
Vydavatelia sprístupňujú články a kapitoly  
o koronavíruse 

V súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou koronavírusu poskytujú viacerí vydavatelia 
bezplatný prístup k článkom súvisiacim s koronavírusom pre lekárov, vedcov, ekonómov aj 
laickú verejnosť.  

Databázy s článkami, kapitolami a témami v oblasti znalostných 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 liečiv a interakcií 
(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 zdravotníckej 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 informácie 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:  

BMJ 

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 kontrolných 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  

https://www.aib.sk/produkty/1853-lexicomp/
https://www.uptodate.com/contents/novel-coronavirus-2019-ncov
https://www.uptodate.com/contents/society-guideline-links-coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.uptodate.com/contents/coronaviruses
https://www.aib.sk/novinky/1487-cochrane-clinical-answers-a-ebmcalc-v-bmj-best-practice/
https://www.bmj.com/coronavirus
https://www.accessmedicinenetwork.com/channels/2610


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 

 

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 dopadom, 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.  

 

 

 

https://www.audio-digest.org/ClinicalGuidance/CoronavirusUpdate
https://www.karger.com/Tap/Home/278492
https://www.aib.sk/produkty/784-global-health-archive/


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).  

Zdroj: https://www.cabi.org/publishing-products/cab-abstracts/ 

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  

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. 

 

 

 

https://www.cabi.org/publishing-products/cab-abstracts/
https://www.cabdirect.org/globalhealth
mailto:jana.machonska@aip.cz
https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/medicine/coronavirus-free-access-collection
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center
https://global.oup.com/academic/category/medicine-and-health/coronavirus/
https://global.oup.com/academic/category/medicine-and-health/coronavirus/
https://pubs.rsc.org/en/Journals/ArticleCollectionLanding?themeId=1eac56a1-4121-43c5-b3ec-3d6f9d9226fb&journalName


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 z databázy JoVE 
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: 
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 

https://royalsocietypublishing.org/topic/special-collections/novel-coronavirus-outbreak
https://journals.sagepub.com/coronavirus
https://www.jove.com/coronavirusresource
https://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com/


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 

 

 

https://www.nursingcenter.com/coronavirus
https://complete.bioone.org/covid-19
https://www.thieme.com/resources/1721-coronavirus
https://newsroom.taylorandfrancisgroup.com/coronavirus-reading-list/


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 

https://clarivate.com/coronavirus-resources/?utm_campaign=EM_COVID-
19_Announcement_XBU_Global_2020_HTML&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId
=01faaa50dd3e47b0b64ff6cfd2129fea&elq=c7e4ddaad8294ad4808ce5f8c644b778&elqaid=8521&el
qat=1&elqCampaignId=4380 

 

 

 

https://www.thelancet.com/coronavirus
https://www.nejm.org/coronavirus
https://blog.gale.com/coronavirus-outbreak/
https://clarivate.com/coronavirus-resources/?utm_campaign=EM_COVID-19_Announcement_XBU_Global_2020_HTML&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=01faaa50dd3e47b0b64ff6cfd2129fea&elq=c7e4ddaad8294ad4808ce5f8c644b778&elqaid=8521&elqat=1&elqCampaignId=4380
https://clarivate.com/coronavirus-resources/?utm_campaign=EM_COVID-19_Announcement_XBU_Global_2020_HTML&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=01faaa50dd3e47b0b64ff6cfd2129fea&elq=c7e4ddaad8294ad4808ce5f8c644b778&elqaid=8521&elqat=1&elqCampaignId=4380
https://clarivate.com/coronavirus-resources/?utm_campaign=EM_COVID-19_Announcement_XBU_Global_2020_HTML&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=01faaa50dd3e47b0b64ff6cfd2129fea&elq=c7e4ddaad8294ad4808ce5f8c644b778&elqaid=8521&elqat=1&elqCampaignId=4380
https://clarivate.com/coronavirus-resources/?utm_campaign=EM_COVID-19_Announcement_XBU_Global_2020_HTML&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=01faaa50dd3e47b0b64ff6cfd2129fea&elq=c7e4ddaad8294ad4808ce5f8c644b778&elqaid=8521&elqat=1&elqCampaignId=4380


Nadstavbové nástroje na vyhľadávanie a informácie z rôznych zdrojov na jednom mieste:  

 vyhľadávanie COVID-19 virus v Dimensions a denne aktualizovaný prehľad 
relevantných publikácií a klinických štúdií 

 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 

 infoDOCKET (Library Journal) 

 

U.S. National Library of Medicine: 

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

respiratory syndrome coronavirus 2 
 tipy na vyhľadávanie v PubMed 

 

Ekonomické a spoločenské dopady: 

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

 OECD Interim Economic Assessment: Coronavirus: The world economy at risk 
 Brill COVID-19 Collection  

 

 

https://covid-19.dimensions.ai/
https://dimensions.figshare.com/articles/Dimensions_COVID-19_publications_datasets_and_clinical_trials/11961063
https://dimensions.figshare.com/articles/Dimensions_COVID-19_publications_datasets_and_clinical_trials/11961063
http://tools.ovid.com/coronavirus/
https://www.infodocket.com/2020/01/31/2019-novel-coronavirus-resources/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/virus/vssi/#/virus?SeqType_s=Nucleotide&VirusLineage_ss=Wuhan%20seafood%20market%20pneumonia%20virus,%20taxid:2697049
https://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/jf20/brief/jf20_mesh_novel_coronavirus.html
https://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/jf20/brief/jf20_mesh_novel_coronavirus.html
https://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/jf20/brief/jf20_mesh_novel_coronavirus.html
https://blog.euromonitor.com/tag/coronavirus/
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2019/issue-2_7969896b-en
https://www2.brill.com/COVID-19_Collection

