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LA IMPORTÀNCIA DE L’ACCÉS OBERT

Font: https://www.recolecta.fecyt.es/acceso-abierto

Aquí ens centrarem informacions científiques en l’àrea de la salut:

- Articles d’investigació revisats per parells (publicats en revistes científiques) i altres tipus de 
documents com ponències de congressos, tesis doctorals, projectes de final de grau, materials 
docents…

- Dades d’investigació (base empírica de les publicacions i/o dades primàries).

Motius que contribueixen al creixement de la quantitat d’informacions amb accés obert:

- Universitats i altres centres de recerca no poden assumir el cost de subscripció a les revistes 
científiques de pagament.

- Èticament és exigible que els resultats d’investigacions finançades amb diners públics estiguin 
disponibles en obert.

- Publicant en obert s’obté més ràpidament una major difusió i impacte de les investigacions.

https://www.recolecta.fecyt.es/acceso-abierto


REPOSITORIS

Són arxius (bases de dades accessibles per Internet) que 
recullen materials a text complet d’accés obert.  Tenen per 

objectiu facilitar l’accés al coneixement científic i 
augmentar la visibilitat dels centres d’investigació on es 

genera aquest coneixement. 



RECOLECTA (Producció científica espanyola en obert)

https://buscador.recolecta.fecyt.es/Welcome.action

https://buscador.recolecta.fecyt.es/Welcome.action


Captura de pantalla de resultat de cerca a Recolecta



SCIELO (Revistes d’Espanya i Amèrica Llatina)

http://scielo.isciii.es/scielo.php

http://scielo.isciii.es/scielo.php


SCIELO = SCIentific Electronic Library Online

Captura de pantalla de resultat de cerca a Scielo



PUBMED CENTRAL 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Arxiu digital de revistes dels Instituts Nacionals de 
Salut dels Estats Units. 
Ha esdevingut un dels principals arxius mundials 
d’accés lliure a articles de revista a text complet 
(més de 5 milions a finals de 2018!).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


PUBMED CENTRAL 

Capura de pantalla: PubMed Help



PUBMED CENTRAL 

Captura de pantalla de resultat de cerca a PUBMED



GOOGLE SCHOLAR (https://scholar.google.es ) 

Font: Khabsa M, Giles CL (2014) The Number of Scholarly Documents on the Public Web. PLoS
ONE 9(5): e93949. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0093949 [30/01/2019]

� Interessant per limitar les cerques a una selecció de pàgines amb estudis revisats, 
tesis, llibres, resums i articles d’editorials científiques, societats professionals, 
universitats, etc.

� Sovint no permet accedir al contingut íntegre dels documents referenciats. 
� Un estudi publicat el 2014 estimava que hi havia almenys 114 milions de 

documents científics en llengua anglesa, dels quals Google Scholar “tenia 
controlats” uns 100 milions.

� També estimava que en aproximadament un de cada quatre casos (un 26 % en 
el cas de documents relacionats amb la Medicina) Google Scholar no només 
oferia informació sobre els documents, sinó també accés gratuït al contingut 
íntegre d’aquests.

https://scholar.google.es/
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0093949


GOOGLE SCHOLAR

Captura de pantalla de resultat de cerca a Google Scholar



GOOGLE SCHOLAR

Captura de pantalla de resultat de cerca a Google Scholar



GOOGLE SCHOLAR

Captura de pantalla de resultat de cerca a Google Scholar



BASES DE DADES BIBLIOGRÀFIQUES
MEDLINE/PubMed

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

De la National Library of Medicine dels Estats Units. 

Conté més de 29 milions de referències i resums de literatura científica 
relacionada amb la salut (biomedicina, infermeria, salut pública...). 

Utilitza el Tesaurus MESH (Medical Subject Headings). 

La majoria de documents referenciats són en llengua anglesa. 

Les citacions poden venir acompanyades d’enllaços per accedir al text 
complet, de vegades de manera gratuïta i de vegades previ pagament o 
subscripció al lloc web de l’editorial o proveïdor dels documents.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


MEDLINE/PubMed

https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/nurses/cover.html

https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/nurses/cover.html


MEDLINE/PubMed

https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/meshtutorial/introduction/

https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/meshtutorial/introduction/


MEDLINE/PubMed

https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/meshtutorial/introduction/

https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/meshtutorial/introduction/


LILACS

Especialitzada en literatura científica i tècnica sobre Salut 
d’Amèrica Llatina i el Carib.

Abarca 26 països, 918 revistes, més de 850.000 registres, 
700.000 articles, 90.000 monografies, 42.000 tesis i 440.000 
textos complets (a gener de 2019).

http://lilacs.bvsalud.org/es/

http://lilacs.bvsalud.org/es/


BIBLIOTECA VIRTUAL DE SALUD (BVS)

https://bvsalud.org/es/comobuscar/

https://bvsalud.org/es/comobuscar/


BIBLIOTECA VIRTUAL DE SALUD (BVS)

http://wiki.bireme.org/es/index.php/Tutorial_de_búsqueda

http://wiki.bireme.org/es/index.php/Tutorial_de_b%C3%BAsqueda


CUIDEN

Base de dades bibliográfica sobre cures de la salut a 
Iberoamèrica.

Té una part de pagament i una altra gratuïta per a 
usuaris que es registrin (simpatitzants Index)

http://www.index-f.com/new/cuiden/

http://www.index-f.com/new/cuiden/


CUIDEN



MEDES

https://www.medes.com/Public/Home.aspx

- Promou la publicació científica en revistes biomèdiques 
en espanyol.

- Recull la producció, des de 2001, d’una centena de 
revistes.

https://www.medes.com/Public/Home.aspx


MEDES

Captura de pantalla: cerca de revistes per Matèria “Enfermería”



MEDES

Captura de pantalla: número concret de la revista “Radiología”



MEDES

Captura de pantalla: número concret de la revista “Enfermería”



IBECS

http://ibecs.isciii.es

- Ofereix referències bibliogràfiques i resums d’articles.

- Recull articles de revistes d qualitat a l’àmbit de Ciències de la Salut
editades a Espanya des de l’any 2000.

- Llistat de revistes consultables a 
http://ibecs.isciii.es/iah/online/E/help/revistas.pdf

- Ofereix enllaç al text complet dels articles que estan a SciELO.

http://ibecs.isciii.es/
http://ibecs.isciii.es/iah/online/E/help/revistas.pdf


IBECS

Captura de pantalla cerca per paraules “Emergencias” i “Tráfico” 



IBECS

Captura de pantalla cerca per paraules “Auxiliares” i “Enfermería” 



BIBLIOTECA COCHRANE

https://www.cochranelibrary.com/es/home

- Es presenta amb la missió de promoure la presa de decisions informada en matèria de salut.

- És un referent mundial d’informació de qualitat sobre l’efectivitat sanitària.

- Elaborada per una xarxa de voluntaris i col·laboradors (professionals sanitaris, pacients, cuidadors…) d’arreu 

del món. Recopila i resumeix l’evidència de la investigació. Produeix revisions sistemàtiques accessibles, 

rellevants, de qualitat i altres dades resumides de la investigació.

- 13.000 membres i més de 50.000 seguidors de més de 130 països.

- La Cochrane Library és un grup de bases de dades amb diferents tipus d’evidència independent i de 

qualitat.

https://www.cochranelibrary.com/es/home


BIBLIOTECA COCHRANE



JBI ConNECT+

http://es.connect.jbiconnectplus.org/#

- JBI = Joanna Briggs Institute, vinculat a la Universitat d’Adelaida
(Austràlia).

- CONNECT = Clinical Online Network of Evidence for Care and 
Therapeutics (Xarxa clínica d’evidencia online sobre cures).

- Proporciona recursos d’informació que ajuden a la presa de decisions
clíniques basades en l’evidència.

http://es.connect.jbiconnectplus.org/


JBI ConNECT+



FONTS D’INFORMACIÓ I LECTURES RECOMANADES

- Campos-Asensio C. “Bu ́squeda de información en enfermería. Fuentes y recursos”. Article en 
premsa. Enfermería Intensiva. 2018. http://www.areasaludbadajoz.com/docencia_investigacion 
/lecturas_recomendadas/busquedas_enfermeria.pdf [31/01/2019]

- Enllaços proporcionats al llarg de la presentació.

http://www.areasaludbadajoz.com/docencia_investigacion/lecturas_recomendadas/busquedas_enfermeria.pdf

