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Vítejte v tutoriálu zaměřeném na vyhledávání v nástroji DynaMed. Tentokrát se zaměříme na 
jednoduché vyhledávání, procházení témat dle kategorií a ověřování nejaktuálnějších změn. Kdykoliv v 
průběhu využívání DynaMedu se můžete vrátit na výchozí obrazovku kliknutím na odkaz Home v levém 
horním rohu.



Při vyhledávání postačí zadat hledané klíčové slovo do vyhledávacího řádku a potvrdit tlačítkem 
Search . Druhou možností je procházet dostupná témata podle abecedního řazení, které naleznete pod 
vyhledávacím řádkem. 



Po zadání klíčového slova Coronary se zobrazují nejrelevantnější témata. Při najetí kurzorem myši na 
téma Coronary artery disease (CAD) je možné buď kliknutím otevřít celé téma, nebo se po zobrazení
struktury podtémat v pravé části okna přesunout přímo již do některé jeho části. Velikost písma lze případně
změnit v pravém horním rohu seznamu výsledků.



Některé sekce mohou být dále procházeny. Nicméně po zvolení jednoho konkrétního se zobrazí celé
téma se všemi podsekcemi, které lze dále procházet. 



Po otevření vybraného tématu se jako první v horní části okna zobrazí údaj o poslední aktualizaci 
včetně informace, o jakou aktualizaci se jednalo. Pro jednoduchý návrat k tématu kdykoliv později lze 
zkopírovat Trvalý odkaz přes ikonu v pravé části okna. Pro rozevření kterékoliv sekce tohoto tématu 
využijte buď menu v horní části, nebo v panelu po levé straně okna. V tomto případě zvolíme 
Treatment.



Všechny dostupné evidence k sekci Treatment se zobrazují níže. Pro jejich schování lze znovu kliknout 
na název sekce. V případě, že Vaše instituce podporuje tzv. systém Continuing Medical Education, lze 
využít jeho integrace skrze odkaz v levém horním rohu. 



Prohledávání v textu tohoto konkrétního textu lze provádět pomocí vyhledávacího okna nad začátkem 
daného seznamu. Všechny výskyty hledaného slova v tématu budou následně žlutě zvýrazněny a lze je 
procházet jedno po druhém. 
První ikona v pravé části umožňuje vytvoření Alertu pro automatické upozorňování při každé aktualizaci 
daného tématu.



Má-li k dispozici Vaše instituce také přístup do plnotextových databází EBSCO, zobrazuje se výsledek 
paralelního vyhledávání v těchto databázích vždy po pravé straně vedle seznamu nalezených témat. 
Každý z nalezených článků lze jednoduše otevřít kliknutím na název. 



Témata v nástroji DynaMed jsou aktualizována v průběhu každého dne. Pro zobrazení nejnovějších 
aktualizací postačí zvolit odkaz ve vrchním panelu – Recent Updates .



Aktualizace jsou automaticky řazeny od nejnovějších, přičemž lze sledovat, jaké téma bylo aktualizováno, 
jaká evidence byla aktualizována a kdy k aktualizaci došlo. Pro přístup k aktualizovanému tématu postačí
kliknout na jeho název.



Aktualizace lze filtrovat také podle specializací. V možnosti Limit by Category vyberte Vaši specializaci 
a seznam se automaticky načte znovu dle vybraného filtru. Zároveň nastavit zobrazení jen těch 
aktualizací, u kterých je pravděpodobný jejich zásadní vliv na změnu klinické praxe – Practice
Changing Updates only .



Dále DynaMed obsahuje také přes 1 000 témat o léčivech. Zde jsme vybrali například Omeprazol. Stejně
jako u klinických témat i zde lze ještě před přístupem k tématu zvolit některou z jeho sekcí. Jak vidno, 
jednotlivé sekce jsou přizpůsobeny nejdůležitějším aspektům spojeným s léčivy. 



Pro rozevření všech sekcí daného tématu lze kliknout na odkaz v horní části okna Expand All či
Collapse All pro jejich zavření. Pokud je součástí tématu o léčivech speciální upozornění, bude tato 
sekce automaticky zobrazena.



Témata v nástroji DynaMed lze rovněž procházet dle kategorií. Kliknutím na Browse Categories se 
kategorie zobrazí dle abecedního řazení. Každou kategorii lze dále otevřít a procházet. 



Dostupná témata v kategoriích lze dále rozevírat kliknutím na symbol po levé straně od názvu. 



Pokud Vaše instituce nastavila integraci s jinými službami, naleznete prolinkování na výchozí
stránce nástroje DynaMed. 



Kliknutím na odkaz Nápověda lze zobrazit úplný systém online nápovědy. 



Více informací naleznete na webových stránkách podpory
společnosti EBSCO

http://support.ebsco.com


