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WEBOVÉ OKÉNKO

Webové okénko
Vážené čtenářky a čtenáři,
po zadání hesla mozkový nádor (brain tumor) obdržíme z vyhledávače Google 6 630 tis. odkazů. Yahoo vyhledá více než 46 mil. odkazů. Oba vyhledávače nabízí i intuitivní zpřesnění formou souvisejících hesel (glioblastoma mutliforme, metastázy apod.). Tradičně
dobře je zpracováno heslo na Wikipedii, další související heslo v této encyklopedii se týká rozsáhlého seznamu slavných osob s mozkovým nádorem. Prakticky všechny významné americké univerzity a nemocnice mají stránky věnované mozkovým tumorům: většinou
ale přinášejí jen základní, rámcové informace a informace o vlastních klinických a vědeckých programech. Nejznámějším pacientem s mozkovým gliomem byl senátor Edward
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Kennedy (zemřel 25. 8. 2009). (Podrobnější zprávy o jeho zdravotním stavu bylo možné
Neurologická klinika
nalézt v elektronických verzích New York Times nebo Washington Post: http://www.
LF MU a FN Brno
nytimes.com/2008/05/20/washington/20cnd-kennedy.html?_r=1&hp; http://www.wae-mail: svohanka@fnbrno.cz
shingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/05/20/AR2008052001278.html).

Program mozkových tumorů
(Brain Tumor Program) na
stránkách neurochirurgie
UCLA (Kalifornská Univerzita
v Los Angeles)

tumorů. Informace převážně pro veřejnost.
Pro lékaře některé linky na časopisy, výzkumné projekty a granty.
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http://neurosurgery.ucla.edu/body.
cfm?id=294
Odborné informace nejdo u příliš do
hloubky, některé odkazy jsou nefunkční,
grafika má charakter spíše komerčních
stránek s líbivými ilustračními obrázky.
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http://www.cancer.gov/
Najdeme zde informace pro lékaře i pro
laiky o všech aspektech mozkových tumorů a života s touto nemocí. Brožura pro
pacienty v pdf formátu. Rozsáhlá databáze
klinických studií, sady didaktických přednášek, statistické údaje o incidenci atd.
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http://www1.wfubmc.edu/neurosurgery/Brain+Tumor+Center+of+
Excellence/Brain+Tumor+Index.htm

Cancer Research UK
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http://info.cancerresearchuk.org/

http://www.abta.org/

Nezávislá organizace na podporu boje
proti rakovině ve Spojeném Království.
Kromě řady informací z oblasti onkologie
pro odborníky i laiky se po mírném úsilí
„proklikáme“ i k části věnované mozkovým tumorům. Jde však jen o informace
pro pacienty.

Stránky neziskové národní americké organizace na podporu výzkumu mozkových
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American Brain Tumor Association

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
braincancer.html
Asi nejlepší rozcestník: obsahuje množství odkazů na všechny aspekty neuroonkologie. Řadu materiálů v pdf formátu pro
lékaře i veřejnost.

National Cancer Institute USA

Baptistická Univerzita ve Wake
Forest (Severní Karolína)

Obsahuje vlastní statě, zčásti slouží jako
vcelku kvalitní rozcestník.

MedlinePlus
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eMedicine.com
http://emedicine.medscape.com/
Nejlépe zpracovaná hesla pro odbornou
veřejnost. Sekce neuroonkologie obsahuje všechny důležité kapitoly jednoduše
a přehledně strukturované. Rychlá orientace, návaznost na ostatní hesla z oboru
neurologie.
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Stránky převážně určené pro veřejnost ( ),
stránky zaměřené pro zdravotnické profesionály ( ).
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