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Každý de  sú vo svete publikované nové dôležité výsledky lekárskych výskumov. Lekári

a zdravotníci ich využívajú v každodennej praxi, aby im pomohli v spolupráci s pacientom ur i  

správny lie ebný postup. Avšak lekári sú až príliš asto zaneprázdnení a ve mi ažko si udržujú 

preh ad o nových poznatkoch, ktoré by mohli uplatni  v klinickej praxi.

Práve v tomto vie Best Practice lekárom pomôc .

BMJ Evidence Centre v jedinom 

zdroji spája najnovšie výsledky 

výskumu, zaužívané postupy, 

schválené odporú ania a názory 

odborníkov. Všetko preh adne 

podané ako príru ka „krok za 

krokom“ vrátane zoznamu 

potrebných vyšetrení, diagnostiky, 

prognóz, lie by a prevencie.

S Best Practice máte odborného 

poradcu neustále poruke.

Best Practice je navrhnutý tak, 

aby bol prakticky použite ný

vo všetkých fázach zdravotnej 

starostlivosti a na každom 

mieste, kde je to potrebné – i 

už ako on-line služba dostupná 

cez internet alebo ako mobilná 

aplikácia pre tablety

a inteligentné telefóny.

Lekári majú prístup k informáciám, 

ktoré sú pripravené na rýchle

a intuitívne použitie. Na otázky

z klinickej praxe poskytuje 

okamžité odpovede potrebné

pre diagnózu i vo bu lie ebného 

postupu. A samozrejme materiály 

pre informovanie pacienta.

Dôkazy, smernice,

názory odborníkov

Navrhnutý

pre praktické použitie

Informácie

v štruktúrovanej forme



Spolo nos  BMJ Evidence Centre 
navrhovala službu Best Practice 

s prihliadnutím na všetky aspekty 
zdravotnej starostlivosti tak, ako je 
poskytovaná priamo pacientovi. 
Medzinárodný tím praktických 
lekárov, špecialistov, farmaceutov 
s podporou realiza ného tímu 
editorov systematicky sledujú 
aktuálne výsledky výskumov a ich 
praktického nasadenia. Zozbierané 
informácie následne upravujú tak, 
aby zodpovedali bežným postu-
pom pri práci s pacientom. Žiaden 
iný zdroj neposkytuje podporu pre 
reálne situácie v lekárskej praxi na 
takejto úrovni.

Tak, ako ste zvyknutí

pracova

Každá téma v Best Practice je 
rozdelená na krátke logické 
sekcie tak, aby poskytla rýchle 
odpovede na otázky, ktoré sa 
môžu vyskytnú  v priamom 
kontakte s pacientom. Navigácia 
v službe je navrhnutá tak, aby 
ste mali okamžitý a jednoduchý 
prístup k informáciám ako napr. 
zoznam potrebných vyšetrení, 
diagnostické a lie ebné postupy 
(vrátane súvisiacich odporú aní) 
a podibne bez toho, aby ste 
museli listova  ve kým 
množstvom textu. V rámci 
systému je možné nastavi  si 
vlastné meno a heslo pre 
vzdialený prístup a/alebo 
prístup z mobilných zariadení.

Prístup k informáciám,

ktoré potrebujete

Best Practice aktuálne ponúka 
informácie, ktoré sa týkajú viac 
ako 3.000 typov diagnostických 
testov a viac ako 4.000 odpo-
rú aní pre diagnostiku a lie eb-
né postupy. Má tiež integrované 
viaceré databázy liekov a lie iv 
pre rýchlu kontrolu a predpiso-
vanie. Pre pacientov sú pripra-
vené letáky so základnými 
informáciami o chorobách 
a spôsoboch lie by. Best 

Practice obsahuje všetky 
informácie, ktoré potrebujete 
pre správne rozhodnutia.

Bezkonkuren ná

h bka a šírka

Best Practice je sú a ou 
spolo nosti BMJ Evidence Centre, 
ktorá patrí k najdôveryhodnej-
ším zna kám v oblasti informácií 
pre medicínu založenú na 
dôkazoch (‚evidence-based 
medicine‘). Základ tvoria me-
dzinárodne uznávané ‚clinical 
evidence‘ z príslušných systema-
tických hodnotení, z ktorých sú 
tvorené jednotlivé lánky pre 
Best Practice. Obsah je prie-
bežne aktualizovaný, pri om 
každá téma je prehodnotená 
aspo  raz ro ne. Môžete si by  
istí, že všetky najdôležitejšie 
aktuálne poznatky sú v službe 
spracované a že máte prístup 
k najnovším dôkazom, názorom 
a informáciám najrýchlejšie, ako 
je to len možné.

Najnovší obsah,

ktorému môžete veri

Vaša materská inštitúcia môže 
k jednotlivým témam a diagnózam 
pripája  vlastné smernice a odpo-
rú ania. Môžete si v Best Practice 
vytvori  vlastný osobný ú et (My 

Best Practice) a uklada  si zaují-
mavé vyh adávania, ob úbené témy 
a pridáva  vlastné poznámky a ko-
mentáre. Práca s Best Practice 
môže by  tiež zaznamenávaná 
v systéme alšieho vzdelávania 
a profesionálneho rastu lekárov 
BMJ Learning pre získanie kreditov 
navyše. Pracovné prostredie Best 

Practice je teraz dostupné v se-
demnástich svetových jazykoch, 
aby sa o najviac približovalo praxi 
používate ov.

Prispôsobené pre vás



Prezeranie tematického alebo abecedného zoznamu 

tém.
     

Vyh adávanie v úplných textoch na každej stránke.
    

‚BP-ASYST‘ – vyh adávanie pod a symptómov pre 

rýchlejšiu diferenciálnu diagnostiku.
     

Intuitívna a jednoduchá navigácia pre celý obsah 

umož ujúca rýchlo sa dosta  k požadovaným 

informáciám.
     

Prostredie v sedemnástich svetových jazykoch.
     

‚My Best Practice‘ – priestor pre vlastné poznámky, 

záložky a ob úbené témy.
     

Možnos  vymie a  si e-mailom základné informácie 

z Best Practice s kolegami.
     

Prístup kedyko vek a kdeko vek vrátane 

vzdialeného prístupu a prístupu z mobilných zariadení.

Funkcie a vlastnosti, ktoré šetria as

Detailné informácie, ako postupova  pri 

diagnostike vrátane potrebných testov, diferenciálnej 

diagnostiky a odporú aní.
     

Komplexné informácie o lie ebných postupoch 

vrátane odporú aných druhov lie iv a liekov.
     

Integrované dôkazy z ‚clinical evidence‘.
     

Dokumentácia a lánky obsahujú obrázky a odkazy 

na alšiu literatúru.
     

Možnos  stiahnu  si informa né letáky pre 

pacientov.
     

Ukladanie relevantných tém do systému BMJ Learning 

pre použitie na alšie vzdelávanie a profesionálny 

rast lekárov.

Vysoká kvalita obsahu

a odkazy na zdroje

Hlavné okno
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Štruktúrovaný zoznam chorôb

Výsledky klinických testov

Odporú ania lie ebných postupov



Najlepšie znalosti
Najlepšie dôkazy
Najlepšie rozhodnutia

Pre výu bu
Študenti medicíny majú šancu nau i  sa, ako interpretova
a uplat ova  dôkazy z klinických testov v kontakte s pacientom.

Pre výskum
Výskumní pracovníci môžu sledova  k ú ové klinické poznatky
a identifikova  medzery ako východiská pre alší výskum.

Ako podpora
Lekári v praxi môžu konfrontova  svoje postupy vyšetrení
a lie by s alšími odbornými názormi.

Kdeko vek
Best Practice je špeciálne optimalizovaný pre prístup z 
rôznorodých mobilných zariadení, ktoré môžu by  pripojené
na internet. Prístup k Best Practice na mobilných platformách
je pre predplatite ov bez akéhoko vek príplatku.

Sú as ou inštitucionálneho pred-
platného služby Best Practice sú:
•  Neobmedzený prístup pre
   pracovníkov na 12 mesiacov
•  Autorizácia na základe IP adries
•  Možnosti personalizácie
•  Používate ské štatistiky

Ak máte záujem službu Best 

Practice vyskúša , potrebujete 
cenovú ponuku alebo máte 
akéko vek alšie otázky, 
kontatkujte nás:

Albertina icome Bratislava, s.r.o.
(Oficiálny zástupca BMJ Group pre SR)

Cukrová 14, 813 39 Bratislava
Tel.: 02/529 324 50
E-mail: aib@aib.sk

V eskej republike kontaktujte:

Albertina icome Praha s.r.o.
Št pánská 16, 110 00 Praha 1
Tel.: +420- 222 231 212
E-mail: aip@aip.cz
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