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Do katerih podatkovnih baz lahko 
dostopam iz prostorov UP FVZ?  

UNIVERZA NA PRIMORSKEM  
FAKULTETA ZA VEDE O 

ZDRAVJU 
KNJIŽNICA UP FVZ 

KNJIŽNICA UP FVZ 

Zgibanka je namenjena za interno uporabo. 

Oblikovala Martina Kocbek 



1. Opredelim tematiko, ki me  
zanima 

2. Opredelim ključne besede      
tematike 

3. Poiščem angleške ekvivalente    
ključnih besed. Lahko uporabim 
slovarje. Priporočamo uporabo 
M E S H *  b e s e d 
(http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBr
owser.html), to so sprejeti   
(angleški) medicinski izrazi.  

4. Opredelim časovnico - starost 
člankov 

 

. 

 

*Medical Subject Hea-

Preden se lotim iskanja          Boolovi operaterji         Kako pridem do baz podatkov? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vir: http://www.le.ac.uk/li/teach/ism1/boolean.gif (23.2.2010) 

 

Primeri: primer iskanja otroci, dojenčki 

 

AND -> otroci AND dojenčki -> pokaže 

članke, ki govorijo o otrocih in dojenčkih. 

 

OR -> otroci  OR dojenčki -> pokaže 

članke v katerih so omenjeni otroci ali 

dojenčki. 

 

NOT -> otroci NOT dojenčki -> pokaže 

članke, ki govorijo o otrocih, toda ne o 

dojenčkih 

 

Baze mi omogočajo iska-
nje člankov in kliničnih 
študij s polnim besedilom 

Pomagam si s slovarjem 
in MESH  pojmi.  

Tako vem,  
katere besede uporabiti 

za iskanje 

 

Iščočo tematiko omejim 
(naj ne bo preširoka in 

ne preozka) 

1. Do baze lahko dostopam iz raču-
nalnikov prostorov UP FVZ 

2. Grem na spletno stran šole:            
http://www.vszi.upr.si 

3. Kliknem na zavihek KNJIŽNICA 

4. Na desni strani  izberem zavihek  
BAZE PODATKOV 

CINAHL with full text: 

1. Kliknem CINAHL with full text 
preko: EBSCOhost/eIFL Direct  

2. Kliknem EBSCOhost Web 

3. Naredim pri CINAHL with 
full text in nato kliknem NAPREJ 

4. Za iskanje uporabim: ključne 
besede, Boolove operaterje, filter 
za polno besedilo, časovnico in 
lahko tudi filter za recenzirane 
članke 

WILEY ONLINE LIBRARY: 
1. Kliknem  WILEY ONLINE 

LIBRARY 

2. ADVANCED SEARCH 

(napredno iskanje) 

3. Za iskanje uporabim: ključne 
besede, booolove operaterje in  
časovnico  


