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Vytěžování informačních zdrojů



„Viditelný“ versus „neviditelný“ web, 
volný internet versus profesionální zdroje

























Možnosti databázových center Možnosti databázových center ––
např. STN např. STN InternationalInternational, Dialog , Dialog 
CorporationCorporation, OVID, DIMDI aj., OVID, DIMDI aj.

STN STN InternationalInternational a 3 jeho a 3 jeho klastryklastry::
CLUSTER MEDICINE CLUSTER MEDICINE 
CLUSTER HEALTHCLUSTER HEALTH
CLUSTER PHARMACOLOGYCLUSTER PHARMACOLOGY

Také centrum Dialog Také centrum Dialog CorporationCorporation obsahuje řadu obsahuje řadu 
databází databází –– viz stručný popis v češtině na viz stručný popis v češtině na 
webzinuwebzinu pro pro CompetitiveCompetitive IntelligenceIntelligence
Konjunktura.Konjunktura.czcz nebo dále v této prezentaci …nebo dále v této prezentaci …



Adis Clinical Trials Insight: Databáze
zahrnuje strukturované záznamy klíčových
článků zaměřených na 27 hlavních
terapeutických oblastí publikovaných v 
mezinárodních biomedicínských časopisech
na téma léků, lékových studií, 
farmakoterapie, nežádoucích účinků léků a 
farmakoekonomiky. Navíc obsahuje
přednášky z konferencí a klinická data z 
tiskových zpráv a relevantních webových
stránek firem a klinických studií.  

BIOSIS Previews®: Bibliografická databáze
komplexně pokrývající celosvětový výzkum
v biologických a biomedicínských vědách. 
Vychází z Biological Abstracts® a Biological 
Abstracts/Reports, Reviews, and 
Meetings®  (dříve BioResearch Index®). 



CA SEARCH®: Chemical Abstracts®: 
Databáze celosvětové literatury z oblasti
chemického výzkumu. Odpovídá
bibliografickým informacím, které přinášejí
tištěné Chemical Abstracts®, jež publikuje
Chemical Abstracts Service Americké
chemické společnosti (American Chemical 
Society). V kontextu biomedicínckých
oborů jsou v této databázi relevantní
především informace z oblasti biochemie a 
farmacie. 

CAB ABSTRACTS: Je komplexní zdroj
informací z oblasti aplikovaných přírodních
věd. V kontextu humánní medicíny stojí za
pozornost především ty části databáze, 
které pokrývají literaturu z oblasti výživy a 
dietologie, genetiky a parazitárních
nemocí. 



CANCERLIT®: Databáze obsahuje
bibliografické záznamy publikací z oblasti
onkologického výzkumu dodávané
americkým National Cancer Institute a 
záznamy týkající se onkologické
problematiky pocházející z databáze
MEDLINE®. 

Current Contents Search®: On-line verze
populární týdenní služby Current 
Contents® (CC) společnosti Thomson 
Scientific reprodukuje obsahy nejnovějších
čísel klíčových časopisů z oblasti vědy, 
sociálních věd, umění a humánních věd. CC 
se skládá ze sedmi edicí, přičemž pro 
oblast medicíny jsou nejvíce relevantní CC 
Clinical Medicine a CC Life Sciences.



Dialog Global Reporter: Komplexní zdroj
celosvětových informací, který pokrývá
přední noviny a obchodní magazíny z 
celého světa. Pro biomedicíncké obory má
význam spíše informativní jakožto zdroj
upozorňující na novinky a trendy v oblasti
experimentální i klinické. 

Elsevier BIOBASE: Databáze pokrývá široké
spektrum celosvětového biologického
výzkumu včetně klinické chemie, 
endokrinologie a metabolizmu, genetiky a 
molekulární biologie, imunologie a 
infekčních nemocí, aplikované
mikrobiologie, buněčné a vývojové biologie
a výzkumu karcinomu. 



EMBASE (Excerpta Medica Database): patří
mezi stěžejní biomedicínské informační
zdroje s relativně silně zastoupeným
podílem dokumentů vztahujících se k 
farmakologii a farmacii. 

EMCare: Databáze zaměřená na
ošetřovatelství a další zdravotnické
profese. Obsah pochází z databází
EMBASE, MEDLINE® a CINAHL®. 

European Patents Fulltext: Databáze
obsahuje plné texty evropských
patentových přihlášek i přidělených
patentů publikovaných od založení
Evropského patentového úřadu (European 
Patent Office) v roce 1978. 



Gale Group Health & Wellness 
DatabaseSM: Komplexní databáze
poskytující široký záběr periodické a 
referenční literatury z oblasti zdraví, 
medicíny, fitness a výživy jak pro lékaře, 
tak i pro laiky a nezdravotnické
profesionály. 

Global Health: Databáze zaměřená na
problematiku veřejného zdraví. Obsah
čerpá z CAB Abstracts a Public Health and 
Tropical Medicine Database. 

Incidence and Prevalence Database: 
Databáze zahrnuje komplexní
epidemiologická a dalších statistická data 
(např. incidence, prevalence, morbidita, 
mortalita, údaje ze sčítání lidu, analýzy
nákladů), ale i definice, reference, 
informace o léčbě a další údaje specifické
pro danou diagnózu nebo postup. 



International Pharmaceutical Abstracts: 
Databáze poskytuje informace o všech
fázích vývoje a použití léků. Rozsah pokrytí
se pohybuje od klinických, praktických a 
teoretických témat až po ekonomické a 
vědecké aspekty z oblasti farmakologie, 
farmacie a testování léčiv. 

Material Safety Data Sheets - OHSTM: 
Čtvrtletně aktualizovaná kolekce
bezpečnostních informačních listů desítek
tisíc chemických látek slouží především k 
identifikaci chemikálií a jejich směsí podle
chemického názvu nebo obchodní značky, 
k vyhledávání informací o povolených
dávkách, o zásadách první pomoci při
zasažení organismu ap.



MEDLINE® (Medical Literature, Analysis, 
and Retrieval System Online):  Národní
lékařské knihovny USA patří mezi
nejznámější bibliografické databáze
vědecké literatury zaměřené na oblast 
biomedicíny a zdraví. Zahrnuje jak
preklinické vědy, tak klinickou medicínu, 
ošetřovatelství, dále stomatologii, 
problematiku zdravotnických systémů, 
vererinární medicíny, ostatní přírodní vědy, 
chemické vědy, behaviorální vědy a 
bioinženýrství. 

PASCAL: Rozsáhlá multidisciplinární
databáze zahrnující poznatky z oblasti
vědy, techniky a medicíny s důrazem na
evropskou, zvláště pak francouzskou
literaturu. PASCAL je připravován
francouzským národním Institutem pro 
vědecko-technické informace (L'Institut de 
l'Information Scientifique et Technique of 
the French National Research Council). 



PsycINFO®: Databáze psychologických
abstrakt (Psychological Abstracts) 
Americké asociace psychologů (American 
Psychological Association). Pokrývá
mezinárodní psychologickou literaturu, 
behaviorální a sociální vědy, problematiku
duševního zdraví a psychiatrie včetně
farmakologie, dále sociologii, antropologii, 
vzdělávání a lingvistiku. 

SciSearch®: a Cited Reference Science 
Database: Multidisciplinární seznam
literatury z oblasti vědy, techniky, 
biomedicíny a souvisejících oborů
poskytovaný společností Thomson 
Scientific. Databáze obsahuje všechny
záznamy publikované v Science Citation 
Index® a navíc publikace uvedené v 
Current Contents®. Kromě běžného
prohledávání podle klíčových slov
umožňuje vyhledávání podle citovaných
odkazů. 



ToxFile: Databáze je zaměřena na
toxikologické, farmakologické, biochemické
a fyziologické účinky léků a dalších
chemických látek. Zahrnuje relevantní
citace extrahované z databáze MEDLINE® 
a navíc také data pocházející z dalších 17 
informačních zdrojů. 

U.S. Patents Fulltext: Databáze obsahuje
plné texty přijatých patentů i patentových
přihlášek podaných ve Spojených státech
amerických. Zdrojem dat jsou U.S. Patent 
and Trademark Office  a  IFI/Plenum Data 
Corporation. 

WIPO / PCT Patents Fulltext: Databáze
zahrnuje plné texty patentových přihlášek
177 členských zemí spolupracujících v 
rámci Patent Cooperation Treaty (PCT), 
World Intellectual Property Organization 
(WIPO) a Univentio Information Services 
B.V. 



Pro řešení mnoha - zejména klinických
otázek - je navíc možné kromě výše
uvedených databází použít některý z 
informačních zdrojů specializovaných na
podporu uplatňování medicíny založené na
důkazech (EBM): 

V rámci databázového centra Dialog: např. 
kolekce centra Dialog Evidence-Based 
Medicine Journals (zahrnuje 3 publikace
BMJ Publishing Group: Evidence-Based 
Medicine, Evidence-Based Nursing a 
Evidence-Based Mental Health), anebo
nezávisle na tomto databázovém centru
samostatné produkty: Cochranova
knihovna, Evidence-Based Medicine 
Reviews, Evidence Matters, TRIP Database 
atd.



Děkuji za pozornost. Děkuji za pozornost. 


