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Úvod (1)
„Big Data“
• Pokračování informační exploze zdravotnických dat
• Do r. 2020 se zvětší 50x ve srovnání se současným stavem
• Mezníkem byl Human Genome Project (1990)
• Zpomalit růst cen zdravotní péče, zvýšit její efektivitu, podporovat 

zdravý životní styl, preventivní péči a snít o personalizované 
medicíně. medicíně. 

Česká spole čnost pro personalizovanou medicínu
Personalizovaná medicína je multidisciplinární vědní obor, který se 
(na různých úrovních) zabývá optimalizací léčebných a 
diagnostických postupů u konkrétního pacienta s využitím 
moderních informatických metod.



Úvod (2)
„Big Data“

Definice:
• 2012 celosvětový objem zdravotnických dat

= 500 petabytes (1015 bytes)
– Strukturovaná – nestrukturovaná – polostrukturovaná
– Data Informace            Znalosti– Data Informace            Znalosti

• M. Leach, vrchní ředitel pro informace na MIT a
Harvardu 
– Dostupnost
– Shromažďování a zpracování pro tvorbu znalostí.

Zdroj:  Feldman B. et al. Big Data in Healthcare - Hype and Hope. 2012. 
http://www.west-info.eu/files/big-data-in-healthcare.pdf



Virtuální dětská klinika
Cíle a struktura

Podpora pregraduálního a celoživotního vzdělávání                 
v oboru dětského lékařství
o Všeobecné informace
o E-Učebnice
o Časopisyo Časopisy
o Databáze
o E-Learning
o Virtuální pacient
o Vybrané zahraniční zdroje



E-Učebnice
Licencované a vlastní tvorba
Thieme E-Book Library
• 62 titulů
• Read Offline/On your desktop, laptop or iPad

Elsevier E-Library
• 23 titulů

– Illustrated Textbook of Paediatrics. International Edition. 4. vyd., 2012.
– Nelson Essentials of Pediatrics. 6. vyd., 2011.

Vybrané kapitoly z pediatrie. V. Mihál a kol.
aktualizované a rozšířené e-vydání. Olomouc: 2012
• Zpracováno v programu FlipViewer, volně dostupné online přes portál 

Mefanet
– http://mefanet.upol.cz



ČASOPISY
AAP Grand Rounds : An Official Journal of the American Aca demy
of Pediatrics – kritická interpretace publikovaných článků

Zahrani ční léka řské časopisy na LF UP v Olomouci – p ředplatné  
2013

Nakladatelské kolekce onlineNakladatelské kolekce online
Annual Reviews – Biomedical/Life Sciences Collection
BMJ Journals Online Collection
Karger Journal Collection Current
LWW High Impact Collection + Current Opinion In…
SpringerLink

Další podle požadavků uživatelů, např.
České lékařské a zdravotnické časopisy – výběr, některé zdarma
Zahraniční časopisy z oboru pediatrie s impakt faktorem



DATABÁZE
Volně dostupné a licencované
Bibliographia Medica Čechoslovaca 

Bibliographia Medica Slovaca
Biomedical & Life Science Collection – multimediální výuka

Cochrane Library
DynamedDynamed
MEDLINE/PubMed
Nursing@Ovid
Proquest Health&Medical Complete
Scopus
UpToDate
Web of Knowledge



E-LEARNING 
Původní tvorba
Dětská radiologie
Portál NOE – Tutoriály

Medicína založená na  důkazu
Portál Mefanet

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrieKazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
Portál Mefanet
Pediatrická kazuistika - PEDKAZ
Probíhající projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0305 „Inovace povinného studijního 
předmětu pediatrie a vytvoření multimediálního textu pro praktickou výuku“

Zkušební testy z pediatrie 
Portál NOE



VIRTUÁLNÍ PACIENT 
SimJunior
LaerdalMedical

Znalost základních vyšetřovacích a léčebných algoritmů 
umožňuje rychlou a správnou orientaci a volbu terapeutických postupů 
u kriticky nemocných pacientů. Snižuje se tak možnost chybných nebo 
pozdních rozhodnutí v situaci ohrožení života.

SimJunior  nabízí interaktivní výuku pediatrie: nácvik 
správného vyšetřovacího, rozhodovacího a léčebného postupu u správného vyšetřovacího, rozhodovacího a léčebného postupu u 
stavů, kde je jiná možnost pouze v rovině teoretické. 

Podpora výuky : první pomoci, resuscitace, úrazové a 
neúrazové stavy, stavy bezvědomí, jejich rychlá diagnostika a 
schopnost zajištění kriticky nemocného.

Ukázka



Vybrané zahraniční zdroje
Multimédia
PEDIATRIC EDUCATION
CASE BASED PEDIATRICS
MARTINDALE VIRTUAL CENTER
VIRTUAL PEDIATRIC HOSPITAL : A Digital Library of Pediatric 
Information
VIRTUAL PEDIATRIC PATIENTSVIRTUAL PEDIATRIC PATIENTS

Tématické zam ěření podle požadavk ů uživatel ů

PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ
MEDICAL VIDEOS : PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT    
MEDICO TUBE: Library of Medical Educational Videos
Berne University - Switzerland



E-learning - PEDKAZ
Základní údaje o projektu

CZ.1.07/2.2.00/15.0305 „Inovace povinného studijního předmětu 
pediatrie a vytvoření multimediálního textu pro praktickou výuku“
Garant: MUDr. Barbora Ludíková
email: ludikova.b83@gmail.com

Cílová skupina Cílová skupina 
• Studenti magisterského studia všeobecného lékařství, zubního 

lékařství (LF), bakalářského programu specializace ve zdravotnictví, 
obor fyzioterapie a navazujícího magisterského programu (FZV) UP 
v Olomouci

• Minimálně 250 studentů/rok



PEDKAZ
Praktická ukázka
• Vstup do databáze
http://www.pedkaz.cz (student/student)
• Výběr kazuistiky

– Intenzívní medicína 12



Databáze DynaMed
„Pre-appraised evidence“

Klinický informační zdroj pro zdravotnictví 
založené na důkazu
• Monitoring 530 lékařských časopisů a databází
• Systematické zpracování 3200 témat• Systematické zpracování 3200 témat
• Hodnocení relevance při praktickém využití
• Denní aktualizace



Databáze DynaMed
Vyhledání: gastroenteritis gastroenteritis dehydrationdehydration



Databáze DynaMed
Seznam zpracovaných témat 



Databáze DynaMed
Výběr zpracovaného tématu

.



Z obsahu zpracovaného tématu (1)
RehydrationRehydration therapytherapy in in childrenchildren: „: „levelslevels ofof evidence“evidence“



Z obsahu zpracovaného tématu (2)
RehydrationRehydration therapytherapy in in childrenchildren : : GuidelinesGuidelines



Databáze DynaMed
„Pre-appraised evidence“

Firma EBSCO zajistila účastníkům 
konference Akutne.czAkutne.cz testovací přístup

do 13. 12. 2013.do 13. 12. 2013.


