Vydavatelia sprístupňujú články a kapitoly o koronavíruse
V súvislosti s postupujúcou pandémiou koronavírusu poskytli viacerí
vydavatelia bezplatný prístup k článkom súvisiacim s koronavírusom pre
lekárov, vedcov, ekonómov aj laickú verejnosť.
Databázy s článkami, kapitolami a témami v oblasti nástrojov pre klinickú
prax:
UpToDate
Databáza UpToDate je určená lekárom na podporu rozhodovania v klinickej praxi. Pomáha
znižovať variabilitu starostlivosti pomocou najlepších dostupných dôkazov v liečbe pacientov
a umožňuje tak dôslednejšiu a nákladovo efektívnejšiu starostlivosť. Obsahuje taktiež
databázu liečív a interakcí (budovaná v spolupráci s Lexicomp®), viac než 185 klinických
kalkulátorov a 1500 tém pre pacientov. Databázu UpToDate je možné integrovať s klinickými
informačnými systémami cez medzinárodný zdravotnícky formát Health Level 7 a do
elektronickej zdravotnickej dokumentácie EHR/EMR.
Aktuálne voľne dostupné témy z databázy UpToDate :




Coronavirus disease 2019,
Society guideline links: Coronavirus disease 2019 (COVID-19)
Coronaviruses

BMJ Best Practice
BMJ Best Practice predstavuje nástroj na podporu rozhodovania kombinujúci najnovšie
a najlepšie výsledky z výskumu s návodmi a názormi expertov. Pokrýva širokú oblasť s viac
než 10 000 diagnózami. BMJ Best Practice obsahuje naviac zásadné informacie z medicíny
založenej na dôkazoch vrátane Cochrane Clinical Answers. Súčasťou je taktiež 250
klinických kalkulátorov od EBMCal.
Aktuálne voľne dostupné témy z databázy BMJ vrátane informácií z BMJ Best Practice.

5MinuteConsult
Portál je určený pre lekárov a zdravotníkov na priame použitie v klinickej praxi (point of
care). Spojením obsahov kníh s nástrojmi na podporu klinického rozhodovania vedie
k najpravdepodobnejšej diagnóze tisícov chorôb, návrhu liečby a ďalšej starostlivosti.
Obsahuje vyše 2000 tém, odkazy a súvisiace informácie v PubMed, súčasťou sú aj nástroje
a multimédiá na diferenciálnu diagnostiku a liečbu (vyše 200 algoritmov na určenie diagnózy
a liečbu, liečebné postupy založené na dôkazoch, vyše 3250 letákov pre pacientov,
laboratórne testy a videá s laboratórnymi postupmi, odkazy na kalkulátory). Používaním sa
dajú získať kredity CME/CE akreditované AAFP/AMA a ANCC.
Aktuálne voľne dostupné témy z databázy 5MinuteConsult: 5MinuteConsult

AccessMedicine
AccessMedicine je významný webový portál sprístupňujúci množstvo plnotextových
a referenčných zdrojov pre lekárov, zdravotnícky personál a študentov medicíny, ale taktiež aj
pre hraničné odbory a špecializácie. Je vhodný aj pre samoštúdium a celoživotné vzdelávanie
(systém kontrólnych otázok a hodnotenia odpovedí). Portál sprístupňuje za poplatok aj
špecializované zdroje pre športovú medicínu, praktické lekárstvo a anatómiu.
Aktuálne voľne dostupné témy z databázy AccessMedicine:

AccessMedicine COVID-19 Central

AudioDigest
Audio Digest je popredným poskytovateľom kvalitného zvukového vzdelávania v medicíne.
Obsah, ktorý je aktuálny a relevantný pre medicínsku prax, je poskytovaný najpohodlnejším
spôsobom, ktorý umožňuje držať krok s vývojom v jednotlivých medicínskych odboroch a
zlepšovať úroveň starostlivosti o pacientov. Portál poskytuje prístup k audio prednáškam
z odborných stretnutí a sympózií. Každý užívateľ má možnosť nastavenia si vlastného profilu
a prispôsobiť si obsah svojej špecializácii.
Aktuálne voľne dostupné témy z databázy AudioDigest:
AudioDigest's COVID-19 Update

Emerald
Voľné e-zdroje vydavateľstva Emerald týkajúce sa Covidu-19 a manažmentu epidémií a pandémií
https://www.emeraldgrouppublishing.com/promo/coronavirus.htm

Karger
Vydavateľstvo Karger ponúka rozsiahlu kolekciu e-kníh a časopisov v oblasti biomedicíny.
Kolekcia zahŕňa knihy o aktuálnych témach, ako sú pediatria, HIV, starnutie, oftalmológia
a onkológia. Časopisy Karger pokrývajú takmer celé medicínske spektrum, s titulmi ako
Dermatológia, Kardiológia, ako aj časopisy s vysokým impaktom, ako sú Psychoterapia a
psychosomatika, Rakovina pečene a Gerontológia, vrátane Open Access titulov.
Aktuálne voľne dostupné témy z vydavateľstva Karger:
Topic Article Package: Coronavirus (COVID-19)

CABI
Global Health
Bibliografická databáza, ktorá obsahuje viac ako 2,7 mil. záznamov (95 % s abstraktmi) zo
7 000 časopisov, monografií, konferenčných zborníkov, patentov a elektronických
dokumentov publikovaných v 50 jazykoch a 100 krajinách od roku 1973. Staršie záznamy sú
obsiahnuté v Global Health Archive. Ročne je pridaných okolo 185 000 záznamov
a k dispozícii je 68 000 plných textov. Databáza obsahovo pokrýva najmä oblasti medicíny:
biomedicínske odbory vied o živote, verejné zdravie, zdravotné núdzové stavy, podpora
zdravia, epidemiológia a bioštatistika, choroby z povolania, tropická medicína, diagnóza
a liečba ochorení, infekčné ochorenia a parazitológia, výživa a potravinárstvo, zdravotnícke
systémy
CAB Abstracts
CAB Abstracts je popredná bibliografická databáza, ktorá poskytuje prístup k svetovej
literatúre v oblasti aplikovaných vied o živote. Prostredníctvom nástroja CABI Full Text
umožňuje automatický prístup k 495 000 titulom časopisov, konferenčným zborníkom
a záznamom (z ktorých 80% nie je nikde inde sprístupňované elektronicky).
Aktuálne voľne dostupné témy z CAB Abstracts a Global Health:
Záznamy z CAB Abstracts a Global Health (heslo zašleme na vyžiadanie)

Cambridge University Press
Vydavateľstvo Cambridge University Press ponúka na svojom akademickom portáli
Cambridge Core voľne dostupnú kolekciu záznamov súvisiacich s problematikou
koronavírusu Cambridge University Press

ELSEVIER
Elsevier je holandská vydavateľská a analytická spoločnosť špecializujúca sa na vedecký,
technický a lekársky obsah. Medzi jej hlavné produkty patria elektronické a tlačené verzie
časopisov, učebníc a referenčných prác, ktoré pokrývajú oblasti medicíny, vied o živote,
fyzikálnych a spoločenských vied, ako aj digitálne nástroje na spravovanie a hodnotenie
údajov a platformy VirtualE, ScienceDirect, Scopus, Scirus, EMBASE, Engineering Village,
Compendex, Cell, SciVal, Pure a Analytical Services, The Consult, Virtual Clinical
Excursions a hlavné referenčné práce (Nelson Pediatrics, Dorlandov Ilustrovaný lekársky
slovník, Netterov atlas ľudskej anatómie)
Elsevier publikuje viac ako 496 000 článkov ročne v 2 500 časopisoch. V roku 2019 bolo
zverejnených viac ako 49 000 článkov formou otvoreného prístupu, vďaka čomu je Elsevier
jedným z najväčších vydavateľov s otvoreným prístupom na svete. Jeho archívy obsahujú
viac ako 16 miliónov dokumentov a 30 000 elektronických kníh. Celkový počet stiahnutí
ročne predstavuje viac ako 1 miliardu.

Medzi produkty spoločnosti Elsevier patria časopisy ako The Lancet a Cell, kolekcia
elektronických časopisov ScienceDirect, séria časopisov Trends and Current Opinion, online
citačná databáza Scopus a vyhľadávací nástroj ClinicalKey pre lekárov. V roku 2019
spoločnosť Elsevier predstavila šesť nových titulov časopisov sprístupňovaných formou
predplatného a 100 titulov s otvoreným prístupom, vrátane Physics Open, Cell Press 'Patterns
a JACC: Case Reports.
Vydavateľstvo Elsevier ponúka voľný prístup k záznamom na portáli Novel Coronavirus
Information Center

Oxford University Press
Vydavateľstvo Oxford University Press sprístupňuje záznamy na portáli Oxford University
Press

Royal Society of Chemistry
Vydavateľstvo britskej spoločnosti Royal Society of Chemistry, ktorá publikuje knihy,
časopisy a poskytuje vedecké databázy z oblasti chemických vied, sprístupnila záznamy na
svojom portáli Royal Society of Chemistry

Royal Society Publishing
Vydavateľstvo spoločnosti Royal Society, ktorá sa zameriava na podporu excelentného
výskumu vo všetkých oblastiach vedy, techniky, matematiky a medicíny, sprístupňuje
záznamy na portáli Royal Society Publishing

SAGE
Vydavateľstvo Sage Publishing zhromažďuje vedecký obsah najmä z oblasti spoločenských
a humanitných vied, biomedicíny a vied o živote a v menšej miere aj z oblasti fyzikálnych
vied a strojárstva. Voľne dostupnú kolekciu záznamov súvisiacich s problematikou
koronavírusu poskytuje na svojom portáli SAGE
JoVE
JoVE je prvý a jediný recenzovaný vedecký video časopis na svete. Obsahuje vyše 9 500
videí demonštrujúcich experimenty z laboratórií na špičkových výskumných inštitúciách z
celého sveta, čím vytvára dokonalé riešenia pre pokrok vo výskume a vzdelávaní v oblasti
prírodných vied. Aktuálne voľne dostupné témy: Corona Specific Protocols

Wiley
Rozsiahla multidisciplinárna plnotextová databáza. Pokrýva online zdroje z oblastí
prírodných vied, medicíny, technických vied, spoločenských a humanitných vied. Ponúka
integrovaný prístup do viac ako 4 miliónov článkov z viac ako 1400 recenzovaných
vedeckých a odborných časopisov, do 16 000 online kníh a do stoviek laboratórnych
protokolov a databáz.
Aktuálne voľne dostupné témy z databázy Wiley

Lippincott NursingCenter
Online platforma, ktorá sprístupňuje recenzované časopisy z oblasti ošetrovateľstva
a poskytuje zdroje ďalšieho vzdelávania založených na najlepších dostupných dôkazoch.
Lippincott obsahuje viac ako 60 recenzovaných časopisov z oblasti ošetrovateľstva
a poskytuje dôveryhodné, aktuálne a na dôkazoch založené zdroje, ktoré sú využiteľné v
praxi. Medzi popredné tituly časopisov patria: AJN, American Journal of Nursing;
Nursing2020; Nursing Management; The Nurse Practitioner: The American Journal of
Primary
Health
Care
a
Nursing2020
Critical
Care.
Databáza poskytuje okrem iného aj bezplatný prístup k eNewsletterom zameraným na
jednotlivé oblasti záujmu, denné ošetrovateľské správy a aktualizácie správ o liečivách,
virtuálne klinické výstavy a veľtrhy práce, materiály na vzdelávanie pacientov a ďalšie.
Aktuálne voľne dostupné témy z databázy Lippincott NursingCenter
Lippincott NursingCenter

BioOne
BioOne Complete je databáza s viac ako 200 predplatenými a voľne prístupnými titulmi
z oblasti biologických, ekologických a environmentálnych vied. Obsahuje viac ako 135 000
článkov s plným textom a je aktualizovaná na dennej báze.
Aktuálne voľne dostupné témy z databázy BioOne Complete:
BioOne coronavirus resource page

THIEME
Thieme je popredné medzinárodné vydavateľstvo v oblasti medicíny a lekárskych vied.
Publikuje najnovšie výskumné poznatky z klinickej praxe, podporuje vzdelávanie a poskytuje
prístup k vysoko kvalitným titulom kníh, časopisov a elektronických zdrojov.

Aktuálne voľne dostupné témy z databázy Thieme: Thieme: coronavirus resources

Taylor & Francis
Vydavateľstvo Taylor & Francis publikuje vo všetkých oblastiach humanitných,
spoločenských a behaviorálnych vied, v oblasti vedy, techniky a medicíny. Je popredným
svetovým vydavateľstvom vedeckých časopisov, kníh, elektronických kníh, učebníc a
referenčných diel. Každoročne vydáva viac ako 2 600 časopisov a viac ako 5 000 nových
kníh.
Aktuálne voľne dostupné témy vydavateľstva Taylor & Francis:
Coronavirus (COVID-19) reading list7

The Lancet
The Lancet je nezávislý, medzinárodný týždenník všeobecného lekárstva, ktorý založil v roku
1823 Thomas Wakley. Uplatňuje vedecké poznatky s cieľom zlepšovať zdravie človeka
a dosahovať pokrok v tejto oblasti. Obsahuje články, ktoré zásadným spôsobom prispievajú k
medicínskemu výskumu a zdraviu ľudí. Doteraz bolo publikovaných viac ako 10 000 čísel.
Aktuálne voľne dostupné témy v časopise The Lancet: COVID-19 Resource Centre

The New England Journal of Medicine
The New England Journal of Medicine (NEJM) je popredný svetový zdravotnícky časopis.
Poskytuje lekárom, akademikom a globálnej lekárskej komunite vysoko kvalitný,
recenzovaný výskum a interaktívny klinický obsah v oblasti biomedicínskych vied a klinickej
praxe a prezentuje tieto informácie v zrozumiteľných a klinicky užitočných formátoch, ktoré
informujú o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zlepšujú výsledky pacienta.
Aktuálne voľne dostupné témy v časopise NEJM: Coronavirus (Covid-19)

GALE
Gale je databáza, ktorá obsahuje časopisy a referenčné zdroje z oblasti prírodných a
spoločenských vied. Časopisy sú recenzované a je ich viac ako 11 000 titulov, z toho vyše
8000 s plnými textami.
Aktuálne voľne dostupné témy z databázy Gale: Coronavirus Outbreak

CLARIVATE ANALYTICS
Clarivate Analytics je spoločnosť so sídlom vo Philadelphii a Londýne založená v roku 2016
(predtým Thomson Reuters). Clarivate Analytics vlastní a prevádzkuje kolekciu služieb
založených na predplatnom, ktoré sú zamerané prevažne na analytiku, vedecký a akademický
výskum, patenty a štandardy, ochranné známky farmaceutických a biotechnologických
informácií, ochranu domén a značiek. Medzi tieto služby patria Web of Science, Cortellis,
Derwent, Derwent World Patents Index, CompuMark, MarkMonitor, Techstreet, Publons,
EndNote, Kopernio a ScholarOne.
Databáza Web of Science (pôvodne Web of Knowledge)

Bibliografická a citačná databáza, ktorá slúži ako primárny zdroj pre vyhľadávanie
renomovaných vedeckých informácií a hodnotenie vedeckej publikačnej činnosti. Databáza je
založená na predplatnom a umožňuje používateľom prístup k viacerým databázam, ktoré
poskytujú komplexné údaje o citáciách pre rôzne akademické disciplíny.
Produkty databázy Web of Science poskytujú vedecké údaje, analýzy, informácie, nástroje
pracovného procesu a profesionálne služby pre výskumných pracovníkov, univerzity,
výskumné inštitúcie, vlády, súkromné a verejné organizácie financujúce výskum, vydavateľov
a spoločnosti zamerané na výskum.
Medzi hlavné produkty patria: Platforma Web of Science, EndNote, InCites, Journal Citation
Reports, Essential Science Indicators, ScholarOne, Publons, Converis, Kopernio
Aktuálne voľne dostupné témy spoločnosti Clarivate Analytics:
Get the insights you need on COVID-19

Nadstavbové nástroje na vyhľadávanie a informácie z rôznych zdrojov na
jednom mieste:
DIMENSIONS
Dimensions obsahuje viac ako 100 miliónov publikácií, od článkov publikovaných v
odborných časopisoch, knihách a kapitolách kníh až po preprinty a zborníky z konferencií.
Všetky publikácie sú kontextované so súvisiacimi súbormi údajov a informáciami o
financovaní, súvisiacich publikáciách, patentoch, klinických skúškach a politických
dokumentoch. Je možné taktiež zobraziť súvisiace kategórie, financovateľov, inštitúcie a
profily výskumných pracovníkov
Aktuálne voľne dostupné témy z databázy Dimensions:
COVID-19 virus v Dimensions a denne aktualizovaný prehľad relevantných publikácií
a klinických štúdií https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kTZJZ1GAhJ2m4GAIhw1ZdlgO46JpvX0ZQa232VWRmw/edit#gid=2034285255

OVID
OVID je popredná platforma v oblasti lekárskeho výskumu pre zdravotné sestry, lekárov,
študentov, akademických pracovníkov a správcov v oblasti zdravotnej starostlivosti
a príbuzné odbory. Poskytuje prístup k dôležitým lekárskym informáciám vrátane prístupu
k archívnemu obsahu, klinické výsledky a nástroje, ktoré uľahčujú rýchle vyhľadávanie
informácií a prijímanie rozhodnutí v starostlivosti o pacientov
Aktuálne voľne dostupné témy z platformy OVID:


OVID COVID-19 Resources & Tools – preddefinované vyhľadávania Expert
Searches, najnovšie články v Ovid MEDLINE & Journals@Ovid, vyhľadávanie
v OVID Discovery, prístup do databázy GIDEON: Global Infectious Diseases &
Epidemiology Online Network

GIDEON
Databáza, ktorá poskytuje aktuálne zdroje založené na dôkazoch pre diagnostiku, liečbu a
výučbu v oblasti tropických a infekčných chorôb, epidemiológie a mikrobiológie.
Library Journal
Library Journal je americký publikačná platforma pre knihovníkov. Založil ju v roku 1876
Melvil Dewey. Poskytuje správy z prostredia knižníc s dôrazom na verejné knižnice a ponúka
články z odbornej praxe.

Aktuálne voľne dostupné témy z platformy Library Journal: infoDOCKET (Library Journal)
China National Knowledge Infrastructure
CNKI (Čínska národná informačná infraštruktúra) je kľúčovým národným informačným
centrom pod vedením univerzity Tsing-chua. Prvou databázou bola plnotextová databáza
China Academic Journals, ktorá sa v Číne rýchlo stala populárnou, najmä v akademických
knižniciach. CNKI doteraz vybudoval komplexný národný integrovaný informačný systém,
ktorý zahŕňa časopisy, doktorandské dizertačné práce, magisterské práce, zborníky, noviny,
ročenky, štatistické ročenky, ebooky, patenty, normy a je využívaný univerzitami,
výskumnými ústavmi, vládnymi inštitúciami, nemocnicami a verejnými knižnicami na celom
svete.
CNKI neustále integruje nový obsah a vyvíja nové produkty v 2 aspektoch: fulltextové
akademické zdroje, softvér na digitalizáciu a správu informačných zdrojov. CNKI stala
najväčšou a najviac využívanou akademickou online knižnicou v Číne.
Aktuálne knihy a audio čínskych vydavateľstiev na platforme China National Knowledge
Infrastructure http://new.oversea.cnki.net/index/marketing/CNKIebook/en/homepage.html

U.S. National Library of Medicine
U.S. National Library of Medicine je súčasťou National Institutes of Health v Bethesde,
Maryland a je centrom informačných inovácií od svojho založenia v roku 1836. NLM je
najväčšou biomedicínskou knižnicou na svete, uchováva a sprístupňuje rozsiahlu kolekciu
tlačených publikácií a zhromažďuje a vytvára elektronické informačné zdroje v rôznych
oblastiach. Podporuje a výskum, vývoj a zabezpečuje školenia v oblasti biomedicínskej
informatiky a zdravotníckych informačných technológií. Knižnica okrem toho koordinuje 6
500-člennú Národnú sieť lekárskych knižníc, ktorá propaguje a poskytuje prístup k
informáciám o zdraví v komunitách po celých Spojených štátoch.
GenBank
GenBank® je databáza genetických sekvencií, zbierka všetkých verejne dostupných sekvencií
DNA. GenBank zahŕňa DNA DataBank z Japonska (DDBJ), Európsky nukleotidový archív
(ENA) a GenBank v NCBI. Tieto tri organizácie si vymieňajú údaje na dennej báze.
GenBank aktualizuje informácie každé dva mesiace a je k dispozícii na webe.
PubMed
PubMed obsahuje viac ako 30 miliónov citácií pre biomedicínsku literatúru z MEDLINE,
časopisov o biologických vedách a online kníh. Citácie môžu obsahovať odkazy na
fulltextový obsah z webových stránok PubMed Central a webových stránok vydavateľa.



Genómová sekvencia koronavírusu nCoV-2019 v GenBank®
v doplnkovej databáze k tezauru MeSH sa objavil nový záznam severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2

Ekonomické a spoločenské dopady:
Euromonitor International
Euromonitor International je popredným svetovým nezávislým poskytovateľom strategického
prieskumu trhu. Vytvára údaje a analýzy o tisíckach produktov a služieb po celom svete.


Euromonitor International Understanding the Impact of Coronavirus (COVID-19)

OECD
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj je medzivládna hospodárska organizácia s
36 členskými krajinami založená v roku 1961 s cieľom stimulovať hospodársky pokrok a
svetový obchod.


OECD Interim Economic Assessment: Coronavirus: The world economy at risk

Brill
Brill je holandský medzinárodný akademický vydavateľ založený v roku 1683 v holandskom
Leidene. Brill vydáva každoročne 275 časopisov a približne 1200 kníh a referenčných prác.
Taktiež poskytuje základné výskumné zdroje online v oblasti humanitných a spoločenských
vied .


Brill COVID-19 Collection

