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Speciální informační služby pro 
zdravotníky v Národní lékařské 

knihovně 
PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. 

Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. 



 specializovaná veřejná knihovna 
(Knihovní zákon 257/2001 Sb.) 
organizační složka státu MZd ČR 
 

 součást Veřejných informačních 
služeb ve zdravotnictví (VISZ) 
 

 shromažďuje tištěné, 
elektronické zdroje a poskytuje 
informační služby pro odbornou 
zdravotnickou veřejnost, 
studenty zdravotnických oborů a 
laiky 

Národní lékařská knihovna Praha 







Uživatelé 

Kategorie 

 

 lékař / zubní lékař  

 farmaceut 

 nelékař nebo jiný 
odborník  

 student  

 knihovník 

 laik 



EBP 

 

Praxe založené na důkazech (EBP) může pomoci 

zlepšení kvality zdravotní péče. Avšak  

ve zdravotní péči není praxe založená  

na důkazu užívána každodenně. 

 

 

 

 
 Zdroj : Ubbink DT, Guyatt GH, Vermeulen H. BMJ Open 2013;3:e001881. doi:10.1136/bmjopen-2012-001881 
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Země zahrnuté do studie 

19 - 1156 
(medián 273) 
respondentů 



Knihovník specialista  
ve zdravotnictví 

•Academic librarian 

•Akademický 
„univerzitní“ knihovník 

•Clinic librarian 

•Klinický knihovník 

•Public librarian 

•Zdravotnický knihovník 



 Počet vyřízených požadavků – 1215 

 Počet rešeršních dotazů zpracovaných v jednotlivých 
databázích – 2566 

 Medvik (BMČ) – 839 rešerší 

 Medline – 647 rešerší 

 Embase – 345 rešerší 

… 

 Průběžné rešerše – 27 profilů 

Rešeršní služby NLK v číslech 
(2012) 



 Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ) 

 Bibliografická databáze české odborné literatury z oblasti medicína a zdravotnictví, zachycuje také zahraniční 
publikace českých autorů 

 Retrospektiva: 1967  - současnost + 1953-1956,58,61-64 

 Aktualizace: v portálu Medvik průběžná (http://www.medvik.cz/bmc)  

 Ovid Medline 

 Největší medicínská databáze 

 Retrospektiva: 1946  

 Aktualizace: denní  

 Ovid Embase 

 Druhá největší medicínská databáze 

 Více zaměřená na Evropu, podrobnější zpracování farmakologické problematiky 

 Retrospektiva: 1974  

 Aktualizace: týdenní 

 Cinahl with Fulltext (Cumullative Index of Nursing and Allied Health Literature)  

 databáze zaměřená na literaturu z oblasti ošetřovatelství a jiných nelékařských zdravotnických oborů. 

 Retrospektiva: 1981 

 Aktualizace: měsíční 

 Web of Science, Scopus, ProQuest Hospital Collection 

 Informační zdroje pro klinickou praxi – Ovid EBM Reviews, Dynamed 

Informační zdroje pro rešeršní práci 

http://www.medvik.cz/bmc


Typ dotazu Používané zdroje 

Medicína – podklady pro vědeckou 
práci nebo publikační činnost 

Medline, Embase, BMČ 

Lékové rešerše Embase 

Rešerše pro kvalifikační práce z 
nelékařských oborů – 
ošetřovatelství, fyzioterapie, 
ergoterapie aj. 

BMČ, Cinahl, Medline 

Citační analýzy Web of Science, Scopus 

Nejčastější typy dotazů a používané 
zdroje 



Tezaury – MeSH, EMTREE, Cinahl Subject Headings 
 MeSH (MEdical Subject Headings) 

 Vytvářený v National Library of Medicine, Bethesda, používá 
se pro indexaci Medline 

 Přeložený do jiných jazyků včetně češtiny (českou verzi 
buduje Národní lékařská knihovna, užívá se k indexaci BMČ) 

 Používá se v různých zdrojích včetně webových katalogů a 
portálů 

 Základ také pro Cinahl Subject Headings (v CSH je lépe 
zpracována oblast pojmů z ošetřovatelství a dalších 
zdravotnických oborů) 

Specifika rešeršní práce v medicíně 



Pomůcky pro práci s tezaury 

 Portál Medvik umožňuje pracovat jak s českou, tak s 
anglickou verzí MeSH, má funkci „nápovědy hesel“ 

 Ovid – funkce „Map terms to subject headings!“ 

 EBSCO – funkce „Navrhnout předmětová hesla“ 

Specifika rešeršní práce v medicíně 



Práce s tezaurem v Medviku 



Omezení dotazů na věkové skupiny, pohlaví 

 Medline, Embase, Cinahl, BMČ 

 Tzv. tagy 

 Umožňují upřesnit dotaz na konkrétní skupiny 
pacientů – např. předškolní děti, muži 19-44 let aj. – 
využívá se zejména u tzv. klinických dotazů 
formulovaných metodou PICO (Patient Intervention 
Comparison Outcome) 

Specifika rešeršní práce v medicíně 



Evidence Based Medicine – medicína založená na 
důkazech 

 Vliv na formulaci rešeršních dotazů – nové metody 
(PICO) 

 Vznik nových informačních zdrojů – databáze 
doporučených postupů, databáze systematických 
přehledů, informační zdroje typu point-of-care 

Trendy v rešeršní práci v medicíně 



Hierarchie informačních zdrojů pro EBM – 
Haynesova pyramida 5S 

Informační 
specialista 

Lékař SYSTÉMY 

SOUHRNY 

SYNTÉZY 

SYNOPSE 

STUDIE Medline, Embase, Cochrane 
Central Register of Controlled 
Trials 

Cochrane Database of 
Systematic Reviews 

ACP Journal Club, DARE 

DynaMed, UpToDate, BMJ 
BestPractice 
 
 



Hierarchie informačních zdrojů pro EBM – 
Haynesova pyramida 5S 

SYSTÉMY 

SOUHRNY 

SYNTÉZY 

SYNOPSE 

STUDIE 

Směrem k vrcholu 
pyramidy se snižuje 
počet dokumentů 
dostupných v daných 
informačních 
zdrojích, ale zvyšuje 
se jejich koncíznost 



 Srovnání léčiv obsahujících paracetamol nebo 
ibuprofen při snižování horečky u dětí 

Ukázkový dotaz 

SYSTÉMY 
SOUHRNY 

SYNTÉZY 

SYNOPSE 

STUDIE Medline – studie, 
BMČ 

Cochrane, Medline – 
system. přehledy 

ACP Journal Club, 
DARE 

Dynamed 
 
 

Zadáme do … 



Výsledek dotazu v Ovid Medline - 
studie 



Příklad záznamu z Ovid Medline 



Výsledek dotazu v Medviku - BMČ 



Výsledek dotazu v Medviku - BMČ 



Výsledek hledání systematických 
přehledů v Ovid Medline – příklad 

záznamu 



Výsledek dotazu v Cochrane 
Database of Systematic Reviews 



Výsledek dotazu v Cochrane 
Database of Systematic Reviews 



Výsledek dotazu v ACP Journal Club a 
DARE 



Výsledek dotazu v ACP Journal Club a 
DARE 



Výsledek dotazu v Dynamedu 



Ukázka dokumentu z Dynamedu 



Srovnání nalezených dokumentů 

SYSTÉMY 

SOUHRNY 

SYNTÉZY 

SYNOPSE 

STUDIE 

Databáze Počet  
relevantních 
dokumentů 

Dynamed 2 

DARE + ACP 
Journal Club 

6+0 

Medline syst. 
přehledy + 
Cochrane 

9+1 

Medline studie 
+ BMČ 

20+7 



 Spolupráce s indexátory BMČ – důslednější indexace 
záznamů 

 Vytváření profilů v PubMed pro stahování záznamů 
bohemik do BMČ 

 Testování a připomínkování portálu Medvik – rozvoj 
funkcí potřebných pro rešeršní práci 

 Uživatelská dokumentace a školení 

Rešeršní „přesahy“ v NLK 



 Nedostatek času a rozmanitost vyhledávacích 
rozhraní vede uživatele ve zdravotnictví k využívání 
rešeršních služeb i přes dlouhodobé trendy 
přizpůsobování vyhledávácích rozhraní koncovému 
uživateli 

 Zkušenosti rešeršérů přispívají ke zkvalitnění práce 
jiných oddělení 

Závěr 


