutusuna giderek "Abstract" yaz›s›n› seçmek
yeterli olacakt›r (fiekil 6). Böylelikle sadece makale bafl-
l›klar› de¤il, makale özetleri de s›ralanacakt›r. Ayr›ca
"show" kutusundan, bir sayfada görmek istedi¤imiz ma-
kale say›s›n› belirleyebilir ve "sort by" seçene¤i ile ma-
kalelerin yazar ismi, yay›nlanma y›l› ve dergi isimlerine
göre s›ralanmas›n› sa¤layabiliriz. Di¤er bir yararl› özel-
lik ise yazar isimlerinin sa¤ taraf›nda kalan "Related Ar-
ticles" bölümüdür. Bu özellik kullan›larak, her bir maka-
le ilgili olan di¤er makalelere de ulafl›labilmektedir. 
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K›s›tlamay› kald›rmak için Limits sekmesinin yan›n-
daki kutuya t›klayarak iflareti kald›rmak yeterli olacak-
t›r. Limiti kald›rmazsak, sonraki tüm aramalar için k›s›t-
lamalar devam edecektir.

Ön izleme (Preview/Index)

Bu özellik daha önceki aramalar› alfabetik olarak
gösterir ve bu aramalar› birlefltirmemize yard›m eder.
Ayr›ca elde edilen arama sonuçlar› buradan kolayl›kla
"My NCBI" hesab›na kaydedilebilir.

Geçmifl (History)

Bu bölümde daha önce yap›lan aramalar görülebilir
ve bu aramalar, Boolean operatörleri kullanarak birleflti-
rilebilir. Tüm aramalar history bölümde 8 saat boyunca

saklanacakt›r.
fiekil 7’de, flimdiye kadar yapt›¤›m›z tüm aramala-

r›n sonuçlar›n› görüyoruz. E¤er arama sonuçlar›n› bir-
lefltirmek istiyorsak, tüm arama kelimelerini uzun uzun
yazmak yerine "#1 AND #2"  yazmak yeterli olacakt›r.

Pano (Clipboard)

Arama sonuçlar›n› kaydedebilece¤imiz bölümdür.
Befl yüz makaleyi, 8 saat boyunca saklayabilir. Yapt›¤›-
m›z aramay› clipboard’a yollamak için "send to" kutusu-
na gidip "clipboard" seçene¤ini seçmeliyiz (fiekil 8).
Arama sonuçlar›m›z 8 saat boyunca güvende olacakt›r,
ama daha uzun süre saklamak istiyorsak, ileride aç›kla-
naca¤› üzere "My NBCI" hesab›na kay›t edilmelidir.

fiekil 6. Makale özetlerini ayn› sayfa üzerinde görmek için yap›lmas› gereken düzenleme.

fiekil 7. Önceki arama sonuçlar›n›n görüntülenmesi ve birlefltirilmesi
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fiekil 8. Makalelerin "clipboard" a gönderilmesi

fiekil 9. Arama detaylar›
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Detaylar (Details)

PubMed’de otomatik terim haritalama fonksiyonu
vard›r. Bu fonksiyon, arama yaparken otomatik olarak
devreye girer ve arad›¤›m›z terimlerle eflanlaml› olan te-
rimleri de aramaya ekler. Detaylar bölümünde araman›n
gerçekte hangi terimlerle yap›ld›¤› görülebilir ve arama
yönteminde istenen de¤ifliklikler yap›labilir (fiekil 9).

Tek Makale Arama (Single Citation Manager)

E¤er aranan makaleye ait baz› bilgiler biliniyorsa
"single citation manager" kullan›larak istenen makaleye
ulafl›labilir.

Örnek olarak Smulders K. isimli yazar›n 2002 y›l›n-
da Chest dergisinde yay›nlanan subglottik sekresyon

drenaj› ile ilgili yaz›s›na ulaflmaya çal›flal›m (fiekil 7).
Dergi ismi, y›l, yazar ismi ve makale bafll›¤›ndan baz›
anahtar kelimeleri yaz›p arama yapmak yeterli olacakt›r
(fiekil 10).

Klinik sorgulamalar (Clinical Queries)

H›zl› ve detayl› aramaya olanak sa¤layan di¤er bir
özelliktir. Klinik çal›flmalar etyoloji, tan›, tedavi, prog-
noz gibi alt gruplara göre aranabilir.  Ayr›ca sistematik
derleme ve t›bbi genetik araflt›rmalar› h›zl› bir flekilde
buradan yap›labilir. Afla¤›da örnek olarak gösterilen ara-
ma yöntemi ile ventilatörle iliflkili pnömoni konusuyla
ilgili olarak daha önce yay›nlam›fl olan sistematik derle-
melere ulaflmak mümkün olacakt›r (fiekil 11).

fiekil 10. Tek makale arama
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NCBI Hesab›m

NCBI hesab›nda arama yöntemleri ve arama sonuç-
lar› istenilen süre kadar saklanabilir. Ayr›ca arama terim-
leri, istenen renkte gölgelendirilmifl olarak görülebilir.
Arama yöntemi kaydedildi¤inde, yeni eklenen makale-
ler düzenli olarak e-mail yoluyla bildirilecektir ve arafl-
t›rmac› yeni bir araflt›rma yapmadan arama sonuçlar›n›
güncelleyebilecektir. 

NCBI hesab›na sahip olmak için sa¤ üst köfledeki
kay›t (register) bölümüne t›klay›p kullan›c› ismi, parola
ve güvenlik sorusunu belirlemek yeterli olacakt›r (fiekil
12). Bu bölüme girifl yapt›ktan sonra "My NCBI" yaz›s›
üzerine t›klanarak, hesapla ilgili tüm ayarlamalar yap›la-
bilir.  Vurgulama (Highlighting) özelli¤i, anahtar keli-

melerin üzerini de¤iflik renklerle gölgelendirip metin
içinde daha çarp›c› hale getirecektir (fiekil 13).

Arama sonuçlar›n› kay›t etmek için arama kutusu-
nun yan›nda bulunan "save search" yaz›s› üzerine t›kla-
narak aç›lan pencerede aramaya istenilen isim verilebi-
lir. Ayr›ca bu aramaya ait güncelleme isteniyorsa, gün-
celleme s›kl›¤› ayl›k, haftal›k ve günlük olarak ayarlana-
bilir. Tez aflamas›nda olan bir asistan, bu tez üzerinde
genellikle uzun süre çal›flaca¤› için, ayn› aramay› defa-
larca tekrarlamak yerine, güncelleme seçene¤ini kulla-
n›p yeni yay›nlanan her makaleden haberdar olacakt›r
(fiekil 14).

fiekil 11. Klinik sorgulamalar

fiekil 12. NCBI hesab›m
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fiekil 13. NCBI hesab›yla ilgili özellefltirmeler

fiekil 14. Arama sonuçlar›n›n güncellefltirilmesi
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Arama sonuçlar›n›n elektronik posta ile gönde-

rilmesi

Arama sonuçlar›n›n içerisinden gerekli makaleler se-
çilip elektronik posta yoluyla gönderilebilir. Bu yönte-
me en çok, full text’e elektronik ortamda ulaflamay›p,
makaleyi kütüphaneye ›smarlamam›z gerekti¤inde bafl-
vurmaktay›z. ‹stenen makalelerin bafl›nda bulunan kutu-
lar iflaretlenir ve "send to" kutusundan "E-mail" seçene-
¤i seçilir.  ‹lk büyük kutuya yollanacak kifliye not yaz›l›r
ve e-mail bölümüne al›c›n›n e-mail adresi yaz›larak
"mail" sekmesine t›klan›r (fiekil 15).

Zaman kazand›racak k›saltmalar

Arama kutusuna yaz›lan terimin yan›na baz› k›salt-
malar eklenerek arama daha özellefltirilmifl hale getirile-
bilir. Bu k›saltmalar köfleli parantez içinde yaz›lmal›d›r.
Örnek olarak, Kollef’e ait 2008 y›l›nda yay›nlanan gü-
müfl kapl› endotrakeal tüp ve ventilatörle iliflkili pnömo-
ni insidans› ile ilgili makaleyi bulmak için uygulanmas›
gereken arama yöntemi; "Pneumonia, Ventilator-Associ-
ated AND silver-coated [ti] AND Kollef [au] AND 2008
[dp]" fleklinde olmal›d›r (8) (Tablo 1).

fiekil 15. Arama sonuçlar›n›n e-posta ile gönderilmesi

Tablo 1. Arama yap›l›rken kullan›lan k›saltmalar.

K›saltma Anlam›

[ti] (title) Arama kelimeleri sadece bafll›kta aranacakt›r

[au] (author) Yazar

[ad] (affiliation) Adres ya da kurumun ismi esas al›narak arama yap›lacakt›r

[mh] (MeSH) Kelimenin MeSH veritaban›ndaki karfl›l›¤› aranacakt›r

[majr] (MeSH major topic) Arama konusu makalede ana konu olarak geçecektir.

[dp] (publication date) Yay›nlanma y›l›
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Bu makalede ad›m ad›m aç›klamaya çal›flt›¤›m›z li-
teratür taramas› baflta da belirtti¤imiz gibi endotrakeal
tüplerin ventilatörle iliflkili pnömoniden korunma üzeri-
ne etkilerini inceleyecek olan bir meta analiz çal›flmas›
için yap›ld›. Tarama sonucunda elde edilen 48 makale
teker teker okunup incelendi, retrospektif, VIP tan› kri-
terlerini ve mekanik ventilasyon süresini belirtmeyen,
randomizasyon yöntemi iyi aç›klanmam›fl olan çal›flma-
lar elendi. Biz makalemizde ulafl›m› en kolay olan veri-
taban› PubMed oldu¤u için bu veritaban›nda yapt›¤›m›z
literatür taramam›za örnek verdik. Ancak bu meta analiz
için EMBASE, the Cochrane Database ve the Institute
of Scientific Indexing veritabanlar›nda da benzer flekilde
arama yapt›k. Sonuç olarak 9 makalenin bizim kriterle-
rimize uygun oldu¤una karar verdik.

T›bbi literatüre her geçen gün yeni bir bilgi eklen-
mektedir ve bu durumda, hekim ve araflt›rmac›lar›n bil-
giye ulaflmas›n›n önemi daha da artmaktad›r.  Bilgiye u-
laflma, ancak interneti etkin kullanma ile sa¤lanacakt›r.
Yaz›m›zda, sa¤l›k bilimleri alan›nda en çok kullan›lan
veritaban› olan PubMed’in sundu¤u baz› ana özellikler-
den bahsettik. Bu özellikler daha etkin ve h›zl› arama
yapmam›z› sa¤layacak ve bize belirgin zaman kazand›-
racakt›r.

Yaz›flma Adresi: Dr. Özlem S. ÇAKMAKKAYA

Perioperative Clinical Research Core
University of California, San Francisco
1600 Divisadero Street, C-447
San Francisco, CA 94115
Tel:415/885-7842
E-mail: cakmakkayao@anesthesia.ucsf.edu 
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