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Springer Nature je najväčším
vydavateľom akademických kníh
a najvplyvnejších svetových časo-
pisov a priekopníkom v oblasti
otvoreného výskumu. Springer
ponúka vysoko citované časopisy
z 11 rôznych oblastí.

Springer Nature

Súčasťou databázy je platforma
BioMedCentral obsahujúca viac
ako 290 renomovaných časopi-
sov z oblasti biológie, klinickej
medicíny a zdravotníctva.

Databáza ProQuest Central za-
hŕňa viac ako 10 000 titulov ve-
deckých časopisov, vyše 5 000 ti-
tulov odborných časopisov
a magazínov, 10 tematických
kolekcií monografií, kvalifikačné
práce a ďalšie typy dokumentov
zo všetkých oblastí vedy vrátane
medicíny. Jej súčasťou je aj platfor-
ma Ebook Central.

ProQuest Central

Elektronické časopisy a knihy z rôz-
nych vedeckých oblastí vrátane
medicíny vydavateľstva Springer.

SpringerLink

Mul�disciplinárna databáza EBSCO
eBooks ponúka prístup k plným
textom �sícov �tulov vedeckých
monografií vrátane medicíny.

Ebsco host

Knihy a časopisy vydavateľstva Wi-
ley-Blackwell z oblasti prírodných
vied, medicíny a iných disciplín.
Obsahuje 66 titulov kníh z oblasti
biomedicíny. Retrospektíva prí-
stupu do plných textov časopisov
je do roku 1997.

Wiley Online Library

Spoločné vyhľadávacie rozhranie na ersearch.cvtisr.sk
Nedostupné dokumenty sprístupňujeme prostredníctvom medzinárodnej
medziknižničnej výpožičnej službymmvs@cvtisr.sk



Recenzovaný časopis, ktorého po-
slaním je urýchliť transformáciu
poskytovanej zdravotnej starostli-
vosti. Články vysvetľujú, ako majú
byť zdravotnícke služby poskytova-
né, organizované a financované,
poskytujú syntézu komplikovanej
témy a prinášajú nový pohľad
na široko uznávaný princíp.

NEJM Catalyst

Časopis obsahuje stručné zhrnutia
a odborné komentáre lekárov pre
zaneprázdnených zdravotníckych
pracovníkov s cieľom zlepšiť
starostlivosť o pacienta. Poskytuje
informácie a perspektívy potrebné
v klinickej praxi.

NEJM Journal Watch NEJM Evidence
Novinka v rodine NEJM Group,
ktorá predstavuje inovatívne origi-
nálne výskumy a svieže, odvážne
nápady v oblasti navrhovania
klinických testov, štúdií a klinické-
ho rozhodovania.

Bibliografická databáza vedeckých
informácií z oblasti medicíny
a zdravotníctva pre profesionálov,
vedcov, výskumných pracovníkov
a študentov.

Wolters Kluwer Ovid

TM

Taylor & Francis je jedným z po-
predných vydavateľov online časo-
pisov a e-kníh. Napriek svojmu
multidisciplinárnemu zameraniu
obsahuje bohatú zbierku doku-
mentov z oblasti medicíny, ktoré
združuje v rámci zbierky Medical
Library.

Taylor & Francis Medical Library

Databáza poskytuje archívny prístup
do 255 titulov časopisov z oblasti
medicíny vydavateľstva Lippincot
Wiliams & Wilkins z rokov 2012 –
2022. Ponúka najmä e-časopisy
smnožstvom vedeckého obsahu pre
lekárov, ošetrovateľov, farmaceutov
i študentov medicíny.

Lippincott Williams & Wilkins

®

Kolekcia 11 popredných časopisov
z oblasti medicíny od rôznych vy-
davateľov. Obsahujú informácie
z oblastí pediatrie, mikrobiológie,
endokrinológie, psychiatrie, ne-
uropsychiatrie, experimentálnej
medicíny a reprodukcie.

Top Medical Collection

Top
Medical
Collection

Online služba výpožičiek e-kníh vy-
davateľstva Grada – Bookport,
ponúka prístup k viac ako 9 000 ti-
tulom nielen odbornej literatúry
v českom jazyku. Obsahuje viac
ako 900 titulov zdravotníckej
a lekárskej literatúry. Rozdelená
je na jednotlivé lekárske odbory, li-
teratúru pre nelekárske profesie,
literatúru pre sestry, humanitné
vedy, manažment a jazyky.

Bookport

Najstarší a jeden z najprestížnej-
ších medicínskych časopisov.
Okrem vysokokvalitných recenzo-
vaných článkov obsahuje aj inte-
raktívny a multimediálny obsah
či informácie z biomedicínskej
vedy a klinickej praxe pre lekárov,
výskumníkov i pedagógov.

New England Journal
of Medicine (NEJM)

Rozsiahla multidisciplinárna zbier-
ka e-kníh. Obsahuje aj tituly z ob-
lasti vedy, medicíny, farmácie,
IUPAC (články, normy, odporúča-
nia z oblasti chémie) a referenčnej
príručky Nano.l.

De Gruyter

Plnotextová multidisciplinárna ve-
decká databáza od spoločnosti El-
sevier. Obsahuje články z recen-
zovaných časopisov, konferenčné
zborníky a elektronické knihy
z medicíny a prírodných vied. Pro-
stredníctvom vyhľadávania obráz-
kov je možné priamo prehľadávať
grafy, tabuľky, videá a fotky.

ScienceDirect
JAMA patrí medzi najpoprednejšie
svetové recenzované časopisy
z oblasti medicíny. Obsahuje
prelomové výskumy či komentáre
umožňujúce hĺbkový pohľad
do témy od lídrov v oblasti
medicíny a zdravotnej starost-
livosti. V rámci skupiny JAMA
Network je združených ďalších
12 špecializovaných časopisov.

JAMA Network


