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Indhold: Nursing Reference Center (NRC) giver en bruger venlig point-of-care resource beregnet til sygeplejersker, administratorer, studerende undervisere og hospitals bibliotekarer. Basen giver det bedst mulige og nyeste kliniske evidensbaserede viden om symptomer og sygdomme via et sygepleje specifikt
grafisk interface
Omfang: Klinisk plejedata inkluderet i basen indeholder :
o
o
o
o
o

CINAHL Nursing Guide – Over 3,500 evidence-based lektioner om procedure, sygdommer og symptomer samt medicin. F.eks.
2,700+ Care Sheets and Lessons
700+ Juridiske eksempler (USA)
300+ Forsknings instrumenter
500+ Videreuddannelse fuldtekst dokumenter.

Type
Bearbejdede ressourcer, som kan anvendes direkte i det daglige arbejde i forhold til patienterne
Søgesprog
Søgesproget er Engelsk.
Geografisk dækning
Kraftig hovedvægt på USA
Trunkering og maskering
* = Søger på alle endelser: child* finder poster med ordet child eller childhood eller…
? = erstatter et bogstav: ne?t finder poster med ordet neat eller next, men ikke net
# = erstatter et bogstav ne#t finder poster med ordet net, men også neat osv…
Advanced Search: Kombinere søgeord ved at anvende de boolske operatorer AND, OR & NOT
Hjælp
Specifik hjælp kan hentes øverst i højre hjørne under Help

Eksempel på Basic Search
Du kan fx finde materiale om sygeplejerskens rolle i forhold til unge diabetespatienter. Skriv diabetes under Basic Search og klik på Search

I venstre side kan du indsnævre din søgning i forhold til
hovedemne
emne,
publikation,
patientens alder,
publikationstype.
Her kan fx afgrænses til hovedemnet sygeplejerskens rolle (Nursing Role)

Dernæst kan fx afgrænses til Alder
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Du får nu et søgeresultat, hvor der til hver enkelt en angivet hvilken type dokumentet tilhører.

Her er vist post 2 i søgningen. Det er et evidenbaseret faktaark (evidence-based care sheet).

Evidensbaserede faktaark indeholder fakta om: What we know – What we can do.
Der er referencelister tilknyttet. Evidence-based Care Sheets har angivelse af de undersøgelsestyper som materialet er baseret på.
I høje siden findes links til andre emner som kan være relevante.

Eksempler på Advanced Search
Advanced Search giver flere søgemuligheder. Se eksempel på emnet debridement.

1. Du har mulighed for at skrive dine engelske søgetermer ind i søgefelterne. Når du skriver søgetermen debridement
kommer der en hjælpetekst frem,
om foreslår termer fra emnestrukturen.
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2. Eller du kan søge via strukturerede emneord,
I højre side er der mulighed for at slå ord op i Cinahl
Headings

Du søger på debridement via Cinahl Headings – klik på Browse for at slå termen op.
Du finder og vælger termen debridement i emneregisteret.

Når du klikker på Debridement åbner træstrukturen sig, så du kan se de overordnede og underordnede termer.
Her vises emnets placering i en træstruktur.
Du kan vælge det underemne, du har brug for eller du kan
søge bredt på alle typer af debridement ved at vælge at
søge Explode.

Du kan desuden afgrænse din søgning til materialer som har
debridement som hovedemne ved at vælge afgræsningen
Major Heading.

Når søgeterme er valgt klikker du på Search Database øverst på siden.
Du har nu et søgeresultat på 20 kliniske procedurer og kompetence-checklister i forhold til
emnet debridement.

Dokumenterne kan hentes frem i fuldtekst.
Søgningen kan gemmes. Du bruger samme brugerkonto som i de øvrige Ebsco databaser.
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