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Здраве за всички
Global Health (Световно здраве) дава на 
изследователите и студентите ненадминат достъп 
до цялата световна практика по отношение на 
здравните изследвания и практики, предоставяйки 
знания отвъд граници и дисциплини

www.cabi.org/globalhealth

Global Health  
(Световно здраве)

ИНФОРМАЦИОННИ	
ресурси



Global Health (Световно здраве) е единствената библиографска база с 
данни с резюмета и индексиране, посветена на общественото здраве, 
която допълва картината на международните медицински и здравни 
изследвания, като улавя ключови литературни източници, които не са 
обхванати от други бази с данни.

Global Health (Световно здраве) бе създадена, за да се гарантира, 
че ключовата литература от всички източници може бързо и лесно 
да бъде предложена на вниманието на работещите в областта на 
общественото и световното здраве.

Ключови характеристики
• Световен обсег: улавя международна 

литература, която не се обхваща от други бази 
с данни, предоставяйки на потребителите 
наистина световна перспектива.

• Уникална: 59% от списанията, които се съдържат 
в Global Health (Световно здраве), не са в Pubmed: 
около 70% не са в Medline или Embase.

• Специално подбрана: литературата се подбира 
от специалисти в областта. Включват се само 
подходящи документи, а съдържанието се 
управлява от международен редакторски съвет.

• Подробна: интердисциплинарната база с данни 
обхваща всички аспекти на общественото здраве 
както на международно ниво, така и на ниво 
общност, а също и богат набор от материали от 
други области на биомедицината и науките за 
живота.

• Пълен текст: Global Health (Световно здраве) 
предоставя подбрано съдържание в пълен текст 
от списания, доклади и конференции от трудни 
за намиране източници.
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Фигура 1 показва уникалното покритие на 
списанията в сравнение с .EMBASE и MEDLINE

 Global Health

 Embase

 Medline

Ключови факти
• Библиографска база с данни с възможност 

за пълно търсене, налична на множество 
платформи.

• Съдържа над 2,6 милиона научни записа от 1973 
г. до днес.

• Около 185 000 записа се добавят ежегодно.
• Информацията се извлича от над 7000 

периодични издания, книги, глави от книги, 
отчети, протоколи от конференции, патенти, 
дисертации, електронни публикации и други 
труднодостъпни източници.

• Embase има над 2700 заглавия, които не са в 
Medline, докато Global Health (Световно здраве) 
има над 5000, които не са в Medline.

• Обхваща списания от основни списъци, 
включително:
–  BMA (Британска медицинска асоциация)
–  Evidence-Based Practice for Public Health 

(Библиотека Lamar Soutter, Масачузетс)
–  Core Public Health Journals Project (Асоциация 

на медицинските библиотеки на САЩ)
–  Световна асоциация за обществено здраве

• Поддържа устойчива практика за обществено 
здраве

• Поддържа практика въз основа на свидетелства 
и системно преразглеждане

• Поддържа основните компетенции
• Извлечени са публикации от над 100 държави 

на над 50 езика; 96% от записите имат резюме 
на английски език, 16% са от източници на език, 
различен от английския, а 28% са фокусирани 
върху развиващите се страни

• Контролирано речниково индексиране за 
подобряване на извличането.

• Над 64 000 статии с пълен текст

Всички данни са актуални към ноември 2015 г.



Обществено здраве 
Здраве на общността 
Етика
Медицина, основана на доказателства
Неравенство в здравеопазването, социалната 
медицина и поведението Здравословно остаряване
Прилагане и практика 
Здраве на майките, децата и подрастващите 
Единно здраве
Геномика на общественото здраве
Здраве на бежанците, имигрантите и местното 
население 
Здраве в селските райони
Сексуално и репродуктивно здраве 
Контрол на тютюневите изделия
Урбанизация 
Женско здраве

Популяризиране на здравословния начин на 
живот 
Здравни програми за общността 
Профилактика на заболявания и травми
Здравна комуникация, вкл. социални медии

Тропическо и международно здраве
Международно здраве 
Традиционна медицина 
Медицина при пътуване 
Тропическа медицина 
Тропическо обществено здраве

Извънредни ситуации, засягащи общественото 
здраве, и подготовка
Биотероризъм 
Природни бедствия и конфликти 
Масова миграция

Епидемиология и биостатистика
Биостатистика 
Епидемиология

Здраве на работното място и околната среда 
Здраве и околна среда, замърсяване и климатични 
промени 
Измами, безопасност и хигиена при храните
Трудова медицина 
Санитарни условия и снабдяване на вода

Хранене
Клинично хранене 
Безопасност на храните
Здравословно обществено хранене и здравословно 
хранене 
Хранителна физиология и биохимия

Инфекциозни и векторно преносими 
заболявания и паразитология
Бактериални и вирусни заболявания 
Гъбични и паразитни заболявания
Медицинска ентомология и микология 
Вътрешноболнични заболявания
Ваксинация и устойчивост на медикаменти
Зоонозни заболявания и ветеринарно обществено 
здраве

Диагностика и терапия на заболяванията 
Инфекциозни, паразитни и хронични заболявания 
Хранителна терапия и фитотерапия

Здравни системи
Здравна икономика
Здравна политика, планиране и оценка на 
влиянието 
Здравни услуги и наблюдение

Хронични заболявания и травми
Хронични заболявания и травми
Епидемиология на раковите, сърдечните и други 
хронични заболявания.
Влияние на хранителния режим върху хроничните 
заболявания.
Управление на хроничните заболявания в среда на 
недостиг на ресурси
Психично здраве
Профилактика на хронични заболявания 
Рискови фактори за хронични заболявания.
Програми за прегледи

Биомедицински науки за живота
Наука за храненето 
Медицинска микробиология
Фармакология и токсикология

Обхванати области

„Global Health (Световно здраве) е чудесен ресурс, който допълва MEDLINE и 
внася необходимата международна перспектива.“

Мат Уилкокс (Matt Wilcox), Библиотека за здравни науки, Университет Квинипек, САЩ

„Използвах Global Health (Световно здраве) за преподаване на 
информационни умения на докторанти по обществено здраве от редица 

африкански държави, за които покритието на системата е от полза.“
Джон Айърс (John Eyers), Бивш библиотекар (Лондонско училище по хигиена и тропическа медицина), 

Обединено кралство



Достъп до Global Health (Световно здраве)
Global Health (Световно здраве) се предлага на разнообразни платформи и чрез различни хостове, 
за да може нашето съдържание да се предостави във формат, който отговаря на нуждите ви.

CAB Direct (собствена платформа на CABI)  
Ovid  
EBSCO 
Dialog 
DIMDI 
Web of Knowledge 
STN 

За да научите повече
Запишете се за безплатно институционално изпробване днес, свържете се с нас на адрес:  
sales@cabi.org

Продажби
Извън Северна Америка

CABI 
Nosworthy Way, Wallingford 
Oxfordshire, OX10 8DE, Обединено кралство 
T: +44 (0) 1491 829313 
F: +44 (0) 1491 829198 
E: sales@cabi.org

В Северна Америка

CABI  
745 Atlantic Avenue, 8th Floor 
Boston, MA 02111, САЩ 
T: +1 (617) 682 9015 
E: sales@cabi.org

Свържете се
CABI, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, Обединено кралство. T: +44 (0)1491 829313, F: +44 (0)1491 829198

www.cabi.org/globalhealth
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