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Accedir a PubMed com a usuari de la UAB 

El Servei de Biblioteques disposa d’una URL específica per als usuaris de la Universitat Autònoma de 
Barcelona que permet enllaçar els resultats de les cerques de PubMed amb els articles i els serveis de les  
biblioteques de la UAB: www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?otool=bibuablib 
 

 

Quins avantatges té? 

Facilita l’accés al text complet de l’article en cas que estigui disponible a les biblioteques de la UAB.  L’accés es 
realitza a través de la icona. on es mostren diferents opcions: 

 Localització de l’article  

 Accés al text complet 

 Dades bibliomètriques (factor d’impacte del JCR) 

 Exportació de dades a Mendeley 

 Préstec Interbibliotecari (consulteu les tarifes vigents) 
 
En cas que l’article no estigui disponible en el fons de biblioteques de la UAB es pot sol·licitar a través del 
Préstec Interbibliotecari.    

Opció 1: fer servir la URL per a la UAB  

1.- Accediu mitjançant la següent URL: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibuablib.  

2.- Per tal que aparegui la icona  en els resultats de cerca s’ha de canviar el format de visualització  
de Summary a Abstract amb el desplegable Format: 

 

 
 

Trobareu la icona  al final de cada registre: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?otool=bibuablib
https://www.uab.cat/web/que-oferim/prestec-interbibliotecari-per-a-membres-uab-1345721701285.html#e5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibuablib
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Opció 2: fer servir la funcionalitat My 
NCBI (personalitzant el servei) 

Per accedir a aquesta opció hem de tenir activat un compte personal de Pubmed. Accediu a la URL 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibuablib., una vegada dins, enregistreu-vos-en.  
 
Si ja us heu registrat, identifiqueu-vos a Sign in to NCBI  amb el vostre codi i contrasenya. 
 

 
 
Seleccioneu “My NCBI” per accedir a “My NCBI Home”. Escolliu “NCBI Site Preferences” de la barra superior 
dreta. 
 

 
 
Un cop dins aneu fins “PubMed Preferences”. Tot seguit cliqueu a “Outside Tool” 
 

 
 
I seleccioneu la universitat 
 

 
 
i premeu el botó    
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