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WEBOVÉ OKÉNKO

Webové okénko
Milé čtenářky a čtenáři,
webové okénko v tomto čísle jsem se rozhodl věnovat úrazům mozku. Vyhledávač Google najde při zadání hesla „head injury“
44 800 000 odkazů, při modifikaci „brain injury“ 28 300 000 odkazů. Pokusil jsem se pro vás „proklikat“ houštinou těchto stránek, ale
dospěl jsem zpravidla jen někam ke stránce 30, tedy asi ke 300 nejrelevantnějších odkazů. Všechny jsou v angličtině. Komoce mozková
(anglický odkaz „concussion“) obsahuje asi 3 900 000 stránek. Významná část odkazů z oblasti neurotraumatologie je věnována právní
problematice, z příslušných stránek odkazy často směřují na právní kanceláře. Český vyhledavač Seznam najde při zadání hesla komoce
mozku 40 odkazů, při zadání kontuze mozku odkazů 51. Jen zlomek je medicínsky relevantní (výukové materiály Neurochirurgické kliniky
FN Brno a články v odborných časopisech), většinu tvoří různé nesmysly na serverech www.doktorka.cz apod.

Brain Injury Resource Center
http://www.headinjury.com/

Úrazy hlavy a mozku
na Medline+

MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
e-mail: svohanka@fnbrno.cz

Jak již název odpovídá, jde o rozcestník. Obsahuje řadu cenných odkazů, vlastní obsah
stránek je určen spíše širší veřejnosti s odkazy na řadu svépomocných linek a organizací. Provozuje jej horká linka úrazů hlavy
v USA (head injury hotline).

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus
/headandbraininjuries.html

Obsah ➌, grafika ➋

Národní neurotraumatologická
společnost (USA)

Obsah ➋, grafika ➋

BrainInjury.com

www.edc.pitt.edu/neurotrauma/
thebook/book.html

Rozcestník a informace spíše pro veřejnost
a pečovatele. Částečně ve španělštině.

http://www.braininjury.com/

Brain Injury Association
of America
Stránky taktéž určené primárně širší veřejnosti. Obsahují nicméně řadu zajímavých
epidemiologických dat z USA, otázky a odpovědi pacientů a příbuzných.

Nepříliš obsáhlý web se základními informacemi, které mají převážně pregraduální charakter. Uvádím spíše pro zajímavost,
založeno právníkem Woodym Igou. Medicínský obsah stránek je patrně marketingovým obalem pro reklamu na právní
služby.

Obsah ➋, grafika ➋
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Úrazy hlavy na stránkách CDC
(Center for Disease Control)

Skotská radiologická
společnost – výukový materiál

http://www.cdc.gov/ncipc/tbi/TBI.htm

http://www.radiology.co.uk/srs-x/
tutors/cttrauma/tutor.htm

http://www.biausa.org/

Obsahově dosti chudé stránky, zajímavé jen
z hlediska epidemiologie úrazů hlavy v jednotlivých státech Unie.
Obsah ➌, grafika ➋

Obsahuje kompletní text knihy Head Injury:
Pathophysiology and management of
severe closed injury autorů Reilliho Bullocka v pdf formátu.
Odkazy na neurotraumatologické kongresy v USA a prolink na časopis Journal of
Neurotrauma.
Obsah ➌, grafika ➋

Brain Trauma Foundation
New York
http://www.braintrauma.org/

Výukový text s obrázky zaměřený na CT
obrazy při úrazech hlavy a mozku.

Z webu je možné stáhnout několik rozsáhlých materiálů („guidelines“) v pdf formátu. Zaměření na těžká kraniocerebrální
traumata.
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www.csnn.eu
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