
Informujeme Vás o novom bezplatnom vyhľadávacom nástroji spoločnosti Ovid, ktorý slúži 

knihovníkom a lekárom na monitorovanie nových článkov. 

 

Ovid Insights  -  www.ovidinsights.com 

Vyhľadávacia služba umožňuje na jednom mieste sledovať novinky z konkrétneho odboru. Výber 

odborov a vzhľad úvodnej stránky si prispôsobí každý používateľ podľa svojich potrieb, stačí si 

vytvoriť osobný účet.  

Sleduje vyše 5000 odborných časopisov excerpovaných v databáze Medline (od roku 2011 po 

súčasnosť) a spravodajské portály. Výsledky sa radia podľa relevantnosti. Pre predplatiteľov sú k 

dispozícii priame odkazy na plné texty časopisov na platforme Ovid. U ostatných časopisov je 

uvedený odkaz na domovskú stránku a tiež odkaz do PubMed.  

 

Zastúpené sú špecializácie: alergológia a imunológia * anestéziológia a liečba bolesti * kardiológia * 

intenzívna starostlivosť * dermatológia * endokrinológia * gastroenterológia * infekčné choroby * 

neurológia * ošetrovateľstvo * pôrodníctvo a gynekológia * onkológia * ortopédia * plastická 

a rekonštrukčná chirurgia * rádiológia * urológia 

 

V rámci Speciality Dashboards možno vyhľadávať nielen podľa špecializácie, ale aj Systematic 

Reviews and Meta-Analyses, Trending Clinical Content, kolekciách časopisov LWW High Impact 

Collection, Nursing Full Text Plus Collection či Hospital Library Collection. Jednotlivé časopisy a témy 

aj z iných odborov sa dajú sledovať na www.ovidinsights.com/publicalerts.php. 

 

Ovid Insights môžete používať úplne bezplatne a bez registrácie. Vytvorenie osobného účtu má 

viacero výhod: 

- personifikované služby (zobrazenie vybraných tém a časopisov na úvodnej stránke) 

- možnosť uložiť si rešeršnú stratégiu 

- možnosť uložiť si vybrané záznamy 

- automatické zasielanie noviniek na e-mail 

Rozhranie je používateľsky veľmi intuitívne. Na druhej strane vyhľadávanie podporuje aj booleovské 

operátory a ďalšie pokročilé rešeršné techniky.  

 

Služba Ovid Insights je teraz v režime beta, spätná väzba od používateľov je vítaná. Budeme veľmi 

radi, pokiaľ novú službu v knižnici vyskúšate, prípadne na ňu upozorníte aj vašich lekárov a 

odborníkov. 

Dajte mi prosím vedieť, pokiaľ máte otázky k tejto vyhľadávacej službe. 

 

S prianím pekného dňa, 

Lucia Poledníková 
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