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Polska Bibliografia Lekarska

� najstarsza dziedzinowa baza danych w Polsce

� istnieje jako baza komputerowa od 1979 r.

� obejmuje literaturę z dziedziny medycyny, nauk pokrewnych, 
organizacji opieki zdrowotnej i edukacji pacjentaorganizacji opieki zdrowotnej i edukacji pacjenta

� od 1991 r. wprowadzane są streszczenia polskie i angielskie

� prowadzona na bieżąco, aktualizowana co kwartał

� opracowywana przy użyciu języka informacyjno-wyszukiwawczego 
pod nazwą TezMeSH

� prowadzona wg zasad obowiązujących dla światowej medycznej 
bazy Medline



Baza  TezMeSH
jako polska wersja narodowa w 

Unified Medical Language System



Zawarto ść semantyczna
bazy TezMeSH

� 27 034 – liczba rekordów deskryptorowych

� 21 673 – liczba askryptorów polskich

� 3 691  terminów używanych poprzednio do indeksowania
200  deskryptorów własnych (polskich) niezbędnych do

indeksowania zjawisk/sytuacji 
charakterystycznych dla 
polskiej służby zdrowia

� 83  modyfikatory



Rekord bazy TezMeSH



Rozwój bazy PBL w latach 2009 -2013

� Opracowanie i udostępnienie w Internecie bazy pomocniczej 
„Czasopisma indeksowane w PBL” 

� Informatyczne połączenie bazy „Czasopisma...” z bazą PBL

� Coroczna aktualizacja bazy TezMeSH i jej implementacja w PBL

� Linkowanie do pełnych tekstów artykułów z kolekcji zagranicznych 
czasopism medycznych

� Przejście z rekordu PBL na stronę internetową  polskiego 
czasopisma medycznego

� Automatyzacja przekazywania zestawień bibliograficznych do 
bibliografii załącznikowych



Baza pomocnicza 
„Czasopisma indeksowane w PBL”

� zawiera 1871 rekordów odpowiadających tytułom czasopism 
indeksowanych w PBL od 1979 roku

� 1294 tytuły mają adresy URL na serwery wydawców

� 482 czasopisma - linki OpenURL do pełnych tekstów 
poprzez narzędzia linkujące LinkSource i LinkSolver

� informatyczne powiązanie z Polską Bibliografią Lekarską
daje możliwość szybkiego przejścia lub łatwego odszukania 
dokumentu źródłowego

� oprócz podstawowych danych, każdy rekord zawiera hasło 
przedmiotowe oraz rok, od którego jest indeksowane
w bazie bibliograficznej PBL



Rekord bazy 
„Czasopisma indeksowane w PBL”



Ilość artykułów z danego tytułu



Realizacja postulatów 
użytkowników - PrePBL



Realizacja postulatów u żytkowników 
– wyszukiwanie tylko w przyro ście bazy



Plany na najbli ższą przyszło ść

� Linkowanie polskiej bazy bibliograficznej do PubMed

� Promocja bazy PBL poprzez wyszukiwarkę Google

� Automatyczna korelacja wyszukanej literatury z formularzem 
do zamawiania odbitek

� Coroczna aktualizacja  bazy TezMeSH i jej implementacja 
w Polskiej Bibliografii Lekarskiej.
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