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Historie Historie 

1981 Kanada 1981 Kanada 
–– McMasterMcMaster University, kliniUniversity, kliniččttíí epidemiologovepidemiologovéé „„HowHow to to 

readread clinicalclinical journalsjournals??““ –– sséérie rie ččlláánknkůů uveuveřřejnejněěných v ných v 
CanCan. Med. . Med. AssAss. J. . J. (David (David SackettSackett))

1991 1991 
–– termtermíín EBM poprvn EBM poprvéé publikovpublikováán (n (GUYAT,GH. EvidenceGUYAT,GH. Evidence--basedbased

medicinemedicine. ACP . ACP JournalJournal ClubClub, vol.114, 1991, A, vol.114, 1991, A--16.)16.)

1993 1993 –– 2000 2000 
–– sséérie 25 rie 25 ččlláánknkůů „„UsersUsers´́s s GuidesGuides to to MedicalMedical LiteratureLiterature

SeriesSeries in JAMA. in JAMA. 



1. 1. GreenhalghGreenhalgh, T. , T. Jak pracovat sJak pracovat s vvěědeckou publikacdeckou publikacíí : z: zááklady klady 
medicmedicííny zalony založženenéé na dna důůkazechkazech. 1.. 1.vydvyd. Praha : . Praha : GradaGrada
PublishingPublishing, 2003. 208 s. ISBN 80, 2003. 208 s. ISBN 80--247247--03100310--6.6.

2. 2. GuyattGuyatt, , GordonGordon; ; DrummondDrummond, , RennieRennie.. UsersUsers´́ guidesguides to to thethe
medicalmedical literatureliterature: a : a mannualmannual forfor evidence evidence –– basedbased clinicalclinical
practicepractice. Chicago: AMA . Chicago: AMA PressPress, 2002. 706 s. ISBN 1, 2002. 706 s. ISBN 1--5794757947--174174--99

3. 3. SackettSackett, D. J. Evidence , D. J. Evidence basedbased medicinemedicine: : whatwhat itit isis andand whatwhat
itit isnisn´́t. t. Brit. Med. J.Brit. Med. J. 1996, vol. 312, no. 7023, 1996, vol. 312, no. 7023, pppp. 71 . 71 ––72.72.

4. 4. TheThe CASP CASP internationalinternational network. network. [[onlineonline] (cit 7.11.2003) ] (cit 7.11.2003) 
DostupnDostupnéé nana WWW: WWW: http://http://www.caspinternational.org.ukwww.caspinternational.org.uk

LiteraturaLiteratura



NovNovéé paradigma lparadigma léékakařřskskéé ppééčče e -- publikovanpublikovanéé
medicmedicíínsknskéé ddůůkazykazy
Evidence Evidence BasedBased MedicineMedicine

Definice EBM
EBM je svědomité, jednoznačné a uvážlivé použití nejlepších 
současných důkazů při rozhodování o péči o jednotlivé
pacienty
SACKETT, DL. aj. Evidence based medicine: what it is and
what it isn´t. Brit. Med. J. 1996, Jan 13, vol. 312, 13 no. 
7023,  s. 71-72.

Integrace nejlepšího důkazu výzkumnou činností s klinickou 
zkušeností a hodnotami pacienta
SACKETT, DL. aj. , 2000



Profesor Profesor ArchibaldArchibald LemanLeman CochraneCochrane
(1909(1909--1988)1988)





StudiesStudies

SynthesisSynthesis

SynopsesSynopses

SystemsSystems

Computerized

Decision support
„Clinical evidence“

„Up To Date“

EBM abstracts

Cochrane

Original studies
in Journals

Haynes RB.  “Of studies, syntheses, synopses, and systems: the “4S” evolution of services for finding 
current best evidence.” ACP Journal Club. 2001 Mar-Apr;134:A11-A13.

““4 S4 S”” ApproachApproach

ScopeScope ofof MedicalMedical InformationInformation



Hierarchie dHierarchie důůkazkazůů –– typy primtypy primáárnrníích studich studiíí
„„Jak sprJak spráávnvněě ččííst?st?““

•• Systematický pSystematický přřehled a metaehled a meta--analýzaanalýza

•• KlinickKlinickáá kontrolovankontrolovanáá a a randomizovanrandomizovanáá studiestudie

•• KohortovKohortováá studiestudie

•• Studie pStudie přříípadpadůů a kontrola kontrol

•• PrPrůřůřezovezováá studiestudie

•• KauzistikaKauzistika



KlinickKlinickáá kontrolovankontrolovanáá a a randomizovanrandomizovanáá studiestudie
RTC RTC –– RandomizedRandomized ControlledControlled TrialTrial /Double/Double--BlindBlind

Studie ovStudie ověřěřujujííccíí úúččinnost linnost lééku nebo lku nebo lééččebnebnéého postupu ho postupu 
porovnporovnáávváánníím ve skupinm ve skupináách nch nááhodnhodněě vybraných osob. vybraných osob. 
Obvykle s principem dvojitObvykle s principem dvojitěě slepslepéého pokusu.ho pokusu.

KlinickKlinickéé –– experimentexperimentáálnlníí studie provstudie prováádděěnnéé na pacientechna pacientech

KontrolovanKontrolovanéé –– experimentexperimentáálnlníí lléék nebo procedura jsou k nebo procedura jsou 
srovnsrovnáávváány s jiným lny s jiným léékem nebo procedurou, kem nebo procedurou, 
nněěkdy s kdy s placebemplacebem a na něěkdy s dkdy s dřřííve pouve použžíívanou lvanou lééččboubou

RandomizovanRandomizovanéé –– pacienti jsou do skupin ppacienti jsou do skupin přřiiřřazovazovááni ni 
nnááhodným výbhodným výběěremrem



TTřři pili pilíířře EBMe EBM

Klinický scKlinický scéénnáářř

VyhledVyhledáávváánníí
relevantnrelevantníí literaturyliteratury

ShrnutShrnutíí a vyhodnocena vyhodnoceníí
nalezených dnalezených důůkazkazůů



Kompetence k Kompetence k řřeeššeneníí problprobléémmůů EBMEBM

1.1. Formulace klinickFormulace klinickéého problho probléémumu

2.2. Schopnost Schopnost úúččinninněě a efektivna efektivněě vyhledat informavyhledat informaččnníí
zdrojezdroje

3.3. KritickKritickéé zhodnocenzhodnoceníí nalezených dnalezených důůkazkazůů

4.4. RozhodovRozhodováánníí o postupu lo postupu lééččby: vyuby: využžititíí ddůůkazkazůů



SpoluprSpoluprááce lce léékakařře s knihovne s knihovnííkemkem

Formulace klinickFormulace klinickéého problho probléémumu

VyhledVyhledáávváánníí relevantnrelevantníí literaturyliteratury
a kriticka kritickéé zhodnocenzhodnoceníí nalezených dnalezených důůkazkazůů ((criticalcritical
appraisalappraisal))

RozhodovRozhodováánníí o vyuo využžititíí llééččby:by:
vyuvyužžititíí ddůůkazkazůů



SpoluprSpoluprááce lce léékakařře s knihovne s knihovnííkemkem

•• Formulace klinickFormulace klinickéého ho 
problprobléémumu

•• VyhledVyhledáávváánníí
relevantnrelevantníí literaturyliteratury
a kriticka kritickéé zhodnocenzhodnoceníí
nalezených dnalezených důůkazkazůů
((criticalcritical appraisalappraisal))

•• RozhodovRozhodováánníí o vyuo využžititíí
llééččby:by:
vyuvyužžititíí ddůůkazkazůů

•• schopnost schopnost úúččinninněě a efektivna efektivněě
vyhledat informavyhledat informaččnníí zdrojezdroje

•• akvizice a mapovakvizice a mapováánníí zdrojzdrojůů
EBMEBM

•• strategie vyhledstrategie vyhledáávváánníí
(zdroj, KW, filtry )(zdroj, KW, filtry )

•• ppřřehled výsledkehled výsledkůů vyhledvyhledáávváánníí

•• vyhodnocenvyhodnoceníí nalezených nalezených 
zdrojzdrojůů EBM EBM 

•• dokument dokument deliverydelivery



SpoluprSpoluprááce knihovnce knihovnííka s lka s léékakařřemem

2. 2. Schopnost Schopnost úúččinninněě a efektivna efektivněě vyhledat vyhledat 
informainformaččnníí zdrojezdroje

-- akvizice a mapovakvizice a mapováánníí zdrojzdrojůů EBMEBM

-- strategie vyhledstrategie vyhledáávváánníí (zdroje, tr(zdroje, trééninky, KW ninky, KW ––
medicmedicíínsknskéé + ekonomick+ ekonomickéé))

-- ppřřehled výsledkehled výsledkůů vyhledvyhledáávváánníí

-- vyhodnocenvyhodnoceníí nalezených zdrojnalezených zdrojůů EBM podle kvalityEBM podle kvality

-- dokument dokument deliverydelivery



SpoluprSpoluprááce knihovnce knihovnííka s lka s léékakařřemem

3. 3. SyntSyntééza nalezenza nalezenéé literatury a kritickliteratury a kritickéé zhodnocenzhodnoceníí
nalezených dnalezených důůkazkazůů

-- vyhledvyhledáánníí ččlláánknkůů systematicksystematickéého pho přřehledu ehledu ((CASPCASP))
(systematický p(systematický přřehled snehled sníížžíí pravdpravděěpodobnost zkreslenpodobnost zkresleníí informace)informace)

4. 4. RozhodovRozhodováánníí o postupu lo postupu lééččby: vyuby: využžititíí ddůůkazkazůů

zvyzvyššovováánníí kvality kvality žživotaivota
ekonomickekonomickéé aspekty aspekty 

„„perceivedperceived safetysafety –– perceivedperceived healthhealth““/ pocit bezpe/ pocit bezpeččíí
(diagnostick(diagnostickáá medicmedicíína,pacientskna,pacientskéé informace)informace) 20052005



Zdroje Zdroje EBM / EBM / multizdrojovmultizdrojovéé vyhledvyhledáávváánníí

DatabDatabááze ze -- traditradiččnníí zdrojzdroj

TheThe CochraneCochrane LibraryLibrary
1.1. TheThe CochraneCochrane DatabaseDatabase ofof SystematicSystematic ReviewsReviews –– ppřřehledovehledovéé ččlláánky nky 

((systamaticsystamatic reviewsreviews) a protokoly vytv) a protokoly vytváářřenenéé v rv ráámci tmci tééto organizace, to organizace, 
aktualizaceaktualizace

2.2. TheThe DatabaseDatabase ofof AbstractsAbstracts ofof RewiewsRewiews EffectivnessEffectivness (DARE) (DARE) –– cca 1000 cca 1000 
kvalitnkvalitníích ch ččlláánknkůů ze svze svěětovtovéé literaturyliteratury

3.3. TheThe CochraneCochrane ReviewReview MethodologyMethodology DatabaseDatabase –– praktickpraktickéé aspekty aspekty 
ppřřehledových ehledových ččlláánknkůů

4.4. TheThe CochraneCochrane ControlledControlled TrialsTrials RegisterRegister –– registrregistr
cca 200 000 kontrolovaných studicca 200 000 kontrolovaných studiíí

TheThe CochraneCochrane CollaborationCollaboration,, od roku 1992  od roku 1992  -- Oxford, 1993  Oxford, 1993  -- svsvěětt
http://www.cochrane.orghttp://www.cochrane.org
ClinicalClinical Evidence / Evropa/syntetickEvidence / Evropa/syntetickáá databdatabááze pro EBMze pro EBM
DynaMedDynaMed/USA/syntetick/USA/syntetickáá databdatabáázeze



Doporučené postupy

Akutní intoxikace po požití léků Autoři: Ticháček, 
DrábkováSpolečnost: Společnost urgentní medicíny a medicíny 
katastrof ČLS JEP 080103Kompetence posádek RZP
Autoři: Ticháček
Společnost: Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof 
ČLS JEP 080102Neodkladná resuscitace
Autoři: Knor, Franěk
Společnost: Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof 
ČLS JEP 080106PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE O PACIENTY S 
AKUTNÍM MOZKOVÝM INFARKTEM INDIKOVANÉ K 
TROMBOLYTICKÉ LÉČBĚ
Autoři: Ticháček
Společnost: Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof 
ČLS JEP, Česká neurologická společnost
www.urgmed.cz





BariBariééry EBMry EBM

ppřříístup ke zdrojstup ke zdrojůůmm
dovednosti pdovednosti přři vyhledi vyhledáávváánníí
sledovsledováánníí klinickklinickéé ototáázkyzky
ččasas
priorita klinickpriorita klinickéé ototáázkyzky
osobnosobníí iniciativainiciativa
dynamika týmu a kultury institucedynamika týmu a kultury instituce
technicktechnickéé baribariééryry

Zdroj:Zdroj: GreeneGreene,M.,M.--RuffRuff,T.: ,T.: WhyWhy residentsresidents failfail to to answeranswer theirtheir cliniccalcliniccal
questionsquestions? A ? A qualitativequalitative study study ofof barrriersbarrriers to to practicingpracticing EBM. EBM. 
AcademicAcademic MedicineMedicine,vol.80,,vol.80,čč.2 2005.2 2005



Jak pJak přřekonat bariekonat bariééry pry přříístupu stupu 
k EBM a nalk EBM a naléézt nejlepzt nejlepšíší ddůůkazy?   kazy?   

Spalte svSpalte svéé traditradiččnníí uuččebnice ebnice 

PPřřijmijměěte  te  ““4S4S”” ppřříístup k stup k infinf. zdroj. zdrojůůmm

ZajistZajistěěte pte přříístup k EB informastup k EB informaččnníím slum služžbbáámm

Investujte do EB Investujte do EB ččasopisasopisůů a online slua online služžebeb

Je Je ččas zmas změěnit zpnit způůsob vyhledsob vyhledáávváánníí nejlepnejlepšíších dch důůkazkazůů ? ? 





ProfesionProfesionáálnlníí informainformaččnníí zdroje zdroje 
pro vzdpro vzděělláávváánníí

PhDr. E. S.  Lesenková

Kabinet vědeckých informací IPVZ



Postupy vyhledPostupy vyhledáávváánníí a zpa zpřříístupstupňňovováánníí VLIVLI

1.1. Elektronicky / Internet / vyhledElektronicky / Internet / vyhledáávavačče / bez ue / bez užžititíí knih. knih. infinf. . 
sluslužžeb eb -- samoobsluhasamoobsluha

2.2. Elektronicky / Internet / bezplatnElektronicky / Internet / bezplatnéé zdroje pro rezdroje pro reššereršši / i / 
vyuvyužžititíí elektronických knihoven / registrace na portelektronických knihoven / registrace na portáálechlech

3.3. Klasicky/objednKlasicky/objednáávkou pvkou přřes portes portáály nebo ply nebo přříímmáá nnáávvššttěěva va 



InstituceInstituce
FirmaFirma SystSystéémm AdresaAdresa ZdrojeZdroje PPřříístupstup

PubMedPubMed
MedlineMedline PlusPlus

http://www.http://www.nlmnlm..nihnih..govgov databdatabáázeze bez registracebez registrace

MedvikMedvik http://www.http://www.nlknlk..czcz databdatabáázeze
ee-- ččasopisyasopisy

registrace obregistrace obččana ana ČČRR
sluslužžba HAN ba HAN –– vzdvzdáálený plený přříístup k placenýmstup k placeným
licencovaným zdrojlicencovaným zdrojůům odkudkolim odkudkoli

MedPortMedPort http://www.ipvz.http://www.ipvz.czcz databdatabáázeze
ee-- ččasopisyasopisy

http://www.medport.ipvz.czhttp://www.medport.ipvz.cz
ppřřes web es web http://www.knihovna.ipvz.czhttp://www.knihovna.ipvz.cz
ppřřes web vyhledes web vyhledáávavačče  e  -- klklííččovovéé slovo slovo 
„„MedPortMedPort““

WebovWebovéé strstráánkynky http://www.lf1.http://www.lf1.cunicuni..czcz databdatabáázeze
ee-- ččasopisyasopisy

WebovWebovéé strstráánkynky http://www.lf2.http://www.lf2.cunicuni..czcz databdatabáázeze
ee-- ččasopisyasopisy

WebovWebovéé strstráánkynky http://www.lf3.http://www.lf3.cunicuni..czcz databdatabáázeze
ee-- ččasopisyasopisy

http://www.http://www.lfplfp..cunicuni..czcz databdatabáázeze
ee-- ččasopisyasopisy

http://www.http://www.lfhklfhk..cunicuni..czcz databdatabáázeze
ee-- ččasopisyasopisy

http://www.http://www.munimuni..czcz ppřříístup omezen pro studenty a stup omezen pro studenty a zamzam. MU . MU 
prostprostřřednictvednictvíím virtum virtuáálnlníí privpriváátntníí ssííttěě VPNVPN

http://www.http://www.upolupol..czcz ppřříístup omezen pro studenty a stup omezen pro studenty a zamzam. UP . UP 
prostprostřřednictvednictvíím virtum virtuáálnlníí privpriváátntníí ssííttěě VPNVPN

registrace registrace zamzaměěstancestance a studenta UK,a studenta UK,
který zkterý zíískskáá kartu a kartu a autentifikujeautentifikuje se pomocse pomocíí
CentrCentráálnlníí autentifikaautentifikaččnníí sluslužžby a mby a máá
momožžnost pomocnost pomocíí zzíískaných pskaných přřihlaihlaššovacovacíích ch 
úúdajdajůů se pse přřipojit k sluipojit k služžbběě OnelogOnelog --
vzdvzdáálený plený přříístup k placeným licencovaným stup k placeným licencovaným 
zdrojzdrojůům odkudkolim odkudkoli

NNáárodnrodníí lléékakařřskskáá
knihovna  USAknihovna  USA

NNáárodnrodníí lléékakařřskskáá
knihovna  knihovna  ČČRR

IPVZIPVZ

1. LF UK Praha1. LF UK Praha

2. LF UK Praha2. LF UK Praha

3. LF UK Praha3. LF UK Praha

LF MULF MU
BrnoBrno

LFUPLFUP
OlomoucOlomouc

LF UK PlzeLF UK Plzeňň

LF UK LF UK HrHr. Kr. Kráálovlovéé

PPřříístupy k profesionstupy k profesionáálnlníím informam informaččnníím zdrojm zdrojůůmm



DatabDatabááze bibliografickze bibliografickáá /pln/plnéé textytexty

MEDLINE [MEDLINE [OvidOvid]]

Charakteristika:Charakteristika: BibliografickBibliografickáá lléékakařřskskáá databdatabááze. ze. Odkaz:Odkaz: ppřříímý pmý přříístupstup
Producent:Producent: OvidOvid Dostupnost do:Dostupnost do: neomezena neomezena Kategorie:Kategorie: licencovaný zdroj licencovaný zdroj 
PPřříístup z:stup z: Univerzity Karlovy v PrazeUniverzity Karlovy v Praze Obory:Obory: LLéékakařřstvstvíí Podrobný popis:Podrobný popis:MEDLINE MEDLINE 
je jednje jedníím ze dvou nejdm ze dvou nejdůůleležžititěějjšíších zdrojch zdrojůů informacinformacíí v lv léékakařřstvstvíí. Kompletn. Kompletníí
databdatabááze MEDLINE Nze MEDLINE Náárodnrodníí lléékakařřskskéé knihovny USA obsahuje pknihovny USA obsahuje přřes 13 milies 13 milióónu nu 
zzááznamznamůů od roku 1966 do souod roku 1966 do souččasnosti. Citace a abstrakty celosvasnosti. Citace a abstrakty celosvěětovtovéé lléékakařřskskéé
literatury vliteratury vččetnetněě výzkumu, klinickvýzkumu, klinickéé praxe, administrativy, politických aspektpraxe, administrativy, politických aspektůů a a 
sluslužžeb pro ochranu zdraveb pro ochranu zdravíí. MEDLINE obsahuje z. MEDLINE obsahuje zááznamy s bibliografickým znamy s bibliografickým 
popisem i abstrakty popisem i abstrakty ččlláánknkůů z cca 4 800 odborných z cca 4 800 odborných ččasopisasopisůů ze 70 zemze 70 zemíí. MEDLINE . MEDLINE 
taktakéé zahrnuje kapitoly a zahrnuje kapitoly a ččlláánky z vybraných monografinky z vybraných monografiíí, ke zhruba 60% citac, ke zhruba 60% citacíí po po 
roce 1975 je k dispozici abstrakt. Zroce 1975 je k dispozici abstrakt. Zááznamy v MEDLINE jsou klasifikovznamy v MEDLINE jsou klasifikováány pomocny pomocíí
tezauru tezauru MeSHMeSH ((MedicalMedical SubjectSubject HeadingsHeadings). Ro). Roččnníí ppřříírrůůstek MEDLINE je cca 550 stek MEDLINE je cca 550 
000 z000 zááznamznamůů. NLM v . NLM v BethesdBethesděě zavedla od roku 2001 zavedla od roku 2001 řřadu zmadu změěn v databn v databáázi zi 
MEDLINE MEDLINE -- nejdnejdůůleležžititěějjšíší z nich je, z nich je, žže MEDLINE nyne MEDLINE nyníí obsahuje i zobsahuje i zááznamy, kterznamy, kteréé
byly dbyly dřřííve souve souččááststíí separseparáátntníích databch databáázzíí AIDSLineAIDSLine, , BioEthicsLineBioEthicsLine, , ToxLineToxLine, , 
PopLinePopLine a a HealthStarHealthStar. . 



DatabDatabááze EBMze EBM

DynaMedDynaMed [[EbscoHostEbscoHost
Charakteristika:Charakteristika: DynaMedDynaMed je klinickým elektronickým informaje klinickým elektronickým informaččnníím zdrojem, který m zdrojem, který 
byl vytvobyl vytvořřen len léékakařři pro li pro léékakařře a dale a dalšíší profesionprofesionáály v oblasti zdravotnictvly v oblasti zdravotnictvíí. . Odkaz:Odkaz:
ppřříímý pmý přříístupstup OneLogOneLog:: vzdvzdáálený plený přříístup pstup přřes es OnelogOnelog Producent:Producent: EbscoEbsco
PublishingPublishing Dostupnost do:Dostupnost do: 31.5.2008 31.5.2008 Kategorie:Kategorie: testovactestovacíí ppřříístup (stup (freefree--trialtrial) ) 
PPřříístup z:stup z: Univerzity Karlovy v PrazeUniverzity Karlovy v Praze Obory:Obory: LLéékakařřstvstvíí Podrobný Podrobný 
popis:popis:DynaMedDynaMed je klinickým elektronickým informaje klinickým elektronickým informaččnníím zdrojem, který byl m zdrojem, který byl 
vytvovytvořřen len léékakařři pro li pro léékakařře a dale a dalšíší profesionprofesionáály v oblasti zdravotnictvly v oblasti zdravotnictvíí. Je ur. Je urččený ený 
ppřředevedevšíším pro pm pro přříímméé poupoužžititíí ppřři výkonu klinicki výkonu klinickéé praxe (pointpraxe (point--ofof--care). care). DynaMedDynaMed
poskytuje klinicky orientovanposkytuje klinicky orientovanéé souhrny pro taksouhrny pro takřřka 3 000 tka 3 000 téémat. Jednoduchmat. Jednoduchéé a a 
praktickpraktickéé menu umomenu umožňžňuje uje lléékkáářůřůmm, student, studentůům medicm medicííny a dalny a dalšíším pracovnm pracovnííkkůům v m v 
zdravotnictvzdravotnictvíí studium informacstudium informacíí z publikacz publikacíí od celosvod celosvěětovtověě respektovaných lrespektovaných léékakařůřů, , 
klinikklinikůů..DynaMedDynaMed je dennje denněě aktualizovaktualizováán a monitoruje obsahy vn a monitoruje obsahy vííce nece nežž 500 500 
odborných odborných ččasopisasopisůů a a ččasopiseckých databasopiseckých databáázzíí (nap(napřř. . CochraneCochrane DatabaseDatabase ofof
SystematicSystematic ReviewsReviews) pomoc) pomocíí sluslužžby, kterby, kteráá pravidelnpravidelněě uskuteuskutečňčňuje recenzi tuje recenzi těěchto chto 
publikacpublikacíí. Ka. Kažždý dý ččlláánek a evidence je evaluovnek a evidence je evaluováána na zna na záákladkladěě 7 7 úúrovrovňňových kritových kritééririíí
a teprve pota teprve potéé, pakli, pakližže odpove odpovííddáá nnáárokrokůům m DynaMeduDynaMedu, je za, je zařřazena do databazena do databááze. ze. 
DynaMedDynaMed je jediným informaje jediným informaččnníím zdrojem zalom zdrojem založženým na deným na důůkazech, který kazech, který 
umoumožňžňuje naluje naléézt odpovzt odpověďěď pro nejvpro nejvííce klinických otce klinických otáázek, kterzek, kteréé se objevse objevíí v prv průůbběěhu hu 
klinickklinickéé praxe (podle výsledkpraxe (podle výsledkůů studie, kterstudie, kteráá byla publikovbyla publikováána v na v AnnalsAnnals ofof FamilyFamily
MedicineMedicine listopad/prosinec 2005).listopad/prosinec 2005).



DatabDatabááze EBMze EBM

EBM Reviews [Ovid]
Charakteristika: Evidence Based Medicine Reviews. Informační zdroj medicíny založené na důkazech. 
Odkaz: přímý přístup Producent: OVID Dostupnost do: neomezena Kategorie: licencovaný zdroj Přístup 
z: Univerzity Karlovy v Praze Obory: Lékařství Podrobný popis:Ve světové medicíně se stále častěji 
setkáváme s trendem zakládat klinickou praxi na kumulovaných důkazech z primární lékařské literatury 
(Evidence-based Medicine, EBM, medicína založená na důkazech). Lékařské fakulty ve vyspělém světě dnes 
učí EBM studenty, EBM je součástí postgraduálních kurzů a vládní organizace podporují EBM poskytováním 
grantů. Ovid slouží tomuto trendu vytvořením nového informačního zdroje, který se skládá z databází:
COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS - Cochrane Collaboration je mezinárodní skupina 
expertů, jejímž cílem je získávání informací z literatury určené především lékařům v klinické praxi i dalším 
zdravotnickým profesionálům. Odborníci pracují ve 40 problémově orientovaných skupinách, vybírají důležitá
témata, zpracovávají rešerše z bibliografických databází na dané téma, třídí a meta-analyzují získané články 
a pak vytváří strukturované recenze na dané téma - Cochrane reviews and The Cochrane Library. 
DATABASE OF ABSTRACTS OF REVIEWS OF EFFECTIVENESS (DARE) je vytvářena v Centre for
Reviews and Dissemination (CRD). DARE je zdrojem systematicky zpracovávaných přehledů, které se 
zabývají efektivitou klinických postupů, jsou kriticky zhodnocovány a komentovány autorským týmem expertů. 
Pokrývají témata jako např. diagnostika, prevence, rehabilitace, léčba apod. . 
ACP Journal Club vydávaný American College of Physicians obsahuje recenze článků z předních klinických 
časopisů, které metodologicky i klinicky odpovídají požadavkům medicíny založené na důkazech z hlediska 
použitelnosti v klinické praxi. 
COCHRANE CENTRAL REGISTER OF CONTROLLED TRIALS databáze vytvářená The Cochrane
Collaboration, obsahuje přes 350 000 bibliografických záznamů o randomizovaných klinických zkouškách. 
Dbá se na kvalitu kontrolních standardů, prověřuje se a zaručuje, že jsou zařazeny jen jednoznačné
randomizované kontrolované zkoužky nebo kontrolované klinické zkoužky. Databáze je propojena na 
odpovídající recenze a abstrakty článků v ostatních databázích kolekce EBMR.
Ovid propojuje tyto zdroje s MEDLINE a svými plnotextovými zdroji, takže uživatel bude moci např. omezit 
rešeršní výsledky na články recenzované v EBM REVIEWS.
Aktualizace je čtvrtletní. 



E E -- ččasopisyasopisy

AcademicAcademic ResearchResearch LibraryLibrary [[ProQuestProQuest]]

Charakteristika:Charakteristika: MultidisciplinMultidisciplináárnrníí databdatabááze s mnoze s množžstvstvíím plných m plných 

texttextůů. . Odkaz:Odkaz: ppřříímý pmý přříístupstup OneLogOneLog:: vzdvzdáálený plený přříístup pstup přřes es 

OnelogOnelog Producent:Producent: ProQuestProQuest Dostupnost do:Dostupnost do: 31.12.2008 31.12.2008 

Kategorie:Kategorie: licencovaný zdroj licencovaný zdroj PPřříístup z:stup z: Univerzity Karlovy v Univerzity Karlovy v 

PrazePraze Obory:Obory: multioborovýmultioborový zdroj zdroj Podrobný popis: Podrobný popis: 

MultidisciplinMultidisciplináárnrníí databdatabááze s mnoze s množžstvstvíím plných textm plných textůů..
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AcademicAcademic SearchSearch CompleteComplete [[EBSCOhostEBSCOhost]]

Charakteristika:Charakteristika: MezioborovMezioborováá databdatabááze zpze zpřříístupstupňňujujííccíí fulltext fulltext 

5,500 titul5,500 titulůů ččasopisasopisůů, z nich, z nichžž je 4,600 recenzovaných. je 4,600 recenzovaných. Odkaz:Odkaz:

ppřříímý pmý přříístupstup OneLogOneLog:: vzdvzdáálený plený přříístup pstup přřes es OnelogOnelog Producent:Producent:

EbscoEbsco PublishingPublishing Dostupnost do:Dostupnost do: 31.12.2008 31.12.2008 Kategorie:Kategorie:

licencovaný zdroj licencovaný zdroj PPřříístup z:stup z: Univerzity Karlovy v PrazeUniverzity Karlovy v Praze Obory:Obory:

multioborovýmultioborový zdroj zdroj Podrobný popis:Podrobný popis:MezioborovMezioborováá databdatabááze ze 

zpzpřříístupstupňňujujííccíí fulltext 5,500 titulfulltext 5,500 titulůů ččasopisasopisůů, z nich, z nichžž je 4,600 je 4,600 

recenzovaných. recenzovaných. 



E E -- ččasopisyasopisy

Science Science DirectDirect

Charakteristika:Charakteristika: Science Science DirectDirect je sluje služžba nakladatelstvba nakladatelstvíí

ElsevierElsevier. Zprost. Zprostřředkovedkováávváá plnplnéé texty texty ččlanklankůů z vz vííce nece nežž 120 120 

ččasopisasopisůů z oblasti techniky, pz oblasti techniky, přříírodnrodníích a spolech a společčenských venských věěd a d a 

medicmedicííny retrospektivnny retrospektivněě cca od roku 1995. cca od roku 1995. Odkaz:Odkaz: ppřříímý pmý přříístupstup

OneLogOneLog:: vzdvzdáálený plený přříístup pstup přřes es OnelogOnelog Producent:Producent: ElsevierElsevier PublPubl..

Dostupnost do:Dostupnost do: neomezena neomezena Kategorie:Kategorie: licencovaný zdroj licencovaný zdroj 

PPřříístup z:stup z: Univerzity Karlovy v PrazeUniverzity Karlovy v Praze Obory:Obory: multioborovýmultioborový zdroj zdroj 



DatabDatabááze literze literáárnrníích odkazch odkazůů

Web Web ofof KnowledgeKnowledge

Charakteristika:Charakteristika: PPřříístup k databstup k databáázzíím Web m Web ofof Science, Science, CurrentCurrent

ContentsContents ConnectConnect a a JournalJournal ofof CitationCitation ReportsReports. . Odkaz:Odkaz: ppřříímý mý 

ppřříístupstup OneLogOneLog:: vzdvzdáálený plený přříístup pstup přřes es OnelogOnelog Producent:Producent:

ThomsonThomson ScientificScientific Dostupnost do:Dostupnost do: 31.12.2008 31.12.2008 Kategorie:Kategorie:

licencovaný zdroj licencovaný zdroj PPřříístup z:stup z: Univerzity Karlovy v PrazeUniverzity Karlovy v Praze Obory:Obory:

multioborovýmultioborový zdroj zdroj Podrobný popis: Podrobný popis: PPřříístup k databstup k databáázzíím Web m Web ofof

Science, Science, CurrentCurrent ContentsContents ConnectConnect a a JournalJournal ofof CitationCitation

ReportsReports..
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