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Na LF UP v Olomouci do 02/2010
Znalostní databáze přístupná na základě předplatného. Pacientské informace jsou zdarma.
Počítačové sítě LF UP v Olomouci a FN Olomouc.
Medicína, ošetřovatelství, zubní lékařství, zdravotnictví a preklinické obory.

Popis:
Databáze UpToDate patří ke špičkovým informačním zdrojům pro lékařskou praxi založenou na důkazu. Vyznačuje se syntetickým zpracováním
jednotlivých témat na základě interpretace publikované literatury.
Vyhledávání je intuitivní, do příkazového řádku vepíšeme řetězec slov, který vystihuje hledanou problematiku. Získáme seznam témat, seřazený
podle frekvence výskytu klíčových slov. Je možno uplatnit prioritu pro dětské lékařství záložkou „Prioritize pediatric topic“ a získat pacientské
informace (For Patients) zdarma. Máme-li zájem o vlastní podrobné studium použité literatury, přes hypertextové odkazy je možno prověřit
záznamy v databázi MEDLINE, ovšem ne v prostředí PubMed.
.

Typ zdroje:

Znalostní databáze s hypertextovými odkazy na elektronické dokumenty, podle jejichž obsahu jsou jednotlivá témata
zpracována a průběžně (4x ročně) aktualizována.

Jazyk zdroje:

Angličtina

Připojené soubory:

Příklad vyhledání tématu „Prevence opakovaných akutních zánětů středního ucha u dětí“
o Do příkazového řádku vepíšeme termíny, jejichž výskyt definuje požadované téma: otitis media prevention vaccines a stiskneme tlačítko
Go.
o Výsledkem vyhledání je několik dokumentů přehledového typu; první v pořadí relevance je „Acute otitis media in children. Prevention of
recurrence“. Zpracované téma vyhovuje našemu zadání.
o Na základě obsahu, zobrazeného v levé části dokumentu, můžeme sledovat jednotlivá témata, která jsou zpracována v rámci prevence.
o Jsou zahrnuty i pasáže o vakcínách.

Pocházíme-li dále obsahem přehledu, vidíme, že dokument je „protkán“ hypertextovými odkazy.
o Některé odkazují na příbuzná témata v rámci databáze UpToDate
o Jiné (označené číslicemi – např. 17,18)) zobrazují použité zdroje při zpracování přehledu.

Po kliknutí na číselné odkazy 17,18 získáme přehled o literatuře, použité ke zpracování konkrétní sekce přehledného dokumentu.
o Jde o bibliografické záznamy s abstraktem, pocházející z databáze MEDLINE.
o V případě hlubšího zájmu o daný článek si můžeme obstarat plný text a prostudovat

