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Excel'lentíssim Senyor President,
Molt Il.lustres Senyores i Senyors Académics,
Senyores i Senyors,

Les meves primeres paraules en aquest acte només poden ser d'agralment
molt sincer, per I'honor que m'atorga aquesta Reial Académia nomenant-me'n
membre. En un dia com avui m'agradaria que aqucstes meves paraules sabessin
expressar clarament els sentiments que m'envolten en entrar a formar paft d'una
ins t i tuc ió  de  lan t  de  pres t ig i .

Moltes grdcies al Molt Il.lustre Dr. Xavier Sorní i Esteva per encapqalar
la proposta, per la seva ajuda i per I'amable i documentada presentació que
acaba de pronunciar.

Moltes grácies al Molt Il.lustre Dr. Josep M Suñé i Arbussá, director de
la meva tesi ,  i  a la Molt  l l ' lustre Dra. E, lv ira Bel i  Pr ieto per la disposició.
I'amabilitat i la confianga que ambdós mostraren en signar la proposta.Tarnbé
agrair a tots els senyors académics I'honor que em brindaren en elegir-me
académica corresponent.

Preparar aquest discurs rn'ha fet mirar una rnica el passat i recordar cls
que han fet possible tant en I'etapa d'estudiant com en la de professional que el
camí seguit em poftés fins a aqr-rí. Grácies a tots els que m'han ensenyat, fonnat
i orientat, a la Universitat i al Col.legi de Fannacéutics. De tothom he aprés,
perd m'agradaria recordar especialment tots els farmacéutics que han treballat
al llarg dels anys amb mi com a equip en el Centre d'lnfomació dcl Medicament
del Col'legi de Farmacéutics de Barcclona, segur que sense ells cl resultat no
hauria estat cl mateix.

També vull cxpressar uncs paraules d'agraiment a la meva família, en
primer lloc als meus pares per haver-me inculcat el desig dc coneixcmelt i
d'estudi, al meu marit, ia que, de ben scgur, qLre jo no seria aquí sensc la seva
ajuda i supoft incondicionals des de fa tants anys. I, així rnateix, als meus fil ls
i al meu nét Oriol per le s estones quc no he estat amb ells i per comprendre la
meva dedicació professional.

Finalment, moltcs grácies a tots els aqr.rí presents pcr acompanyar-nte en
aqucst acte.



Voldria dir, abans d'elrtrar en Ilatéria, que la meva trajectdria professional

ha anat ll igacla a la recerca d'inforrrlació, i la forma de t-er aquesta recerca [a

canvjat i rnolt des que vaig comenqar al cap del Centre d'lnformació del

Medicament del Col'legi de Farmacéutics de Barcelona fins ara.

Als anys vuitanta fer una cerca en línia per compilar la bibliografia cl'un

ámbit concret era molt laboriosa i econdmicament costosa, s'havia de conéixer

la base de dades a la qual accedies i s'havia de preparar una estratégia de cerca

abans de realitz¿rr 1a connexió telefi)nica per optimitzar totalment el temps

utilitzat, ja qLre resultava molt car. Ara tot aixo senibla molt llunyá perclué,

evidentment, es realitza de manera rnolt més fácil, rápida i cómode.

És aquesta reflexió la que m'ha poftat a escollir per al meu discurs d'ingrés
co¡n a acaddmica comesponent el tema Les Fonts d'Informació i la Bibliografia
Farmacéutica.

II{TRODUCCIO

El farmacdut ic des de sempre ha necessitat  d 'actual i tzar els seus
coneixements per poder assegurar en darrer terme i en cada moment la idoneitat
del rnedicament administrat.  Se-uons l 'área d'especial i tzació en la qr.ral
desenvolupa I'activitat, pot necessitar de conéixer la dosi, els efectes adversos,
els altres tractaments possibles per a la mateixa malaltia, i també quins noms
registrats hi ha comercialitzats i a quins medicaments corresponen en altres
paisos, quina estabilitat presenta el preparat ...

Aquests diversos tipus d'infonnació i la necessitat exacta d'aquesta
informació pot ser molt diferent també en funció de 1'ús final que se n'ha de fer
i dels coneixements previs en aqr.rella área. Encara que busquin informació en
el mateix punt les necessitats d'un tbnrracéutic d'oficina de farmácia, d'hosprtal,
d'indústria i del món académic poden ser ceftament diferents. Tampoc és el
mateix buscar informació sobre interaccions d'un medicament per elaborar un
article de revisió que buscar-la per a la realització d'una tesi doctoral o per
valorar- la i  apl icar- la en el  cas d'un malal t  en concret.

Si hi afegim que les ciéncies farmacéutiques igual que altres árees de
coneixement científic. no estan aillades sinó íntimament relacionades amb altres
camps propers com. per exemple, la biologia, la quírlica, la bioqr"rímica. la
toxicologia i la medicina podern ja albirar la quantitat de publicacions que
s'arriben a generar.

L'estimació del nombre d'¿rrticles cientifics i técnics publicats cada dia
arreu del rncln arriba ja als vint mil r. S'ha vist que aquesta producció científica
en l 'área de la salut té un creixement exponencial ;  els cálculs real i tzats
suggereixen que es duplica cada cinc anys i la tendéncia sembla que fins i tot
arribará a fer-ho cada clos 2.

La natura d'aquesta infbrmació tan dinárnica comporta que sigui
inrpossible la lectura regular de les fonts impreses tradicionals per mantenir-se
al dia com podia fer-sc molts anys enrere ' .

Aixd ha fet també que s'hagi creat la necessitat de tr-obar sisteures eficagos
de recuperació de ref-eréncies pero assegurant també que aquestes ref-eréncies
siguin al mateix temps fiables i válides. Quan recuperem unes referéncies a
trar,és d'una base de dades determinada. la informació obtineuda está en flrnció



de les característiques d'aqr-rella base de dades en parlicular. ja qllc, per exemple,
no totes incloucn les nlatcires revistes. encarA que totcs incorpt l r in les lnús
signif icat ivcs. Tatrbé pot ser di f-crent I ' index o la fbrma de re-cupelal  la
infomació, així com la periodicitat amb qué inclouen les revistes després de la
publicació i la quantitat d'articles que cada una d'elles hi introdueix. E,l rcsultat
de la cerca en una o altra basc pot no scr exactarnent igual.

A rnés, ¿urb I 'obtcnció d'acluesta infbnració no n'hi  ha prou, ja que
també cal fer una selecció posterior de les rel-créncies obtingudes i en darrer
terme avaluar-les. per arribar a conclusions totalment fiables a 5.

Així doncs, i rtralgrat la creació de bases de dades bibliográfiqucs, l 'accés
a la informació, encara que s'ha f'acilltat molt, és complex, tant per la qLrantitat
de publicacions que es produeixen sobre un tema en pafticLrlar com per realmcnt
arribar a discemir la qualitat de tot el que se'n pr-rblica, per tal de garantir en
damer terme un¿l correcta aplicació terapéutica.

Evidentment els canvis tecnológics dels darrers anys han permés
l'existdncia de mecanismes que faciliterr la gestió de la inforrnació, i la realització
de revisions sistemátiqLrcs. que pemeten tenir  una visir i  g lobal dels avenqos
farmacoldgics.

Convencioualment el camp de les ciéncies dc la infbrmació ha dividit les
fonts d' informació cn tres t ipusr6:

Les fonts anomenades primáries, són textos originals, que signen I'autor
o els autors de la recerca. En principi són els articles de les revistes (si bé no
tots els escrits en les revistes són fonts primáries) perd també tencn aquesta
consideració lcs actcs de congressos, les tesis doctorals, . . .

Les fbnts secundáries contenen la infonnació de qualsevol d'aquestes
fonts primáries, que s'ha resnmit, seleccionat, ... normalment per altres que no
són els propis autors de la recerca. Van destinades a una audiéncia o lectors
concrets amb un propdsit definit. Les fonts secundáries remeten directament a
les primáries. Són cxemples de fonts secundáries les bibliografies i els sistemes
d'indexació. L'lnlernational Pharntaceulical Abstract.t' i I ' lndex L[etlic'u,s en
són dues lnostres ámpliament utilitzades en l'ámbit fanlacéutic.

Les fonts terciár ies són les que es deriven de les fonts anter iors.
Representen una recopilació de la infbrmació que les altres publiquen, i així
donen una informació en forrla compacta o condensada. Són els manuals,
compendis, ll ibres ... que norrnalment presenten una periodicitat de publicació
per actualitzar-los. Són exemples de fonts terciáries llibres com Martindale1 o
RemingÍon'\. Cada una d'aquestes obres té unes particularitats i unes orientacions
que en fttran més adequat l ' irs amb finalitats concretes o situacions determinades.
unes seran rnés útils per a buscar-hi informació sobre noms registrats i unes
altres per a característiques fisico-quírniques cle les substáncies, per exemple.
També és fi 'eqüent qLle aquestes fonts terciáries estiguin totalrnent orientades a

tractar amb molta rnés profunditat un únic tema, com Drttg.s in Pregnuncv antl

Luctution ,. que és uria guia per a l'aclurinistracici de medicaments clurant

1'ernbar¿is i  la lactáncia.
Drttg InÍerctc.tiotts de Hasten t(t, Me.vler's sitle EJJ'ac:t| of'Drttgs ",

Hanrlbook-t¡f'lnlec'tuhte Drttgs de Trissel I:. són uns altres exenlples ámpliament

coneguts, qua ó.',n-t el seu títol expressa. tracten un tema gn collcrct de fbrrna

ntolt"més específica iprofunda, ja siguin interacciotrs entre medicaments' efectes

adversos o d'altres'
Per tant, les fonts primáries contenen la infbrrnació més nova i inédita,

lurentre qne les secnndáries i terciáries contenen els coneixements consolidats a

partir d'aquestes fonts primáries.

Per realitzar una cerca sistemdtica prácticament sempre s'ha d'usar més

d'una font ' '. Normalment 1'ordre d'util ització és cot-uenqar per la font terciária.

posterionnent consultar la secundária i al final la prirnária. Les fonts terciáries

,ón l"r primeres que s'usen perqué solen ser accessibles i tarnbé concises i

introdueixerr el tema de manera global. Les fbnts secttndáries seran les scgones,

perqué penxeten loc¿rlitzar de manera rápida els articles en les fbnts primárie s'

iquestes normalment seran les darrere s a ser revisades. A vcgades, si llo hi ha

..*ltutt prou satisfactoris, s'ha de repetir l 'estratégia amb la qual hem realitzat

la cerca, ja cllle per respondre a uua pregllnta específica el farmacéutic necessitará

t-er una ievisió sistenlatitzada per assegurar que llo es descuida cap ref'eréncia

significativa Ir'r1. S'ha de tenir en compte tarnbé que els daners números de les

,.iritt"t senlpre tarden un tenlps abans d'entrar a formar part de les fonts

secundáries i que aqr.rest temps des que el document e s pubhca i entra a fortnar

part d'una font secundária determinada és diferent entre les diferents fonts.

Actualment hi ha serveis que proporcionen periódicament infomració en

ula irea seleccionada préviament pel propi usuari. Es fácil aleshores matttenir

runa lectut'a regular de les fonts primáries d'una área especít-tca en la qual estem

interessatsr5'r6.
Així mateix. actualment el tema de la connerió i el ternps emprat en la

cerca, ja ¡o represenlen una di t lcul tat ,  I 'accés a través d' Internet ho h¿r

revolucionat total ment.
A Internet hi podrem trobar fonts de les tres classes. Hi trobenl revistes i

ar-ticles que són fonts primáries, sistemes d'indexació d'infornració cotn per

exemple Inclex Medictts, Ert'erplu Medica t Internationttl Pharmoceutic'al

Abstruct,s, que serveixen per localitzar e ls arlicles o fonts primáries, i que són

per tant una font secunclária i tanrbé espais rveb que s(rn o conteuen infomracions

resumides d'un tema concret i que són aleshores veritables fbnts terciáries.

Aquest és el cas per exemple de Micronteder,unacompilació de bases de dades

(dé subscripciój quc conté diversos tipus d'informació sobre fármacs ja que

inclou els ti.xtos <le Llut'tindqte, USPdi, Dntgclex, Identiclex i Poi'sincler.



un altre avantatgc d'Intemet és que proporciclna una série cl,espais web
amb informació actualitzada i fiable. elaborats, per exemple, per organismes
oficials, agéncies d'avaluació de medicaments i productes sanitaris, així com
també espais web dels propis laborator is que ens permeten accedir  a la
preserrtació i composició dels seus mec'licaments comercialitzats s.r7.rs.

S'ha de tenir en conrpte, peró, que posar informació a Internet és fácil i
que al costat de dades molt valuoses, com per exernple les fitxes técniques dels
medicaments a 1'Agéncia Espanyola del Medicament (www.agemed.es) o a I'
Europea (http://www.emea.europa.eu/htms/human/epar/a.htm), n'hi podem
trobar d'altres que no han passat cap filtre ni control. A Intemet qualsevol hi
pot posar infonnació rndependentment que sigui veritable i que sigui útil o no el
que expressa. Si no es confia en I'espai r.l,eb tampoc es pot confiar en el que
d i g u i o  a c o n s e l l i .

Per tant davant d'un espai web cl d'una informació localitzada lliurement
a través d' Internet,  és important qui  o quina inst i tució ho publ ica, els
patrocinadors que hi pafiicipen així com la data d'actualització. Per posar solució
a aqucst problema. que ha preocupat dcs dels inic is d' lnternet.  especialmenl en
els tenres relacionats amb la salut.  s 'han desenvolupat diversés inic iat ives,
bisicament la inclusió del segell d'una institució de prestigi reconegur en un
determinat entorn que identifica o acredita les págines considerades dé qualitat
segons els criteris que especifica la mateixa institució. En aquest sentit va ser
pioner el  logot ip de la Health on the rvet Foundut ion, organització no
governamenta l  amb se t r  a  G inebra ,  que té  per  ob jec t iu  p romoure  e l
desenvolupament i aplicació de les noves tecnologies en l'ambit áe les ciéncies
de la salut (http://rvww.hon.ch/) re.r,,.

LES REVISTES CTENTÍFIQUES

Fins al segle XVII, tal com escriu José Maria Lóy:ezpiñero 2r, no existia
diferenciació entre la informació médica de la prdpiá época i la del passat.
Abans del segle XVII no hi havia publicacions p"iioaiquer, peró és que tampoc
es duia a terme experimentació científica, i arnb les éclicions delsllibresl la
correspondéncia personal hi havia prou intercanvi de coneixements entre els
professionals.

Quan a finals del segle XVII es va comengar a desenvolupar la recerca
científica experimental, es va presentar una major rrecessitai d'intercanvi
d'informació entre els rntegrants de cada discipliná per mantenir-se al dia.

També va ser el moment en qué v¿lren comengar a aparéixer les societats
científiques que agrupaven els professionars de caáa áreá. En aquesr conrexr.

les publicacions periódiques varen representar un mitjá de comunicació entre
els membres. També cal remarcar que en altres casos les publicacions et'en
redactades i editades per una sola persona, sense empara de cap societat.

La publicació de revistes científiques es va consolidar finalment en el
segle XVIII que és quan apareixen realment a Espanya.

Parlar de publ icaciorrs periddiques o revistes vol  c l i r  par lar d 'una
publicació que manté un títol i orientació, amb una sortida pública, re-eular,
encara que a vegades no ho era tant, perd sempre amb una periodicitat inferior
a un any, amb els exemplars amb data i numerats de manera consecutiva.

Les revistes es distingien, sobretot al comengament, pels continguls
diversos que publicaven i per la diferent periodicitat de cada urra, ja que podien
anar des del que en diríem un diari perqué soúien cada dia a ser com un llibre
quan només es publicaven una vegada sense continultat. Podien conteuir
informació original o infonnar d'altres materials, com fan actualment les revistes
de resums, que analitzen el que apareix en altres revistes, i les revistes de
ressenyes que revisen diaris i l l ibres.

Altres formes de comunicació eren les col'leccions d'escrits académics o
dissertacions, els alrnanacs i els anuaris. que recollien els esder,'eniments
ocorreguts en el període de temps anterior a la publicació de cada número rr.

L'origen de les revistes científiques s'ha de situar en l'any 1665 amb
I'aparició delJournal des Savctnts, que es considera la primera revista científica
publicada. Constava de vint págines i contenia deu articles. a més de caftes i
notes diverses. Va ser la revista que publicava els treballs de I'Académia de
Ciéncies de París. El privilegi de la pr"rblicació havia estat concedit a Denis de
Sallo. Segons la nota adreqada als lectors. I'objectiu de la revista era catalogar
els ll ibres publicats a Europa i informar del contingut que tenien, publicar
necroldgiques de famosos i explicar els treballs que havien realitza¡, descriure
experiments de fisica, química i anatomia aixi com invents curiosos de máquines
i crear un registre de dades rrreteoroldgiques :r.

La revista va ser setmanal amb algunes intenr"rpcions fins al l '723 i a
paftir d'aleshores, mensual. Actualment és una revista literária.

Quasi al mateix temps de 1'aparició de1 Journal tles Suvants es va
constituir a Anglaterra la Rot,ctl Society de Londres que va comengar la publicació
de la revisfa Phi losophic 'ql  Transact ion,s,  que ha mantingut de forma
inintenonpuda la pubhcació des del 6 de rrarq de 1665 2t. El nÍrmero primer
constar¡a de setze págincs. i es presentava arnb la intenció de ser exclusivatnent
científic¿r sense tractar ternes legals o teoldgics. Va servir de referéncia per a
altres societats o académies que tenien cofir a finalitat la difusió dels avengos
científics.

La prirnera revista nlédica que es coneix també es va publicar a París.
fou Nout'elle.y DecouverÍes sut'TouÍe.s les Pttt'tie,s cle lu ilIédicine. que va



mantenir-se des de 1679 a I 68 I . A Anglaterra la primera revista amb contingut
exclusivament sanitari vaser Medicina Curio.su r1, cl títol de la publicació cra
en llatí peró el contingut estava tot en anglis.

Les  pr imeres  pLrb l i cac ions  per i< )d iques  de  carác ter  exc lus ivamcr r t
farmacéut ic apareixen a Franqa iAlemanya a f lnals del segle XVtl l .  Quasi al
mateix temps els dos paisos ja havicn rcalitzat els primers assajos de premsit
f-armacéutica mitjangant I'edició d'almanacs: Culendier u I'u:;uge tlu c:olliga
de Pharmac ie  (Par is  I7B0-1793)  i  A ln t ( tnac :h  oc le r  taschebuch. f l i r
Sc'heidekíinstler uncl Apotheker (Weimur, l7B0) que arnb una ampliació del
t í tol  el  1820 va cont inuar la publ icació f ins al  1829 15.

La primera revista médica espanyola es va publicar el I 736, Disertaciones
de la Sc¡ciedacl Méclic'u Sevillana, perd de seguida apareixen publicacions a
Barce lona i  Madr id .  F ins  a l  1808 se 'n  pub l i caren  quas i  vu i t -cen tes ,  ia
comengament del segle XIX hi  havia dotze publ icacions médiques diar ies rr .

La revista espanyola que va incloure pr imer en el  nom la paraula
"farmacéut ic/a o farrnacia" va ser Déc'uda,y Médit 'o Quir t l rgicus v
Farmac:éut ic¿l.r  que comengá la publ icació I 'any l82l  a Madrid,  peró amb el
títol Décadas Médico Quirúrgicct,s. Aquesta revista nomós va durar un any, ja
que va acabar el mateix 182 I i a més encara amb un altre titol, Décuela:; cle
Medicina y C'irugíu Prúc'ticas, tarnbé sense la paraula "farmacéuticas" com eu
e ls  in ic is :6 .

Per aquest motiu es considera Boletín de Meclic'ina, C'irugíu .t, Fanttctcitt.
que es comcngá a publicar a Madrid el 1834, com la primera revista que lealrnent
va incorporar la paraula "farmdcia" en el títol. A partir d'aquest ll lotltent i elt
altres ciutats espanyoles van apareixent publicacious que llofteu en e I títol o bé
en el subtítol la parar.rla "farmacér"rtic" o "fan icia".

Ja el [ 5 de juny de 1 842, a Burgos. s' inicia la prirrera publicació perióclica
espanyola própianreltt fhnnacéutica. El X,Ien.sttul Furntttcé¿rlic'r¡. ftndada per
Carlos i  Florent ino Mal laina. V¿r dru'al  una mica més d'un anv. f lns a I 'aeost de
l 8 + 3  : ' .

El  184.1 apareix el  que és la segona per 'ó més impoúant publ icació
lalrnacéutica espanyola, El Restqut'ttdot'FurnacéuÍic-r¡. Fou lirndada a Madrid
per Pedro Calvo Asensio i  t rasl ladacla poster iomrent a Barcelona el  1872. per
Joan Teixidor.  Es va corrt inuarpubl icant a la trostra cir . r tat  f ins,r l  193¡ ' , : : : r ' . : i .

Des que apareix aqllesta revista cle Fanlácia fins quasi cent anys clesprós,
es valt funciar entre ulla i tres revistes per any anrb freqiiéncia irregulerr. Tanlbé
a part i r  d 'aquest inic i  f ins al  1934, és a dtr  cent anys després. s 'ol ' rserva que
cada any  desapare ixen e l t t rc  una id r ¡es  rev is tes .  E ,n t re  e l  1935 i  1936
de sapalei .ren cat()rze rer is les.

Era  uua carac ter ís t i ca  d 'aques t  co lnenga l l ten t  de  les  p r " rb l i cac ions
perióc'liques que les uoves rcvistes tractessin cliverses disciplines al matcix teutps.

l 0

Aquest f-et va supos¿rr clLle en molts c¿rsos es procluís ¡rosterionnent la divisió dc
l¿r revista en c'lues o urés per clbtenir utra tnajor especialització de les matéries

tractacles quc s'¿'tnaveu dcsenvolupant extr¿rol'ditt¿.triauleut aurb els avenEos de

la ciénci¿r iclue cl'aqucsta rnanera podicn ser revisades atub ttrajor profunditat

cada u¡a cle tbruta inclir,' idual en les pttblic:.rciotts corresl)ollents. Algunes

cl'acluestes rel'istes tarlbé presentaven Ia característica de tellir tttr¿t projecció

regional o dius cl'lura ¿ire¿r geográfica cletertlritrad¿t rr'r".

La pr iutera pr"rbl icació farnlacéut ica b¿rrcelonina, i  taurbé c¿lt¿r l¿rna.
exclnsivament fannacéutica va ser Lu Bolit'tt. que es corttenqá a eclitar el primer
d'octubre de ltt-52. Portar,¿'r cc-rnr a subtítol"Peritidit'o de.fbnsor tle lo-s ittÍet'e.ses
i l t ( l ter iules t le lu . furnroc' iu " .  Els funcladors eren farrnacér-r t ics r lLre nr ' )
representaven cap institr-rció. i va néixer amb I'objectiu de reftlntrar la legislació
farrnacérrt ica vigent i  tanlbé per oposar-se a les ic lees d'61 Re.sttuu'udot '
Furntttt'éutico qLre fins aqr"rell lnonlent tto setnbl¿l'u,¿t tenir oposició o otttbra en
altres pLrbl ic¿rcions si Ini lars rr .

És evicient clue la irrtrclducció de las revistcs \/a accelerar el progrós e n l¿r
comunicació entre els prof-essionals de l¿r salut. Les revistes cle l'épclca tenien
fonrrats i continguts dif'erents dcls actuals. Publicaven séries de rttclnografies
amb molta ti 'eqiiéncia i ncl donaven el valor ni dedicaven tan c1'espai collr ilm ¿1
la bibliografia de referéncia.

A nivel l  global.  és de destac¿lr  que la publ icació cientí f ica espanyola va
augmentar tle rn¿rnera cclntínua fins al 1809, possiblement en rclació amb la
si tuacici  pol í t ica del país.  A part i r  d 'aqr.rest any decau ino és f ins els darrers
anys del segle XIX que hi  ha una recuperació parcial  i  apareixen revistes noves
que vénen a recollir les notícies científiques que es produeixen en altres palsos.

Durant tot el segle XIX també és de destacar I'escassa pervivdncia de moltes de
les que s'cdi taren. En I 'anál is i  de la pervivéncia veiem que t ln pet i t  nombre de
revistes es mantenen durant molts anys, mentre que la major ia té una vida com
a molt  mit jana o molt  cufta.  Es a parl i r  de la Segona Guena Mundial  quan
comenqa el  desenvolupament de premsa específ ica en cada un dels diversos
sectors de la farmácia.

Entre les revistes intemacionals que es publiquen avui en dia hi ha quatre
títols que ja comenqaren la publicació en el seglc XIX i qLre actttalment es
troben a la l l ista de les quc tenen major inrpacte. Són:

|,,/ev, Engluncl JLntrnal o/ Medic'ina

El pr imer número va aparéixer cl  gener dc l8l2 amb periodici tat
tr imestral .  Fou un metgc de Boston, iohn Col l ins Warren ajudat pel 'un alnic
.lames Jackson que fundaren,Nell Engluncl Journal o/ Medic'ine uncl Stu'gerv
per mantenir actualitzats els metges de Nova Anglatcrra. Al cap de setze anys



es fusioná amb la Boston ll{t 'dical Intelligence i canviá la publiczrció a
periodicitat setmanal. El l92l la Massex'husetts Medical Soc'ieh,la va cornprar
per un valor simbrSlic i el 1928 va canviar el nom a I'actual Neu'ütgirtnl
Journul o/'Medicine. Avui és la nrés citada de la literatura rrédica.

The Lancet

El I 823 Thonras wakley va fundar la revista a Londres. Era metge cinrrgiá
i d'aquí que li posés el nom "lanceÍ " (llanceta) , ja que a més de ser un insrruurent
que tlsava a bastatnent en la práctica professional di¿\ria. tarnbé recollia ia
intenció de deixar clar i eliminar el que no li agradava de l'entorn médic d'aquell
moment 28. Es publica setmanalment a Londres i Nova York i ha donat lloc a
unes altres tres revistes especialitzades: The Lancet Infectiotts Disease, The
Lancef Neurology t The Lancet Oncologl,.

The British Medicul Journul

Els seus orígens estan en la revista Provincial Medicul ancl Surgical
Journal.  que comenqd el  1840. Al comenqament constava de 16 págines en les
qr-re recollia la revisió d'un llibre de medicina i el resurn de la reunió ar-rual del
que posteriorment seria la British Medical A.ssociation A rnitjan segle XIX
obtenia parl dels seus ingressos de la publicitat que incloia en les seves págines.
Actualment també té periodicitat setmanal.

Jottrnal of'the Anrerican Medir-ttl Associatio¡r (JAMA)

Fou fundada el 1BB3 com a publicació i drgan de l'American Medical
Associcttion re. Apareix setmanalment i es distribueix en format paper en nol¡bre
d'uns tres-cents seixanta mil exemplars a més cle cent cinquanta paisos. sense
tenir en compte I'accés en línia. E,s també, com les anteriors, una revista rnédica
no especialitzada en una área concreta.

cal també esmentar aquí les revistes d'investigació básica, com Nqtttre
i Science, mundiairnent conegucies pel seu innegable prestigi, que serlse ser
exclusives de 1'ánibit biomédic. en publiquen molts arlicles relacionats.

Nature

Comengá la publicació el 1869 com a revista setmanalamb il.lustracions.
No está especialitzada en cap camp en concret, pero són nrajoritaris els temes
relacionats amb la biolosia.
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Scienc<:

Fundacla el I 880 a Nova York. A parlir de I 884 és I'drgan d'expressió de

I'Amerir-t1t Association.for the AA'uncetnenf ol'science (AAAS). Tracta sobre

diverses disciplines perÓ també. com Nutw'e, té uta cobertura especial d'arlicles

sobre cléncies bioldgiques.

LA REVISIÓ PER PARELLS

Les revistes biomédiques, com les revistes científiques d'altres irees

d'especialització, tenen per funció divulgar 1a labor investigadora i contribuir a

la recerca de la veritat científica.
per assegurar la qualitat arnb criteris rigorosos, I'equi¡t editorial cotnpta

amb la col.laboració dels avaluadors o revisors. Aquests revisors notmalment

se seleccionen entre els experts de 1'área que es tracta en 1'ar1icle, i el procés

s'anomena "peer ret.iet,-" o "revisió per parells" o també "revisió per expefts"
que só¡ els encaregats d'avaluar científicament els articles que s'hi publicalarr'

El model de funcionament acostuma a ser el rnateix entre revistes, siguin de
gran o de petita tirada, 1'única diferéncia que a vegades sol presentar-se és el

ñombre de revisors. Aquest nombre encara que tedricament pot ser diferent

segons la revista, acostuma a ser de dos.
La revisió pel parells va courengar a ser usada regulannellt a partir dels

anys vint del segle passat, ja que amb anterioritat aquesta fbrma de procedir es

feia servir molt poc. En cefta manera, la idea és que a través del procés de

revisió per parells es pugui proporcionar la confianqa en la procedéncia fiable

i creible dels resultats r0. Com que ningú pot ser rtn expert en totes les árees. els
revisors, expefts en la matéria que tracta I'ar1icle, reben del director de la revista

el treball que acaba de presentar I'autor o els autors: nonnalment S'envia a dos

revisors com hem comentat abans. Cada revisor retorna el treball revisat al

director de la revista, o bé al consell de redacció segons el cas, amb els seus

comellar is i  suggerinrents corresponents.
Els revisors trebal len i r tc l iv ic lualnrent i t to en grup. i  no es comuniquett

entre ells. Fins i tot és ben normal que no coneguin la identitat dels altres revisors

de I'article i tampoc I'avaluació o suggeriments que aquests altres hagin proposat.

Posteriorment el director de la revista amb els suggeriments apuntats i tenint en

compte I'abast de la revista fa an-ibar els comentaris oportuns a I'autor o autors

del t rebal l .
L 'avaluació dels revisors sempre inclou unes reconlrnacions que poden

consistir tant en la proposta d'acceptació de I'afticle sense reserues' com proposar

d'acceptar-lo si es nrillora en alguns aspectes o fins i tot considerar que se n'ha
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de rebut jar la publ icació. Ala bé. I 'opinió rranif-estacla pels revisr-rrs ¡o és
r,'inculant per al director.

Quan el directol rcp uns comentaris rnolt positius i uns altres ¡rolt ncsatius
dels revisors d'un article, pot demanar revisions addicionals, o tar¡bé derianar
als autors que responguin a les crítiques, perd quasi mai hi ha con-runicació
directa entre els revisors i els autors permetent un debat entre el1-.

La decisió f inal  de la publ icació scmpre és dcl  consel l  de re¿acció de la
revista, o rrrés exactament c'lel director, que a més de la qualitat de I'aúicle en sí
mateix ha de vet l lar per la idoneitat  del  nrornent de la publ icació. Si  I 'espai de
la revista és limitat aixc\ també pot reprcsentar al mateix temps un sistcma de
selecció dels articles a publicar en primer lloc.

Tradicionalrnent els revisors no eren coneguts per parl dels autors, perd
aixó está canviant una mica. i algunes publicacions inclouen entre els agraiments
la refbréncia als revisors de I'afticle, en alguns casos nominalment i cñ altres de
fomr¿r andnima.

Nonnaiment qui ho revisa no ha de ser un expert de I'entont profbssional
rnés proper a I'autor o autors, per tal de no deixar-se influir en cap sentit. E,n
ocasions no és facil trobar un especialista en un tema molt concret. i que no
tingui cap relació professional amb els signants de I'afticle. per aquest'motiu
els directors de les revistes, de vegades, poden sol.licitar als propis autors que
els or ient in a trobar especial istes que puguin revisar I 'e scr i t ,  i i "Á si .  també els
dernanen d'avisar si  algun possible candidat no ho pot ser pcl  ql lc s.anornena
un "conf l icte cl ' interessos" rr .  Un conf l icte cl ' interessos exi i teir  qLrarr l 'autor c-r
Ia inst i tució a la qual pertany té una relació personal o f inancera clue pot estar
interessada en la publ icació cle ls resultats.

També hi ha casos en qué al revisor no se li comunica el nonr clels autors.
Perd pot ben bé passar qlre en ocasions per l 'estil cl'escriptura, pel terna de la
recetca o pel métodc emprat, un e specialista d'un cercle molt reclujt d'experts
dins d' t tna drea de trebal l  molt  concreta, arr ibi  a reconéixer clarament I 'autor
que té  e l t l r c  mans.  i  no  tnan lcn i r  rca ln lcn l  l ' an t r l r i l l a l .

Una de les críticlttes d'aqucst sistema c1e funcionament per garantir la
qualitat de les publicaciotts és que el procecliment és lent i pot facilnrent retarciar
mesos, o fins i tot anys en alguna áre a específica, la sorticli imprcsa de I'ar1icle.

Així mateix els revisors poden arribar a ser molt crítics amb els articles
que arriben a conclusions que difereixen dels seus propis punts de r,.ista. el quc
pot provocar Lln ce ft abús per la seva parl que compofti inconsisténcies i biaixos,
encar¿l cltte el procedimcttt pafieix de I'assunrpció qr"re tot es fa ho¡est¿lnlent i
per tant no está ellcar¿lt ¿r detectar cl fr.au.

Malgrat que sigLr i  evident I 'existéncia d'  una série cl ' inconvenients o
defbctes, com la prdpia subjectivitat del procccliment, actualment cncara és el
sistema de revisió més gcnerar i tzat en Icntorn biornédic i r .  Anrb aquesta

t 4

inquietud, i pe r tal cle cleixar palesa la transparéncia clel selr procés de revisió, el

Brit¡sh l¡4etlicut Journalja en el lc)c)9 va publicar un editorial on attuncia"'ett

que deixarien als autors sonéixcr els revisors dels setts ¿ttlicles |. Fins a aqtrell

fno-.n, aquesta publicació havia usat el sistema que cls autors no coneixiett

lui revisava els aiticles, i els revisors en canvi si que coneixien els autors' De

totes maneres, quan per part dels e studiosos de la sistcmática de revisió s'ha

intentat de busc;r un métode més adequat i s'ha estudrat el significat de deixar

que els autors coneguin qui revisa I'ar1icle, s_'ha vist que aclttest procediment nrr

ái l toro la qual i tat  peró tarnpoc I 'empidola ¡ '  Així  doncs. han clecidi t  deixar als

autors conéixer els revisors, per raons de transparéncia is'ha de dir clltc en

seneral tant els autors com els rel'isors hi estan a favor. Només queda el dLrbte

á'acabar cle v¿rlorar si els revisors joves seran o no refractaris a criticar e I

treball d'investigadors més acreditats o que han estat anteriorment els seus

mestres.
En la  n la le i . ra  l ín ia  mo l ts  ed i to l iu ls  que no  anaven s ig t ta ts  en  lcs  rev is tes

mécliques han canviat i actualment I'autor, notmaltnent el director de la revista.

ho signa. Ncl f'er-ho és consicler¿r actualment coln un cet't punt d'anacrottisttte.

Com que el nombre de revisors. el nombre de trlanuscrits revisats i el

procediment emprat pot variar d'una a altra revista, es demana, en interés de ia

transparéncia, de publicar clarament el métode seguit, així com les instrucctons

de publicació clonades als autors.

FACTOR D'TMPACTE

Continuant amb la irnporláncia del paper fonamental qlle tenen les revistes

en 1a difusió cle la producció científica, hern de colllentar també el factor

d'impacte.
El factor cf intpacte mesura la r-epercussió que ttna.ret'ista té a través cle

les vegacles que l'hatt citat en tln ¿lttv ell concret r'r 16. Es r--l criteri que s'ha

"rr-tprut 
més. cncara que té linlitacions i si bé s'hart ¡rroposat altres itlclicaclors

cap ha tingut I'acceptació sut-rcient per a aplicar-se clc manera sistcmrltica i
poftar a I'abancló de l'ús del factcx'd'impacte tal com el coneixclrl- Per tatrt es

continua utilitzant com a indicador fins i tot a vegades per a valorar activitats,
com la investigadora, encara que reetlment no és l'adeqttat r(' 'rr.

Mirant una mica la histdria, als anys seixanta, Eugérte Garficld va fundar

a Filadélfia uua societat privada l' In,stitttte./ot'ScienÍi/ir- Ittl itrmatirtr (lSI)on

clesenvolu¡-lii la base cle dades St'ienc'e C'itation 1¡r¿1¿'.r (SCl)..la havi¿l cotnetttat
per primera vegacla el 1955 cn l¿r revista Science la idca d'obtcnir uu fitctor

d' impacte cle l¿r l i tcratura cientí f ica publ icada rs.  L 'objcct iu era teni t ' r tns



indicadors que mostressin el consum dels resultats científics. Aixíanrb aqllesta
finalitat es proposd d'analitzar els afticles cientíhcs en funció cle les citaiions
que cada un d'ells generava, coln a indicadors a valorar.

El SCI és una base de dades multidisciplinária ja que no és ú¡icament cle
l'árnbit médic. cobreix unes cinc mil revistes científiques i técniques, i recull
des de 1'any 1964les citacions dels arlicles publicats. Aixd representa uns
quinze milions de cites procedents d'un milió de fbnts cada any rs. 'Eyidentmelt

les ciéncies biomédiques hi són en proporció menys present¡ que en bases de
dades especialitzades com Embase o a,redline, ja que cada uni d'elles recull
únicament revistes de l'área sanitária, més de tres mil cinc-centes reviste s cacla
base, peró no totes indexades al SCL

L' Institute of'Sc'ientific Inlitrntationactualment és una divisió cle Thomson
científic, i elabora anualment The Joumal Citation Re¡tctrts (JCR) destinat a
avaluar el que en podríem dir consum d'articles i de revistes per parl ciels
cientifics.

El JCR disposa de sis seccions que crassifiquen les revistes segor.rs
diferents criteris:

- Les més citades en valor absolut.
- Aquelles que publiquen el nombre més gran cl'arlicles i aqLrelles més

immediates en f'er la citació.
- Aquelles que els seus articles són de mitlana els més citats (exactament

el factor d'impacte comentat) per cada drea o globalment.

El daner factor d'impacte publicat corresponent a l'any 2006 (http:ll
l ibrary.kaist .ac.kr/sci_data/JCR2006_tF.xls) próporciona. textualment,  els
valors següents:

New England Jc¡urnal o/'Medicine: 5l ,29
Scienc.e: 30 ,028
llature: 26 ,6gl
Lancer. 25 ,g
J A M A :  T . 1 i 5
Britislt llledi<.ul Journul: g .245

La prinrera revista espanyola en l'área cle la salut que hi apareix és
Mectic'ina C'línica amb 1,327.

També hi ha una mesura de la durada de les citacions de la revista, la
semivida, definida com el temps a partir clel qual les citacions passcn a ser la
mettat del sett uotnbre total, i és el temps a parlir del qual la rneiiat tiels articles
publicats ja no seran citats. per exemple, i segons aquestes darreres dades
publicades, Nature la té de 7,8 anys, sc,ienc:e ae1,l i Miel¡c¡na Clínica dc 5.3.
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La semivida dels articles depén del tipus d'ar1icle. En funció del temps

les citacions presenten un¿r corba amb un máxim als 2-3 anys. Els afticles

;;ipi;;i.rpecials comencen a ser citats molt més tard, i també dura molt més

temps la seva Presencla vlva'

Totes aquestes dades permeten comparar diferents revistes i grups

d,inuertigu"ió id'aquí el seu interés, ja que poden identificar les revistes citades

if., qu"""i,"n,la daia de la citació iiambé I'autocitació. o citació per part del

;;;"; autor áels altres articles publicats per ell mateix r"'

Esnecessitentresanysperdisposardelvalordelfactord, impacte, jaque
es calcula en base a un períódé de doi anys. El motiu pel qual s'agafen dos anys

á, p..qr¿ és el temps Áitjá estimat per tal que un treball circuli ple.ament dins

,.nu.ttlrrnltat científica i pugui així ser uttlitzat i citat'

El nombre de cites es divideix pel nombre d'arlicles publicats per con'egir

l,avantatge que presentarien les .",riste. que publiquen molts treballs ja qtte

ufu".t.r"t.nen eviclentment major probabilitat de ser citades' L'Institute ol

iiinrt¡i" Informationexclou determinats articles del denominador, com és el

cas d' ár-ticles sobre notícies o les cartes al director'

D'aquesta manera, per saber, per exemple, el factor d'impacte de I'any

2007 d'uná revista en concret: es divideix el nombre total de vegades que ies

revistes analitzades per I' lSI han citat durant aquest 2007 els articles publicats

pL, uqrr"rtu revista durant el període 2005-2006, i posteriorment e_s divideix pel

nomUi" d'arlicles publicats per l 'esmentada revista el 2005-2006'

En alguns casos. com pot ser davant de les publicacions noves' l'lnstiÍute

of Scienti/ii Informarion poi també considerar el cálcul del factor d'impacte

amb només dos anys d'informació.
Les revistes generals, d'ámbit internacional, amb majornombre d'articles

publicats per any i major nombre de subscriptors tenen un ml.ior impacte.

Revistes com New Engiorct, JAMA, British Medical Journal o The Lancet són

evidentment les que.ó.un més citacions i per tant seran les de factor d'impacte

més gran.
L e s r e v i s t e s q u e p u b l i q u e n n r é s a r t i c l e s d e r e v i s i ó t e n e n t a m b é m é s

possibilitat de ser citudés, ja que no és.estrany que els autors posin com a

referéncies arlicles de resum pér introduir el tetna. En canvi, les revistes molt

especialitzades tenen un facior d'impacte petit encara que poden ser molt

significatives en la seva prdpia área a0-43'

Així rnateix les revistes locals presenten una baixa citació internacional.

perd aquestes publicacions poden sei molt rellevants encara que sigui a nivell

tn¿r tiáltut p"i á-blt geogiáfi", i poden ajudar a difondre coneixements que

suposin un *illo. punt á'e párticla pei prendró decisions de salut sobre la població

a la qual es refereixen.
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El propi Garfield, recollint les paraules de Hoeffel, escriu al final d'un
article publicat el desembre del 2006 38:

"El foctor d'inrpacte no és una eina perfecta per me.surar la
qualitat dels articles peró per ara no lti ha res millor i té I'avantatge
d'estar jafet, i a més une bona técnica per a l'avaluació. L'experiéncia
ens mostra que en cada especialitat les millors revistes són també
aquelles en qué costa més tenir un article acceptat, i aque,stes són les
re\)istes que tenen unJactor d'impacte alt. La majoria d'aquestes revistes
existien abans que el ./actor d'impacte aparegués. L'ús' dels .factors
d'intpacte conl a tnesut'a de qualitat estu lan de,splegat pertpré ,s'adequa
antb I'opinió que tenim en cada drect.sobre quines són le.s millors
rev,istes ".

El que es retreu també al factor d'impacte és básicament que no té una
cobertura internacional adequada encara que indexi revistes de més de seixanta
paisos. Hi ha un biaix important decantat cap a les publicacions angleses, com
s'ha dit, perqué encara que cobreixi Europa i per tant afiicles médics aiemanys,
francesos i espanyols, molt poques revistes d'altres llengües hi són presents, i
les revistes publ icades en anglés no acostumen a posar massa ci tes de
publicacions en altres llengües. En aquests casos també les citacions les faran
majoritáriament les revistes redactades en la mateixa llengua que no quedaran
indexades perqué no són revistes incloses en les de seguiment aa.

un altre punt controvertit és que les referéncies queden recollides pel
nom del prirner autor que és l'únic que es té en compte per al cálcul. per tant
aixd representa que l'autocitació pot no quedar-hi reflectida, ja que en tenir
només en compte el primer autor, si en un treball d'equip es posa un altre autor
en primer lloc, aquesta referéncia no queda comptabilitzada com a autocitació.

També se li retreu que el nombre de referéncies dels articles d'una
determinada revista no és una mesura directa de la qualitat de la revista, i
menys encara de la qualitat de cada un dels articles en pafticular a5. Tampoc
mesura. i aquest és un altre punt que rep crítiques, els arlicles que acaben
essent un clássic del tema en qüestió, un article d'aquells que sempre s'han de
posar com a referéncia perqué són emblemátics i continuen citats al llarg de
més anys; perd aquests anys ja no compten per al factor d'impacte.

Així. doncs, els detractors del valor del factor d'impacte el veuen com a
una mesura de la popularitat peró no del prestigi d'una revista.

Les revistes de poca tirada, independentment de la qualitat científica dels
articles que s'hi publiquen, mai tindran un f-actor d'impacte elevat de forma
absoluta; perd si totes les revistes d'una área són de poca circulació el factor
d'impacte relatiu si que manté el significat.
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També en cada área d'investigació 1'hábit en el nombre de citacions que

es fa és diferent. Generalment les rÑistes de ciéncies de la salut, tenen factors

á;i*pu.," molt més alts que en matemátiques o enginyeria, perqué inclouen de

p"i ,i -oltu més bibliográfiu. P.r tant la comparació de factor d'impacte entre

iiferents árces no té cap mena de validesa'

En un article publicat fa uns anys a Medicina clínica a2 sobre el factor

d,impacte de les reviites médiques espanyoles els autors comenten que"el actual

,¡rtn*o de evaluación de la iivestigación, que considera que la calidad de los

tiobo¡ot publicados se coftesponde con elfactctr de impacto de,la re'¡'ista en

h qtíe értos ,e pttblican, está siendo cc¡ntinuamente objeto de numerosas'"rii¡"o, 
por la baia especi/icidad, es decir, prtr la .falta de adecuación del

ns,trumirto de eialuaiión que se utilitza (el JCR) ql obiecto evctlttado (en

nuestro caso las revistas *ndirot españolas) " i esmenten a Seglen, un dels

majo.s detractors del factor d'impacte que fa anys ja va enumerar de manera

críiica els problemes que se'n deriven del seu ús:

"Nunlerosos son los sejgo.s (lue Se atribut,en al Jactor de impac'to t' que

lienen que ver con limilaciones propias de ,su base de tlttlr¡s, con una

imperfecta computacir5n y extensión de los qrtículos, cott procesos

"i¡toi¡ot6 
cortás, áreas tentáticas dinánticas y un ma))or número de

autr¡citas. Toclo lo anlerior favorecería un incremento del Fttctor de

Impacto (FI). La contribttción de los artículos publicados en unI revista

a .su FI es clesigual. En efecto, el 50% de los artículos más citados

ctcttnttila alreeleic¡r det 909é de las citas: es decir, ltt ntitad de los ttrtíc'ulos

ntás citados se citctn tle media l0 veces mas que los ntenos citados

(valga la rerJunclancia). Thmbién se achac:q al FI el reducido fiempo de

catáto que utiliza, qsí como su.falta de t,alidez para el crímputo del

impacto soci(tl de la investigación" o"'

En I'article de Medicina Clínica els autors contenten que el 200 [ només

1 3 revistes médiques espanyoles estaven incloses en el Journal Citation Reports '

per la qual cosa era totalment desconegut el factor d'rmpacte de les altres' Amb

aquesta finalitat passaren a calcular el factor d'impacte de 87 revistes rnédiques

espanyoles, 74 de les quals no estaven incloses en el Journal Citation Reports '

Amb les dades que refereix aquest treball, Medicina Clínica és la revista

espanyola q.r" *é, cites ha rebui en el Science Cittttion Index (SCI), i també la

més citada per les espanyoles no incloses a I'SCI'

Com diuen els autors: en interpretar les dif-eréncies entre el factor

d'impacte de les diferents revistes ha de tenir-se present que no s'hau d'usar per

tal di comparar revistes de disciplines diferents, ja que cada una d'elles té

patrons i costums propis de citació que produeixetr variacions impoftttnts en el

iactor d'impacte, ju qr. per exemple, com més investigadors tingui un afticle
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més possibilitats tindrá aquest de rebre una cita. De la mateixa manera la
quantitat de recursos destinats a la investigació en aquest carlp concret i la
possible estimació com a área prioritária per part de les institucions financeres
de la investigació, com també algunes característiques editorials, poden afavorir
la inclusió de les revistes en bases de dades internacionals, i en definitiva la
difusió i impacte, independentment de l'área de la qual es tracti. També
I'existéncia d'una secció editorial i de cafies al director, que actui com a fdrum
de debat i de discussió acumula normalment cites que augmenten el numerador
del cálcul del factor d'impacte i I ' incrementen.

En el mateix article, els autors afinnen que Espanya se situa en I'onzena
posició mundial, amb el 2,4oA del total de documents biomédics publicats, ara
bé. comenten que només representa l'7,8oA de les cites rebudes. Destaquen que
Catalunya sobresurt pel seu perfil d'investigació clínica, Madrid per I'alta
densitat de centres deI Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
i Andalusia i Valéncia pel documents procedents del sector universitari. Entre
aquests quatre entorns es reuneix prdcticamenf el 7 5oA del total de les cites de
biomedicina i ciéncies de la salut 47.

L'Instituto ¿le Historict de lct Cienc'ict v Docnmentación López Piñero
des de l'any 2003 obté el factor d'impacte de les revistes espanyoles i el factor
d'impacte intemacional que tindrien si es trobessin incloses en la base de dades
Science Citation ftdex (SCI)

Amb aquest estudi s'ha fet evident que els autors espanyols no acostumen
a incloure referéncies biblio-eráfiques de treballs d'aquí i que prefereixen incloure
cites de revistes estrangeres, que articles publicats en altres revistes espanyoles,
i que aixd també és extensiu a les revistes espanyoles publicades en anglés, ja
que les revistes espanyoles editades en anglés no reben gaire cites de les
espanyoles 2. A més, en moltes ocasions, els millors afticles dels professionals
d'aquí es miren de publicar en revistes de millor factor d'impacte, és a dir
estrangeres, i les de menor en les espanyoles 16. E,s un cercle que fa disminuir a
la vegada el seu lactor d'impacte.

Peró malgrat les nombroses crítiques, el factor d'impacte encara s'usa
com a indicador de qualitat, ja que es basa en el valor que la comunitat científica
li atorga a través de la citació. Perd cal tenir clar que I'abséncia de factor
d'impacte d'una revista no está directament relacionada amb la falta de qualitat
o de relleváncia, ja que entre altres motius és necessari que passin anys per tal
que les revistes noves entrin a I'SCI i se'ls calculi el factor d'impacte. A més,
els canvis en el nom de la revista poden també afectar-ne el valor.

Per tot el comentat fins ara, i amb la finalitat de trobar indicadors més
fiables, els estudis bibliométrics de la informació són un terreny en ple
desenvolupament. Els experts d'aquesta matéria consideren qlle en els propers
anys segurament I'análisi de les referéncies també canviará, fins i tot el concepte
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del factor d ' impacte" a causa de competidors dcl  Thompson-lSt.  Es el  cas per

J-"-pf" de Sci)nago Jr¡urnal & Coun-tn, Rankbasaren la informació de Scopus

á,Bfri,rl", (base di dades de resums i ieferéncies) que ha comenEat a publicar

;r;;ri z00B indicadors bibliométrics amb altres estratégies, que ldgicament no

coincideixen amb la de Thompson a' '

També cal comentar que ja s,ha iniciat l'ús del factor d'impacte web, per

comparar la repercussió dels diferents espais webae'

TTPUS D'ARTICLE

Encara que hi ha revistes que tenen un tipus únic d'articleia sigui d'arlicles

ile revisió o bé d'articles origináls, altres inclouen els dos com a combinació de

l,actualització de coneixements per una part i de síntesi del que ja está consolidat

per l 'altra.
L'arlicle original és el resultat d'un treball d'investigació que está format

per la introducció án es planteja la hipótesi de treball i els objectius, va seguit

á" tu O"r".ipció del material i 'rétodes emprats amb una descripció precisa per

ial qrr" es pugui repetir l'estudi si alg'n altre investigador hi está interessat'

Finalment es presenten els resultats i la discussió on s'hi intetpreten' Ja com a

punt final les conclusions que han d'ajustar-se als resultats 5".

Actualment també es fa esment del conflicte d'interessos o de Ia seva

absdncia.
Els articles de revisió són habitualment articles encarregats des de la

direcció de la revista a un prof-essional experl d'aquella matéria per fer una

actualització d' un tema determ inat.

En la majoria de revistes també s'hi inclou una secció de caftes al director

que serveixen iant per presentar opinions colll per cotnunicar casos clínics

concrets. Actualment hán aparegutiarnbé les anomenades caftes científiques

on es comuniquen resultats iniciats d'una investigació que es consideren d'interés

per als lectori. També és freqüent la inclusió de comentaris curts als afticles

que s'hi publiquen per tal d'expressar de forma concisa i rápida el més destacat'

Acostut-nen a estar escrits pel propi comité editorial'

D e s d e l , a n y l g T g h i h a p u b l i c a t s e l s r e q u i s i t s p e r . a c o n s e g u i r l a
uniformitat en els manuscrits qué s'envien a les revistes. Són els Undbrnt

Reqrrirerrtents.fbr Manuscripts Stúmitted to Biomedical Journals, anomenats

de manera planera ,,NormeÁ de Vancouver", elaborats pel grup de directors de

revistes que s'havien reunit I'any anterior en aquesta ciutat canadenca 5r'

Actualrnént aquel l  reduit  grup ínic ial  s 'ha convert i t  en el  Internat ionul

Committee of'Mecticat Jouinat Etliloru (ICMJE), si bé és realment 1a World
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Association o.f'Medical Editors (WAME) la que está canalitzant I'estudi dels
temes relacionats amb les publicacions com, per exemple, facilitar la comunicació
i cooperació entre directors de revistes i augmentar-ne la professionalització.

El document publicat per I'ICMJE s'ha anat revisant periddicament, la
darrera actualització és del 2006.

En 1'espai web s'hi pot consultar també la ll ista de revistes que han
demanat estar incloses entre les publicacions que segueixen aquests requeriments
consensuats. Actualment ja són més de sis-centes les revistes de l'ámbit de
ciéncies de la salut adherides als requisits d'uniformitat de I'ICMJE, perd
segurament són moltes més les que segueixen les normes sense estar-hi
fomalmenl adherides.

Aquestes nonnes, encara que estan pensades en principi per a articles
originals, poden aplicar-se a qualsevol text científic, i tant és així que la major
part de revistes en l'área de la salut demana aquest format de presentació als
autors dels articles que volen publicar-hi.

A més d'instruccions o recomanacions generals com que el títol expressi
de manera breu perd inequívoca el contingut del treball, o I'estructura del
manuscrit, les "Normes de Vancouver" sistematitzenla forma d'expressar les
referéncies bibliográfiques. Actuahnent s'ha inclos en les instruccions la
declaració de conflictes d'interessos Ir's2's3.

Hi ha altres recomanacions dirigides a tipus específics d'investigaciorrs
per tal d'unificar els criteris de presentació i facilitar al mateix temps la lectura
tant per part dels editors com dels lectors de la revista. Així hi ha orierttacious
concretes per a la presentació de tipus específics d'estudis com per exemple les
metanálisis i revisions sistemátiques, o els estudis epidemioldgics. Hi ha guies
específiques sobre com publicar els resultats dels estudis amb dissenys especials
que faciliten una major comprensió i avaluació per part dels lectors. Les "Normes
de Vancouver" consideren fonarnental I'apaftat de material i mdtode ja que ha
de descriure com els investigadors han realitzat el treball i també els criteris
amb els quals s'han inclos i exclós els pacients per participar-hi i la grandária
de la mostra. Així mateix donen molta impotáncia als sistemes o métodes usats
per evitar els biaixos com per exemple el repartiment aleatori i a doble cec. La
incorporació d'aquests elements és el senyal que ens comunica un bon disseny
de I'estudi, que podrá ser repetit, si cal. per part d'altres investigadors. Les
ntesures preses per establir, explicar i estandarditzar els tests són básiques, ja
que de no quedar clarament expressades podrien porlar a resultats no coincidents
per variabilitat i dif-eréncies en les técniques emprades.

També recomana haver assegurat el compliment del tractament i explicar
claranrent la interpretació i raonaments efectuats per part dels investigadors, i
finalment, els autors han d'indicar el métode estadístic usat per a I'andlisi de les
dades. per tal de permetre revisar si són adequats.
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Les conclusions s'han d'ajustar al propdsit i als objectius establerts' Per

tal de poder afrrmar ,"',r" ,"."'ies que ies dudes permeten concloure el que

s,afirma, no es pot anar més enllá dels límits de lei prdpies dades. Extrapolar

conclusions no es pot fer sense haver revisat abans curosament el disseny i

haver confitmat que realment ho petmet'

Pe lquefaa l resumqueacompanyaa l ,a r t i c lehaurádeten i r lamate ixa
estructura: objectiu, métode, resultai i conclusions' Quant a les paraules clau'

fi" ,;in.rouru' d".pré. p", á.¡udu,. a identifrcar el treball en les bases de dades

üiUfogranques, hauran áe ser entre tres i deu. Per a def ir-les s'usaran tennes

"qr*ír.r,. 
als áel Medical subjects Headings (MeSH)en angl¿s. Existeix un

itirtut 
"rrtr" 

les equivalé'cies entre els termes en espanyol i els co_rresponents en

ffi"u t,".pai web ,,Descriptores en Ciencias de la salud'(DecS) en I'adrega

http ://dec s.bvs.briElhomepagee' htm'

SinoexisteixentermesMesHadequatsperquésónneologismesoparaules
relatives a conceptes de nova introducció, es poden també acceptar les paraules

que proposen els autors del treball'

E n c a s d e n o d e t e r m i r r a r p a r a u l e s c l a u e l s p r o p i s a u t o r s , l e s b a s e s d e
dades indexen l'article segons el vocabulari extret del propi resum dels autors'

crrEs O REFEnÉxcms BTBLTOcRAEIQUES

Una cita és el conjunt de dades que identifiquen o descriuen un doctltllent

o una paú del document. p.r identifiiar i localitzar els documents s'usen les

cites o referéncies bibliográfi ques

Hihanorrr-resintemacionalsquemarquenelselementsquedeformamés
o menys nonnalitzada pfesenten toia la informació necessária per identificar i

posteriorment recuperarun document. Ha de ser completa i curta perd al mateix

t e m p s n o p o t s e r a m b i g u a . j a q u e p o d r i a d o n a r l l o c a c o n f u s i ó . L , e s t i l d e
Vanlouverés el més r"guit 

"n 
biomedicina, perd s'haurá de tenir en compte que

cada publicació pot pJsor r"quirits adaptats als seus objectiLrs específics als

quals hauran d'ajustár-se tamüé els autors. Així per exemple. algunes revistes

d"*un"n que els árticles de les referéncies tinguin menys de cinc anys d'antigUitat'

A ixdpotSer in te l .essantperdenSegonsqu ins t ipusd 'es tud i ,po tSerd iscu t ib le
que sigui el millor.

Corrrhecolnentatabans, l 'arrylgT8enul lareunióinfornralaVancouver
(British columbia, canadá) el comité Internacional de Directors de Revistes

va establir les directrius enielació al format amb el qual s'havien d'enviar els

articles a les seves l..ui.,.r, i aquestes directrius incloien els formats per a les

referéncies bibliogrifiques desenvolupades petla National Library o.f Medicine'
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Des de la prirnera edició dels requisits uniformes el 1979, el comité ha elaborat
cinc edicions posteriors, ajustades al pas del temps i a la publicació de bibliografia
en format electrdnic.

BASES DE DADES

La funció principal d'una base de dades és la identificació dels documents
existents sobre un tema determinat. La base de dades ens informará de l'existéncia
d'aquell document independentment de la seva localització fisica.
Un catáleg de biblioteca, o la base de dades d'una biblioteca ens informará dels
documents (ll ibres, revistes,...) existents en aquella biblioteca o grups de
biblioteques determinats. que en un moment concret també pot ser interessant
de consultar.

Amb la revolució informática la recopilació de la literatura científica va
experimentar una simplificació molt imporlant. Malgrat la gran ajuda que
significava I'existéncia de revistes d'índex cottt Index Medicus, ExcerpÍu Medica
i Current Contents la recerca manual en elles era una tasca llarga i laboriosa i
per aquest motiu moltes vegades acabava fent-se poc fiable, pels errors que
podien i  ncorporar-s '  hi .

Els mateixos editors de les revises d'índex van ser els prirners interessats
en infomatitzar les dades recollides i aixi donar forma a les primeres bases de
dades. Les grans dificultats del passat per trobar informació quedaven en certa
manera solucionades.

Aquestes bases de dades varen ser batejades pel productor que les
elaborava. La base de dades ¿/ Er cerpta lv{edica s'anornená EMBASE (Excerpta
Medicu Base) i per a la de la National Library oJ'Medicine corresponent a
I'lndex Medic:us, s'usá I'acrdnim MEDLARS (de Medical Litet'qture Archiv'e
and Retrieval System, és a dir, "sistema d'arxiu i recuperació de literatura
médica").  Al  comenqament només era accessible des de I 'ordinador on
s'introdula, perd de seguida, quan va ser possible, usaren lnternet, de manera
qlre es va passar a fer la consulta des de qualsevol ordinador. E,n aquest procés
que va permetre la consulta en línia, el MEDLARS es va passar a anomenar
Medline (de MEDLARS on-line) i ja no va ser necessari ser un bibliotecari
experinrentat per con sultar-lo.

Les principals bases de dades bibliográfiques internacionals reconegudes
per la seva cobeftura de revistes són:

MEDLINE

L'elabora la l{ation¿tl Library, dels Estats Units i recull dades des del
1966 fins ara. Indexa més de ouatre mil sis-centes revistes en més de trenta

) A

llengües 5a. S'actualitza cada setmana, i afegeix tnés de trenta mil referéncies

cada lnes.
És la base de da<les de major difusió sobretot des que I'accés va ser

sratuít a través d'Intemet, amb aquesta actualització setmanal. En paper i CD-

ROM I'actualitzactó és mensual.
És una font secundária molt ben estructurada que incotpora un vocabulari

controlat per facilitar la recerca.

També facilita un localitzador dels temes d'aquest vocabulari controlat

anomenant MeSH (de Medicat Sub.iect Headings), que permet recuperar el

tema qLle es busca independerrtment que els autors I'hagin utilitzat o hagin

ttlitzátun sindnim. El MeSH conté més de dinou mil tetmes usats per indexar.

Hi ha altres camins per limitar la cerca. Si, per exemple, notnés s'está

interessat en assajos clínics contfolats, metanálisis o articles de revisió o un

altre tipus de publicació determinada, poden posar-se filtres per recuperar només

aquell tipus de referéncies. Així mateix es pot limitar la cerca per autors, per

,arrirtu, per dates de publicació, per efectes adversos, contraindicacions,

administració i dosi..., que poden ser de molt interés per al farmacéutic.

El Medl ine també indexa informació d' infermeria, veter inár ia i

odontologia.
I encara que Meclline és la més coneguda de les bases de dades, n'hi ha

d'altres que poden ser molt interessatfs per al professional de la salut, que

poden sei consulrades en l loc de Medl ine o juntament amb el la j5 i r ' '

EMBASE

És una base de dades biomédica que indexa revistes procedents de setanta
paisos diferents, arnb infotmació des del 1914. El 80% de les referéncies inclou

el resum escri t  pel  malcix autor.
Si el que busquem són referéncies que no han estat publicades en llengua

anglesa, o si procedeixen d'Europa o d'Asia és més fácii trobar-ies incorporades

a Embase que a ll[edline.
Embase conté al voltant de quatre mil vuit-centes revistes. a mil vuit-

centes de les quals se'ls ha assignat prioritat d'inclusió. Aquesta decisió feta

pel consell ediiorial es basa en diversos criteris, entre ells si está en anglés o si

té comité de redacció que avalua la publicació dels articles que s'hi inclouen.

La selecció per entrar noves revistes es fa una vegada a I'any'

El tesaurus o llenguatge controlat que utilitza Embase s'anotnena

EMTREE. iniciat el 1914, i conté unes cinquanta-dues mil denorninacions

básiques, entre termes rnédics i fámracs, i aproximadament uns dos-cents mil

sinónims. entre ells molts termes del MeSH i números CAS assignats pel

Chen ical A b s truc' I s Servic e.
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Les principals diferéncies són que Embase indexa un major nombre de
revistes europees i que dirigeix una especial atenció als medicaments.

Actualment han desenvolupat una nova ejna Embase.com que inclou els
registres o referéncies del Medline no recollides a Embase, és a dir, que és un
programa de la mateixa editorial que permet fer la recerca simultániament a
Embase i a Medline.

L'accés a Embase és de pagament, i fer la consulta a Embctse.comtambé
ho és, encara que es pot fer a pafts específiques de la base de dades, com, per
exemple, fannacoeconomia, pediatria o neurologia.

Embase.com té més de divuit milions de referéncies de les quals onze
milions procedeixen d'Embese. Cada dia laborable se li afegeixen unes dues
mil referéncies el que fa que cada any augrnenti en aproximadament sis-cents
mil registres.

Com que Embase.com inclou tots els termes MeSH ( alguns com a
sindnims dels EMTREE,, perd recuperables al cap i a la fi), si el consultor está
acostumat a la terminologia MeSH pot usar-la per recuperar les referéncies
tant d'Embase com de Medline.

Les altres bases de dades de ref-eréncia en ciéncies de la salut són:

Current Contenfs

Publicat per l'lnstitute for ScientiJic Infornrution (ISI) de Filadélfia
proporciona els continguts de les revistes més imporlants en diverses drees de
ciéncies i entre elles la medicina, amb periodicitat setmanal. Es el que el científic
tarnbé pot fer directament revisant les revistes que arriben a la biblioteca
especialitzada, peró I'ISI normalment hi té accés abans que estiguin realment
disponibles, i per tant és molt immediata la incorporació de les ref'eréncies.

Es publiquen set edicions,, entre les árees d'humanitats i les de ciéncies,
dues de les quals comesponen a l'ámbit de ciéncies de la salut: Clinical Medicine
(inclou aproximadament 1350 revistes) i Life Sc'íences (aproximadament 1390).

No está pensada com a base de dades acumulativa per a la realització de
cerques retrospectives. La finalitat és mantenir el científic informat sobre els
documents més nous.

Les versions anteriors que es feien en paper i posteriorment en disc eren
com uns butlletins que contenien els resums dels arlicles de les diverses revistes
incloses en la revisió. Contenien tarnbé una série d'índexs dels autors i paraules
clau, normalment extretes del mateix títol. La publicació era setmanal, i aixó en
l'época anterior a la revolució informática representava un accés molt irnmediat
als arlicles publicats de les nroltes revistes seleccionades. Va ser una de les
primeres bases de dades que va proporcionar I'adreqa del primer signant de

1.O

l 'article, per poder posar-se en contacte amb I'investigador responsable o bé
demanar-li la separata de I'article complet.

Actualment la presentació i funcionament és el d'una base de dades
bibliográfica multidisciplinária el Current Contents Connect, que dóna accés a
un total de luit mil publicacions acadérniques significatives i fins a uns dos mil
llibres en tots els ámbits científics. S'actualitza diáriament, i a partir d'un afiicle
d'un tema concret podem localitzar-ne d'altres de la mateixa área temática.
Básicament són articles de revistes, congressos i l l ibres, pero no inclou
normalment 1a que es coneix com a literatura grisa (informes o tesis doctorals).

Sc:ience Citation Index (SC\

Está editat per l' In.stitute for ScientiJic Informalior (lSI) de Filadélfia.
Recull les referéncies bibliográfiques d'unes cinc mil revistes, tant de

ciéncia com de tecnologia. majoritáriament en llengua anglesa. A través d'aquest
índex es va introduir el factor d'impacte de valoració de les revistes, i d'aquí la
importáncia d'estar inclds en aquesta base de dades.

Iowa Drug Inf'ornruÍion Sen,ic'e (IDIS)

És una publicació de la Universitat d'Iowa que inclou arlicles sencers de
més de dues-centes revistes, sobre rnedicaments d'ús humá. Abans només estava
disponible en microfitxes (com també tenien aquesta presentació altres fonts
secundáries no tan conegudes com aquesta en l'ámbit farrnacéutic) i havia de
fer-se la recerca manualment. El fons documental que cobreix des del 1966 fins
al1994 manté el text de I'article en microfitxes. Perd a partir d'aquesta data
l'accés és possible en el web amb el document en fbrmat pdf. Presenta un
vocabular i  controlat.  s imi lar en tennes al  MeSH. Es molt  adequat per a
biblioteques sense massa subscripcions ni espai, ja que representa Llna reducció
del volum de material a guardar. S'actualitza mensuahnent, i está especialment
dirigida al tractament més que al diagndstic de la malaltia.

In t ent ati o n a I P h arm a c eu t i c a I A b s f racrls ( IPA )

És molt útil per recuperar informació d'afticles farmacéutics, ja sigui
sobre legislació, estabilitat de fármacs o altres temes enfbcats sempre des de
l'aspecte farrnacéutic.

Publicada per l' .4ntericun SocieÍr' oJ Health-System Pharntacist, de
Bethesda, és un servei de resums en l 'ánrbi t  de la f 'armácia i  c iéncies
farmacéutiques, que inclou no només les publicacions periddiques sinó també
resums de reunions relacionades amb temes fatmacéutics.



El problema és que pot tardar algurrs mesos i fins a un any per arribar a
indexar un article. Revisa unes set-centes cinquanta revistes aproximadament.

Altres bases de dades d'informació médica de les que també cal fer esment
són:

Pascal Biomed

http ://www.ovid.com/sit el cafaloglDaraBasel 129 jsp?top:2&mid-

3 &bottom:7&subsection: I 0

És una base de dades francesa que conté unes sis mil cinc-centes
ptrblicacions, el 40%o de les quals són europees. Disposa de dades des del 1987.
És un bon complement del Medline i permet la cerca per paraules clau en francés,
espanyol i anglés.

Jt(ictomedex

http ://www.thomsonhc.com/home/dispatch
És una base de dades en una altra línia, ja que es tracta d'una font terciaria

i no primária com les anteriors. Recull informació des del 1974 i inclou diferents
bases de dades Drugdex (arnb monograf-res de farmacs i comparació arnb
principis actius similars), DrugReax (sobre interaccions), Poisindex (sobre
toxicologia). AltMedDex (sobre plantes i complements) entre d'altres. Está
estructurat en mdduls de fannacologia i medicina complementária i alternativa.

Cochrane Library

www.cochrane.org
La Cochrane Librarl, és una publicació electronica quadrirnestral que

proporciona intbrmació actualitzada sobre els ef-ectes de les intervencions en la
práctica clínica. Está estructurada en una série de bases de dades de medicina
basada en I'evidéncia.

La Cochrane Databuse of'Sltstematic Reviews conté el text complet de
revisions sistemátiques d'assajos clínics controlats, finalitzats o en procés de
realització. Les revisions sisten-rátiques examinen la literatura médica per
identifrcar i avaluar la informació rellevant i fer la millor aproximació a un
diagndstic o tractament. Per tant són fonts molt valuoses d'informació per a
prendre decisions terapéutiques o per als propis investigadors.

Les revisions sistemátiques solen presentar una estructura simi lar
aproximada que inclou els següents punts: objectiu de la revisió, estratégia de
cerca usada per recuperar el estudis rellevants que tracten els objectius de la
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revisió. ll ista completa de tots els estudis identrficats. criteris justificatius de la
inclusió o exclusió dels estudis, presentació de les característiques de cada estudi
així com una análisi de la qualitat metodologica de tots ells. análisi dels resultats
dels estudis i infome estlucturat de la revisió.

Bibliotecq Cochrane Plus

www. update- sofware. com
Conté la traducció al castellá de revisions sistemátiques completes i

d'altres docurnents rellevants de la Cochrane Library.
És la primera edició de la Cochrane Library realiizada en un idioma

diferent de I'anglés. Actualment és possible I'accés gratuit des de tot Espanya
grácies a una subscripció del Ministeri de Sanitat i Consum.

TRIP (Turning Research Into Practice)

http ://tripdatabase. com.¡'index.htm l
La base de dades TRIP es va crear el 1997 com a motor de cerca en

bases de dades relacionades amb la medicina basada en I'evidéncia encara que
actualment incorpora també la revisió de llibres electrónics i simultániament
del Medline a través de PubMed utrlitzanl el filtre "Clinical Queries". Permet
que els usuaris no registrats puguin fer unes quantes consultes.

SUMsearch

http ://sumsearch. uthcsa. ed u/espanol. htm
És un altre metabuscad or realitzatper la Universitat de Texas que permet

buscar a Internet documents per a la práct ica de la medicina basada en
I'evidéncia. Usa el mateix vocabulari controlat del lv[edline.

Les bases de dades espanyoles rnés destacables són:

Indice Médic'o Español

http://ime.uv. es/info/index. htm
Entre les bases de dades espanyoles /'lndice Médico Español (IME) és

la principal tant pel volum de registres que té com per la cobertura de revistes
que realitza. Actualment introdueix infbrmació aproximadament de dues-centes
cinquanta revistes de l'área de ciéncies de la salut, si bé aquest nombre ha estat
variable en funció també de la variabilitat de la publicació de moltes d'elles.

Al llarg de la história ha presentat diversos canvis.
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Va comenqar el 1965 recollint amb periodicitat trimestral les referéncies
bibliográfiques dels articles publicats en les principals revistes médiques

espanyoles. En aquests volums impresos es fa la cerca a partir d'un índex de

matéries o per autors. Des del 1990 la base de dades es distribueix pel Conseio

Superior de Investigaciones Científcas (CSrc) que juntament amb la Universitat

de Valéncia són les institttcions que col'laboren de manera conjunta per a la

seva continuitat. A partir de 199 I presenta tres volums anuals. Els dos primers

són semestrals amb les referéncies bibliográfiques dels treballs publicats en

revistes médiques espanyoles, en format similar al que es feia anteriorment. El

tercer volum anomenat Citas de Autores Médicos Españoles recull les cites de

les publicacions médiques espanyoles. El problema que presenta és que porta

retards en la seva Publicació.
Les revistes a incloure al'indice Médico Español se seleccionen segons

uns criteris de quaiitat establerts per professionals en base a dades de contingut,
de difusió i de l'existéncia de comités editorials. L'índex s'elabora per descriptors
i sindnims traduits del MeSH i adaptats a la realitat de la llengua castellana per

eliminar traduccions molt literals i poc usades en aquest idioma 2.

Del total de revistes que en algun moment s'hi han indexat ocupa el
primer lloc per nombre de documents Medicina Clínica, seguit de Rev ista Médica
Española i Anales Españoles de Pediatría. De les trenta-vuit revistes que hi
tenen més de rnil cinc-cents doctunents indexats no n'hi ha cap específicament
farmacéutica.

Sis de les deu revistes biornédiques espanyoles amb major nombre de
documents indexats a I' lME presenten factor d'impacte conegut perqud estan
també en I' SCI. L' Institttto de Historia de la Ciencia.y Doctrmentqción López
Piñero va comenQar el 2003, com s'ha dit anterionnent. l 'estudi del factor
d'impacte potencial de les revistes médiques espanyoles.

BOT

www.portalfarma.com
Base de dades del Conse. io General  de Colegios O.f ic iales de

Farnrucéuticos, dels medicaments registrats a Espanya. Amb descripció de les
dades básiques com codi nacional, laboratori, preu i també informació
farmacoldgica. No és per tant un índex de revistes. També conté apartats
específics per a desenvolupar actuacions d'atenció farmacéutica.

Incorpora un sistema automátic d'actualització.

Fisterra

http ://fi stena.com/index.asp
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Es un espai web dirigit a professionals sanitaris d'Atenció Primária
orientat a consultes i formació.

Conté una l l ista de guies de práct ica cl ínica segons les di ferents
especialitzacions médiques i també una série d'enllaqos a altres recursos de
medicina basada en I'evidéncia.

Guía Salud

wwwguiasalud.es
El projecte Guíe Salud és una iniciativa que pretén recollir les Guies de

Práctica Clínica usades pels professionals del Sistema Nacional de Salud. A
més d'oferir I 'accés a un catáleg amb les guies que compleixen determinats
criteris d'inclusió, també hi ha eines, bibliografia, recursos digitals i enllagos
que ajuden a I'elaboració i avaluació de guies.

Red de Bíbliotecas lJniversif(trias Españolas (REBIUN )

http ://rebiun.crue.org
Recull i unifica els catálegs bibliográfics de les diferents biblioteques

universitáries espanyoles, més de seixanta. No és per tant exclusiu de ciéncies
de la salut.

Red de Bibliotecas del Conse.jo Superior de Investigaciones Científcas (CSIC).

http://aleph.csic.es
Catáleg col'lectiu que dóna accés al catáleg general i de revistes del CSIC.

Catiileg Col'lectiu de les (Jniver,sitctts de Catalun.va (CCUC)

http ://ccuc.cbuc.catl
El CCUC és Lrn catáleg que té més de tres milions de registres bibliográfics

i dóna accés a més de sis milions de documents fisics conservats a més de cent
seixanta biblioteques. Encara que és consultable per web, manté lligams amb
els catálegs locals. Aixd permet a I'usuari localitzar títols de llibres, tesis o
revistes (perd no els títols dels articles) i sol'l icitar qualsevol dels documents
per préstec interbibliotecari. Aquest mecanisme de lligarns permet oferir una
informació constantrnent al dia de I'estat de les col'leccions de les revistes.

I1l CCUC manté també enllaeos amb altres recursos electrónics de la
Bibliotec(t Digital de Catalunya.
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TESAURUS

Hem comentat que les bases de dades com Index Medicus i Excerpta
fu[edictt, aixi com també InlernaÍional Phctrnwceutical AbslrucLr, utilitzen un
vocabulari controlat o tesaurus per facilitar la cerca de documents que tracten
d'una determinada matéria, ja que per tractar un determinat tema els autors
d'un afticle poden haver usat terminologia diferent per a un mateix concepte
que els autors d'un altre article.

El tesaurus Me dical Subj ect Headings (MeSH) és un vocabulari controlat
elaborat per Ia l{utionol Library oJ'Medicine que s'usa per indexar, catalogar
i elaborar documents i informació relacionada amb les ciéncies de la salut 57's8.

L'origen históric del MeSFI ens pofta una mica endarrere 5e.60.

Durant la Guera Civil Americana, John Billings, estudiant de medicina
d'Ohio, va necessitar sis mesos sencers per recuperar tota la informació sobre
I'epilépsia que li calia per preparar 1a seva tesi de graduació. Ja com a cimrgiá
va passar a encarregar-se d'una col'lecció de llibres del cirurgiá en cap de
I'exércit que en aquell moment tenia aproximadament uns dos mil volums.
Billings va anar fent créixer la col'lecció, que el 1876 ja arribava als cinquanta-
dos mil vohrms, iamb el temps passá a ser la biblioteca rnédica més gran dels
Estats Units.

Recordant la seva experiéncia anterior, Bill ings va decidir colnengar un
índex de la col'lecció per autors i per matéria que iniciá l'any 1814.8118'79 va
comengar a publicar amb periodicitat mensual els índexs dels articles de les
revistes, de les tesis i dels ll ibres del fons documental que tenien. Aquesta idea
que cada article rnédic podia quedar indexat pel nom de I'autor i pel tema que
tracta és la base del desenvolupament del MeSH que usem actualment. Passat
el temps, i acabada la Segona Guerra Mundial, la necessitat de poder obtenir
informació actualitzada de manera urgent va fer que el director de la biblioteca
del moment, Harold W Jones, comencés la publicació d'un índex setmanal
Cttrrent Li.st of Medicql Literatu¡e. Aixd va compoftar un replantejament de
directrius i de millores que va recollir en la publicació de Principles to be Used
in the Selection o.f Sub.ject Headings.

El 1951 el coronel Rogers, que en aquell moment era el responsable de la
biblioteca i que era ei primer en tenir també una formació en documentació, va
establir una llista de paraules clau en la Curuent List o./'Medical Literature.El
1956 se li concedí a la biblioteca la categoria de J{eúionel Librey o./-Medicine
institució dins de l'united states Public Health service. El 1960, Rogers dirigí
la publicació del renovat 1n dex Medic¿t.r mensual, juntament arnb l'establiment
d'una nova llista d'uns quatre mil quatre-cents descriptors estandarditzats que
rebé el nom de \4edical Subject Heaclinss o MeSH.

J !

El MeSH consisteix en termes d'una o més paraules que s'usen per indexar
i catalogar la literatura biomédica. Els descriptors són indicatius i representen
el terme escollit entre una série. Es presenten amb I'estructura jerárquica de
termes generals i subordinats. Aixü va pemeffe que posteriorment es conveftissin
en una eina fbnamental per a la recuperació automática. Nonnalment a cada
article se li assignen de mitjana uns dotze descriptors MeSH.

El 1963, es va publicar la segona edició del lt4edical Strbject Headings
amb cinc mil set-cents descriptors. A més dels descriptors totalnrent nous, n'hi
havia de renovats per adequar-se a l'evolució de la ciéncia.

L'edició del 2007 conté aproximadament vint-i-quatre rnil cinc-cents
descriptors. Perd hi ha també més de cent vint mil termes d'entrada que ajuden
al que fa la cerca a aribar als descriptors des de les seves prdpies paraules.

El MeSH es revisa i acfialifza anualment des d'aleshores i la introducció
de Ia informática va facilitar extraordináriament el procediment de revisió del
vocabulari.

En el MeSH es dóna preferéncia a la terminologia directa encara qlle en
determinats casos també s'hi pot trobar la inversa quan termes secundaris venen
a delimitar I'extensió d'un descriptor, peró actualment hi ha referéncies creuades
per facilitar-ne l'ús dels usuaris no habituals. L'escriptura dóna preferéncia a
l'orlografia arnericana. També hi ha tennes procedents d'ar-ticles estrangers
quan no hi ha un tenne exacte per fer la traducció, per exemple, radioestésia o
reflexoterápia que en literatura anglesa no són usats perqué no hi ha aquesta
tendéncia d'estudiar o col-nparar medicines complementáries o alternatives i
que a Alemanya o Franqa es poden trob¿rr fácilment. En aquest cas es fa una
traducció aproximada de la paraula. No s'hi inclouen prácticament epdnims,
només es deixen si no hi ha alternativa possible.

Molts sinónims i termes propers s'introdueixen com a referéncies per
ajudar els usuaris a trobar el descriptor adequat per al concepte que ells estan
buscant.

Aixd va bé perqué també s'ha de tenir en compte que la indexació dels
principis actius es fa segons la nomenclatura USAN la utilitzada als Estats
Units i noper Denominació Comú Internacional (DCI). En un cas com el típic
del paracetamol, el terme MeSH és acetaminofen, perd amb el supott dels termes
referencials que ajuden a trobar el descriptor correcte, no es fa difícil la
localització encara que en aquell moment no s'hagués tingut present. Un cas
diferent perd ben conegut és el de I'adrenalina en qué la denominació que consta
és epinefrina, perqué és la denominació USAN i la DCl. Tarnbé ajuda a reclrperar
els descriptors de patologies entrades com a MeSH des de terminologies médiques
equivalents pero no normalitzades. Si es busca en el MeSH el tetme lung cancer
ens remet a lung neoplasm que és el descriptor MeSH acceptat.
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Actualment diversos sistemes en lír.ria. entre ells el PubMed,proporcionen
accés al vocabulari del MeSH.

ACCÉS OBERT

És el terme usat per ref-erir-se a les publicacions disponibles a Internet
sense costos per al  lector l5.

La iniciativa de I'accés obert comenqá formalment a la ciutat de Budapest
el 2001, on els dies I i 2 de desembre s'hi reuniren diverses organitzacions sota
els auspicis de la Open Socíet1, InsÍitut (OPf). Amb anterioritat hi havia hagut
des de finals dels anys noranta altres iniciatives amb l'objectiu de fer més
competitiva la comunicació científica reduint-ne el cost. Es de la reunió a la
capital d'Hongria d'on va sorlir la Budapest open Access Initiative (BoAl)
(http://www.soros.org/openaccess/view.cfm) que és una declaració de principis
adregada a editors, directors de revistes, bibliotecaris i investigadors a favor de
I'edició de revistes en accés obert.

El concepte open acce,t,\ no és nornés un accés lliure a la documentació
científ,rca sinó que inclou també la idea que pretén eliminar I'obligació de cessió
del copyrigh¡ dels articles publicats. En l'accés obeft els autors conseryen els
drets d'autor, que facilita que després I'article es pugr-ri copiar sense limitacions
en arxius temátics. Les revistes en accés obert poden també tenir, com les
publicades de manera tradicional. els cornités científics que revisen les propostes
d'  art ic les preserrtades.

La Budapest open Acces Inicicttive (BoAI) defineix I'open access cotiT
"la disponibilitat gratuita dels arlicles a Intemet per tal que qualsevol usuari els
pugui llegiq descarregar, copiar. distribuiq impnmir amb la possibilitat de buscar
o enllagar tots els textos d'aquests articles, indexar-los, usar-los com a dades o
utilitzar-los per a qualsevol propdsit legal , sense barreres financeres, legals o
técniques diferents de la fonamental del propi accés". Amb dades de I'any 2006,
el nombre de revistes científiques (no només de l'área de ciéncies de la salut)
consultables amb accés obeft era aproximadament un 2%o deltotal 6r.

En I'accés lliure no hi ha ingressos per les subscripcions, i encara que no
té els costos de la publicació i tramesa en paper, té despeses del mantenlment
del web. S'está passant el cost dels lectors als autors, ja que en la major part
dels casos és I'autor, o la institució on desenvolupa la recerca, qui finangi la
publicació.

En I'accés obeft alguns editors han incorporat publicitat com a forma de
finangament. En aquest cas queda tanlbé el duble de si conservaran la
independéncia a I'hora de seleccionar els afticles a publicar.
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Diferents estudis han comeng at a analitzar els efectes de l'accés obeft en

la fbrma de publicació dels autors "2, en el factor d'impacte dels afticles i de les

revistes 6r. Així mateix es planteja si I'existéncia de versions electrdniques de

les revistes impreses produeix un canvi en el factor d'impacte que tenen. ja que

els investigadors hi poden accedir amb major facilitat i afavorir-ne la immediatesa

i la freqüéncia de la citació des del cotnettqarnent 42.

Pel que fa a les revistes en accés obeÍ cal destacar.

BioMed CenÍral

www.biomedcentral. com
L 'ed i to r ia l  B ioMed Cent ra l  pub l i ca  quas i  dues-centes  rev is tes

biomédiques en accés obert revisades per expefts. També ajuda i promou
projectes encaminats a alliberar I'accés electrdnic d'articles científics.

PubMed Central

http ://www.pubmedcentral.nih. gov/

És I'arxiu electrdnic gratuit del Ilational Instinúes of Health (NIH) de
revistes biomédiques. Qualsevol investigació realitzadaarnb finangament de la
institució ha d'estar publicada sis mesos després a Pub|led Central.

PLoS Metlicine

http ://medicine.plosj oumal s. org/perl serv/'?request-
index-html&issn: 1 549- I 676

És un revista médica d'accés obert publicada en línia mensualment per

la Public Library oJ'science (PLoS) des d'octubre de 2004.

Scielo

h t tp :  / sc ie lo . i sc i  i  i .es
És una iniciativa dela Fundación de Apovo a la Investigación del Estado

rJe Sao Pablo i del Centro Lelinoantericano I' del Caribe de Información en
Ciencias de la Salud, amb I'objectiu de promoure la divulgació científica
especialment a América Central i Sud-américa n'.

P ro.t' e c t r¡ e -rev i s t as

http ://www.tecnociencia.es/e-revistas/index j sp

35



Desenvolupat dins el Porfal Tbcnociencie, sota el patrocini i financament
de Ia Fundacir5n Española para la Ciencia ), la Tecnok:gia (FECyT) per
personaf especialitzat de dos centres del cSic: Centro de Inf-ormoc.ión v
Docuntentación Científica (cINDoc) i Centrc Tecnico tle Infttninatica (crIj.

L'objectiu del projecte és la creació d'una plataforma digital on recollir,
seleccionar i allotjar les revistes espanyoles i sud-americanes que compleixin
uns detemrinats requisits de qualitat.

Directory of Open Acces Journal (DOAJ)

http://www.doaj.org/
Projecte intemacional liderat per la universitat de Lund (Suécia) que

ofereix accés gratuit al text complet de 3038 revistes en 9gB de les quals es pot
fer la cerca a nivell d'arlicle. Moltes d'aquestes revistes són de l'ámbii bioméáic.
L'objectiu és cobrir totes les revistes científiques i académiques de lliure accés
que usin un sistema de control de qualitat que en garanteixi el contingut.

Free Medical Journals

http ://www. freemedicalj oumals. com/
És un directori que permet accedir gratuitament als articles que són d'accés

lliure, ja siguin procedents de revistes obertes totalment u...riibl., o de les
revistes tradicionals que presenten una versió en línia lliure un temps, per exemple
srs r-nesos o un any, després de la publicació irnpresa. Conté publicacions en
anglds, francés, castellá, porlugués i altres llengües.

El British Medical Journql el descrivia com o5: "one fascinating antl
use/irl .service thqt web technology has permittecl is'.free o"r".r, to the fuTl text
o.f online versions oJ'traditional and well known meclical journals. so íf you
want to know what full text material is Ji.ee qncl where to .finct ít, liok at
w-w'n'.freemedicaljournals.com. The home page ol/brs goocrJunctionality, with
the options of viewing journal sites by speciarty and by taigttage. It also has
a separote lísting o.f iournals that are new to the online *orid. This is an
extremel.v handy site. ".

A nivell espanyol cal destacar en aquesta situació de lliure accés:

Re¿l de Revistcts Científicas E.spañolas (REVICIEN)

http://revicien.net
Per a la difusió de les publicacions científiques publicades íntegrament a

Espanya.
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Proporciona I'accés als resums dels arlicles publicats per les revistes
espanyoles participants, així com enllaqos directes al text complet, la majoria
de lliure accés.

I a nivell catalá:

Ret'i,stes Cetalanes amb Acc'é.s Obert (R,4CO)

Ir l tp:  / /www.raco.cat/

RACO, tal cotn s'autodefineix, és un dipósit cooperatiu des del que es
poden consultar, en accés obert, els arlicles a text complet de revistes científiqr.res,
culturals i erudites catalanes. Les revistes que s'inclouen a RACO són aquelles
que tenen sumari, afiicles signats de més de tres págines i que estan editades
dins de l'ámbit d'una institució científica, cultural i/o erudita catalana. No és
específic de les ciéncies de la salut, perd si que hi podem trobar revistes com
Gimbernat (sobre histdria de la medicina i la ciéncia), TECA ( sobre tecnologia
i ciéncia dels aliments) r Apunts (sobre medicina de I'esport).

RACO és un projecte del Cr¡zsorci de Biblioteques Universitdrie's de
Catalunya, del Centre de Supercomputació de Catalunyct,i dela Biblioteca de
Catalunya i compta amb el supofi de la Generalitat de Catalunya.

També cal destacar que aquesta obeftura de la comunicació científica
pot presentar altres formes que no són només les revistes científiques. És el cas
dels dipósits temátics o bé institucionals on el personal investigador (en aquest
darrer cas de la prdpia institLrció) pot dipositar els seus treballs en fbnlrat
electrdnic, com per exetnple tesis doctorals.

Tesis Doctorals en Xarxa (TDX)

http ://www.tdx.cesca.es/

Que conté en format digital unes dues mil tesis doctorals llegides a les
universitats catalanes i en altres comunitats autdnomes.

Permet la consulta a través d'Internet del text complet de les tesis. La
cerca es pot realitzar per autor, director, títol, matéria de la tesi així com per
tuniversitat i deparlament i any de def-ensa.

Els objectius tal com expressen en el propi web, gestionalpel Consorc'i
de Biblioteques Llniver.sifarie,s tle Cqlalun.t,s t el Centre de Supercomptttttció
de Catalunya, i patrocinat per la Generalitat de Catalunya, són difondre els
resultats de la recerca universitária, oferir als autors una eina que iucretttenta
I'accés i la visibilitat del seu treball i impulsar I'edició electrÓnica.
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A més, també está previst a mitjá termini de reconvertir a format digital
algunes tesis ja presentades durant els úrltirrs ¿rnys elt altres formats. microf,rtxa
o paper.

En la mateixa línia, a nivell espanyol podem trobar:

TESEO

http ://teseo. mec.es/teseo/j sp/teseo jsp

Base de dades del Mini.sterio de Educación y Cultura. Dóna referéncia
bibliográfica i, a vegades, resum de les tesis doctorals llegides a Espanya des
de 1976.

Cervantes Virtttal

http ://www.cervantesvirlual.com/tesis/i ndex j sp
Catáleg de tesis doctorals electroniques en llengües hispdniques de 23

universitats, principalment espanyoles, amb text complet d'accés obert.

Dialnet

http ://dialnet. unirioj a. es/servlet/porladates i s
Permet la cerca per paraula clau, autor i títol i també la consulta per

temes. Inclou tesis a text complet de'. Llniversidtttl de E,rtrentqdttra, Llniversitlud
de Lo Laguna, Llniversidctel de La Rio.ja, Llniver.sidud de Las Pqlmu.s de Gran
Canaria, i Universidad Ptiblica de Navarru.

També universitats concretes faciliten aquest servei en relació a les tesis
prdpies. és el cas de la (Jniversidad Compllttense de Madrid o la LJnit'ersidad
de La Lttguna, i el mateix podem dir d'universitats d'altres paisos.

Dins l 'árnbit  de I 'accés oben i  en relació a les ci tacions de les revistes
també s'ha de fer esment del portal Scimugo Journal & Country Rank
(www.scimagojr.com) que agafa el nom de Scimago Journal Ranfr (SJR),
elaborat pel grup Scimago. El grup Scintago és un grup de recerca integrat per
membres de les universitats de Granada, Extremadura, Carlos III (Madrid) i
Alcalá de Henares. Aquest portal apareix com a altemativa en accés oberl als
productes de Thomson Scientific, i des d'aquest any 2008 inclou una série
d'indicadors científics de revistes i de paisos. desenvolupats a parlir de la
infon'nació recollida a la base de dades Scr.yzr^r.Cionté el ránquing de les revistes
i també dels paTsos, amb la producció total en nombre de documents. les citacions
rebudes i les citacions ner documents a8.
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Les editorials han anat adoptant el nou mitjá de comunicació al matetx

temps que ofereixen més prestacions al subscriptor entre les quals hi ha I'accés

al format electrdnic de les seves revistes, perd també I'accés a les col'leccions

de números  an ter io rs ,  s is teures  d 'a le r tes  persor ra l i t za ts  que av isen

automáticament quan s'ha publicat algun tema d'interés en un ámbit préviament

seleccionat. o 1'estudi estadístic de la utilització dels diversos documents airí

com de les mesures d'impacte corresponents.

Amb dades c1el 2004, sobre Lrn total  de 360 revistes biomédiques

espanyoles actives en aquell any, es troba que I'accés més freqüent en el (tlu'6

de les revistes és el mixt ( en paper i en línia/, en el 29,7oA és només en paper i

en el 3 .3oA només en línia t".

Quan I'accés electrdnic és possible es pot accedir al text complet en due s

de cada tres revistes.
Fins ara la majoria han portat I'edició impresa al web sense afegir-hi les

altres possibilitats com 1'hipertext. és a dir, vincles a altres bases de dades, cr

relació amb altres documents.
Totes aquestes iniciatives desitgen millorar el sistema de la comunicació

científica i facilitar I'accés a les publicacions mitjanqant un menor temps de

distribució. una reducció dels costos i una més gran preséncia de documeuts
científics que quedarien perduts o oblidats perqué no estarien en les grans bases
de dades del coneixement.

COMUNICACIÓ CIENTÍFICAA LA SOCIETAT

Fins aquí he comentat I'aspecte de la comunicació entre professionals,

entre els propis científics, peró hi ha un altre aspecte que en el món actual no es
pot descuidar que és el de la comunicació de la ciéncia a la societat, fora ja de

I'entorn on es realitza la investigació oó 67.

Entre les iniciatives per apropar el coneixement científic al públic és ben

coneguda la publicació de revistes de divulgació (per exemple, Scientilic
American (http://www.sciam.conV ) així com seccions específiques o suplements
de la premsa diária, (en són exemples els suplements de /-a Vanguardia, el Pqís

o El Mundo). També en els altres mitjans com rádio i televisió trobem programes,

i fins i tot canals específics, de divul-eació de la ciéncia. Així podem destacar el

programa REDES i també a nivell internacional BBCNews Health i Cl¡llV.cctttt

Health. i com ¿r catrals de televisió Discot''erv Chctnnel.

Qnant a les revistes cientifiques, sabent de la imporláncia dels mitjans de

comunicació, usen diferents sistemes per aproximar-s'hi. La práctica més difosa

és el comunicat de premsa en el que anuncien el destacat del número que



publiquen 68.Aixó pot desencadenar que en algunes ocasiones es produeixi la
difusió posterior d'informacions sensacionalisJes. A vegades és el propi ús del
llenguatge científic el que hi contribueix, ja que paraules usades de manera
rutindria en I'entom científic poden tenir un significat diferent per al lector no
especialitzat 6') i donar lloc a interpretacions no del tot ajustades.

Evidentment que els periodistes cientí f lcs o ers cientí f ics que fan
comnnicats han de buscar titulars interessants, pero ha de ser conrpatib[e amb
la total fiabilitat de la infonnació 70.

Els professionals que es mouen en aquest ámbit tanrbé han format
associacions i centres relacionats amb aquest aspecte de la divulgació de la
ciéncia que els penneti estudiar i valorar com fer arribar al públic de fomra més
adequada els avengos científics que es produeixen. En són un exemple:

Obseructtori de la Comunic.oció CientíJic.a (OCC)

És un centre especial de recerca vinculat al DepartantenÍ de periotlisnte
i comunicació Audiovi,suel de la universitat pontpeu Fabra (upF), creat I'anv
1994 per una iniciativa conjunta entre el Departament d,universitats, Recercá
i Societat de la lnformació de la Generalitat de catarunya i 1a UpF.

L'occ está especialitzat en l'estudi i l 'análisi de la transmissió del
coneixement científic, médic i tecnologic a la societat.

Entre les publicacions que realitzen poclem clestacar-ne dins l'ámbit de la
salut:

Quarli, Cienciet, Medicina, Contmicación y Culfurct

. _És u,a publicació periddica trimestral ecritada per aquest observatori
amb el patrocini de CITRAN.

Irzforme Qttiral

http ://www. fundacionvilacasas. com/infomrequiralc. htm
Recltrs d'análisi de la infonnació de la premsa sobre biomedicina elaborat

per la Fundación vila casas i I'observatori de cr¡mttnicació Científica.
La publicació és anual i s'elabora a paftir de les informacions de salut

pLrblicades en els mitjans de comunicació eicrits.
Publiquen també Tendencias euirar que és el dossier mensual que

complementa i avanqa els resultats de I'informe anual.
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Associeció Cetalanq de Contunic'ctció Científica (ACCC)

http : //www. acccnet.net/
Entitat professional, constituida el 1990, que agrllpa comunicadors

científics, periodistes especialitzats, científics, divulgadors i editors de l'ámbit
catalá amb interés per comunicar la informació científrca a través dels mitjans
escrits i audiovisuals. Participa en I'organització de la setmana de la ciéncia i
en l'elaboració de guies de divulgació científica.

As<tciación Esparíola de Periodistno Cíentíficri (AEPC)

http ://www. c ienc¡ec. com/pcli ndex. html
Fou fundada a Madrid, l 'any 1971. amb els object ius de crear un cl ima

d' interés de la societat espanyola de cara a la ciéncia, de millorar la qualitat
profbssional dels periodistes dedicats a la divulgació científica i tecnoldgica , i
de cooperar amb els organismes i institucions de carácter públic i privat, tant a
nivell espanyol com intemacional, per al compliment d'aquestes finalitats.

A nivel l  internacional podem esmentar Eurrtpean (Juion Science
JoLtrnalists'Association (EUSJA) que es va constituir amb finalitat similar
(http ://www. esf. org/eusj a/index.htm).

Una preocupació fbnarnental en tots els casos és la selecció de la notícia,
per les implicacions i e.rpectatives que pot oferir en població molt sensible a
aquella informació en particular, sobretot quan s'extrapolen conclusions sobre
possibilitats o expectatives de tractaments, o quan la prdpia notícia pot
representar una angoixa en el col'lectiu afectat. Es la situació, per exemple, que
es va presentar amb la demanda de vacunació massiva per a la meningitis C
anan de I'atrgment del nombre de casos, en contra del que eren les recornanacions
de les autoritats sanitáries en aquell moment.

Per tal d'evitar situacions d'alarma sanitária en la transmissió de la
infbmració sense deixar de comunicar-la de la manera més acurada possible,
s'han plantejat diverses propostes que básicament es poden resulnir totes elles
en una més estreta col'laboració entre periodistes i científics 7r.

COf ISIDERACIONS FINALS

Les publicacions científiques solen ser un dels productes f,rnals de tota
activitat científica.



Publicar els resultats d'una invesrigació, es pot dir que és una obligació
de I'investigador que I'ha realitzacla, ja que els altres científics tenen el dret a
estar-ne informats.

Al llarg del temps ha evolucionat la fbnna de fer aquesta comunicació
entre professionals, ll igada a les possibilitats técniques de cada moment de la
histór ia.

Actualment la majoria de les revistes disposen d'una versió al web. encara
que sigui únicament com a simple coexisténcia de les versions electrdnica i en
paper. També s'ha incrementat notablement el nombre de publicacions que són
excl usivament electrón iques.

Tanmateix el fet d'estar en lbmat electrdnic no vol dir que no hi hagi
una subscripció d'accés, com hi ha subscripció en paper.

Per reivindicar I'accés a les publicacions científiques sense restriccions
s'ha desenvolupat el moviment de I'Open Access o accés lliure sense cap cost
per al lector. Aquest accés lliure podrá repercutir en el factor d'impacte de les
revistes, com també hi podrá influir la major preséncia de revistes en format
electrónic, perqué la immediatesa facilita segurament la citació.

En aquesta direcció i per intentar trobar indicadors més fiables que valorin
la repercussió de les publ icacions cientí f iques, s 'estan desenvolupant
extraordináriament e1s estudis bibliornétrics de la informació.

Avui en dia, més aviat hem de dir que el problema real és quasi bé d'excés
d'informació i que aquesta informació necessita ser seleccionada i separada en
el que té d'essencial i signif,rcatiu del que no representa cap valor afegit per a la
presa de decisions.

És també a causa d'aquesta gran quantitat de documents publicats que
els editors acostumen a of-erir seleccions bibliográfiques de l'área d'interés de
l'usuari juntament amb altres serveis suplementaris, que ajuden a mantenir els
coneixements actualitzats seuse haver-ne de fer personalment la selecció.

Un altre aspecte a destacar del moment actual és el ressd de notícies de
l'ámbit de la salut en els mit¡ans de cc'municació. Abans aquests tipus de notícies
només es divulgaven en els entolxs professionals, i actualment arriben al ciutadá
a través d'especialistes en comunicació científica, que han de deixar clara la
diferéncia entre el que s'investiga i el que ja está a I'abast de tothom.

Confiem que totes aquestes possibilitats actuals d'accés a la informació
siguin realment una eina que ens ajudi en el desenvolupament i I 'aplicació de
medicaments sesurs i  ef icacos.

+z

Moltes grácies.
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