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DynaMed – světový standard EBM
https://dynamed.ebscohost.com/
DynaMed je klinickým informačním zdrojem pro “evidence-based medicine”
(EBM), který byl vytvořen lékaři pro lékaře a dalšími profesionály v oboru
zdravotní péče, a je primárně určen pro přimé využití v lékařské praxi (pointof-care). DynaMed je využíván na předních světových lékařských univerzitách
jako např. Johns Hopkins University, Harvard University jako standard pro
vědu a výzkum v oblasti EBM.
DynaMed poskytuje systematicky organizované souhrny evidencí pro více než neduplikovaných 3 200
klinických témat, je jako jediný zdroj EBM denně aktualizován a monitoruje obsah více než 500
lékařských časopisů a databází (včetně Cochrane Database of Systematic Reviews).

MEDLINE Complete
http://www.ebscohost.com/academic/medline-complete
MEDLINE Complete je nejobsáhlejším protějškem k
databázi MEDLINE index a obsahuje více než
2 100 fulltextových časopisů (z toho přes 1,200
unikátních a nedostupných v jiných databázích
EBSCO nebo ProQuest).
Navíc tato kolekce obsahuje plné texty bez embarga mnohých nejčastěji používaných časopisů, které
jsou zařazeny do MEDLINE index.

Dentistry & Oral Sciences Source
http://www.ebscohost.com/academic/dentistry-oral-sciences-source
Dentistry & Oral Sciences Source™ je pro dentisty i akademiky výchozí branou a zároveň
i cílem pro jejich kvalitní rešerši ve stomatologické odborné literatuře. Tato databáze
přináší komplexní indexaci a abstrakta pro více než 210 oborových časopisů a desítky
monografií.
Dentistry & Oral Sciences Source taktéž obsahuje jedinečnou fulltextovou kolekci pro více než 210
významných oborových časopisů (včetně Journal of Dentistry Research ad.), stejně jako desítky
fulltextových monografií.

Rehabilitation Reference Center™ (RRC)
http://www.ebscohost.com/pointOfCare/rrc-about
Rehabilitation Reference Center (RRC) je klinickým informačním zdrojem
pro medicínu založenou na důkazu (evidence-based medicine) a je určen pro
klinickou praxi lékařů v oboru rehabilitace (point of care). RRC poskytuje
fyzioterapeutům, lékařům a profesionálům v oboru rehabilitace informace
založené na nejlepší dostupné evidenci pro dané klinické téma.
RRC obsahuje přes 300 klinických témat, 100 studijních a vědeckých materiálů (testy, příručky ad.),
informace o více než 11 700 léčivech a jejich výrobcích (AHFS Drug Information Essentials), více než
9 800 ilustrací rehabilitačních cvičení, přes 1 500 relevantních sumarizací témat pro pacienty (v angličtině
a španělštině), aktualizované klinické zprávy a referenční příručky.

Nursing Reference Center
http://www.ebscohost.com/academic/nursing-reference-center
Nursing Reference Center™ je vyčerpávajícím referenčním zdrojem, jehož
cílem je poskytnout relevantní klinické informace zdravotníkům a
profesionálům v oboru zdravotní péče, a to s přímou aplikací v jejich praxi
(point-of-care).
Tato databáze poskytuje zdravotním sestrám a zdravotníkům, studentům zdravotní péče, lékařským
fakultám a lékařským knihovnám přístup k nejlepší a nejaktuálnější klinické evidenci z tisíce fulltextových
dokumentů.

The Scientific & Medical ART Imagebase (SMART Imagebase)
http://www.ebscohost.com/academic/the-scientific-medical-art-imagebase
SMART Imagebase poskytuje přístup do komplexní kolekce medicínských
ilustrací a animací, které si uživatelé mohou stahovat.

Databáze je ideální pro studenty a pedagogy oborů anatomie, fyziologie, biologie a dalších
biomedicínských oborů.
SMART Imagebase obsahuje lékařské ilustrace, animace a interaktivní multimedia pro 24 tělních systémů
a souhrně pokrývá 20 medicínských specializací.

eBook Clinical Collection
http://www.ebscohost.com/ebooks/medical
eBook Clinical Collection je nový produkt předplatného
elektronických knih od EBSCO Publishing pro klinická pracoviště,
biomedicínské knihovny a lékařské akademické instituce.
Předplatné zahrnuje více než 1 700 kvalitních titulů z různých
oblastí lékařské vědy, ošetřovatelské péče, příbuzných lékařských oborů a praxe praktických lékařů. Díky
pravidelným aktualizacím kolekce je starší obsah průběžně nahrazován novějšími tituly – zákazníci mají
tedy vždy přístup k nejaktuálnějšímu dostupnému obsahu.

