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Webové okénko
Vážené čtenářky a čtenáři,
v dnešním okénku se podíváme na oblast, která je typickým průnikem dvou oborů, přesto nepředstavuje v našich zemích tradiční subspecializaci ani nemá zvláštní sekci v rámci společnosti. Do oblasti neurooftalmologie patří všechny poruchy zraku, které jsou způsobeny nebo nějak souvisí s postižením nervového systému. Časopis Journal of Neuro-Ophtalmology, který vydává Lippincott, Williams
a Wilkins, má IF 1,448 (http://journals.lww.com/jneuro-ophthalmology) a na jeho stránkách najdeme některé články volně ke stažení.
Neurooftalmologie je součástí téměř 3,5 milionu hesel. Největší část relevantních výsledků jsou krátké anotace jednotlivých oddělení
a center v anglosaském světě.

NANOS: North American NeuroOphthalmology Society

Kanadská neurooftalmologická
skupina

http://www.nanosweb.org

http://www.neuroophthalmology.ca/

Stránky působící na první pohled graficky opulentním dojmem jsou odborně
krmí dosti chudobnou. Obsahují odkazy
na pořádané kongresy, materiály odborné společnosti a několik dokumentů.
Stránky jsou rozděleny na veřejnou a členskou zónu, která je přístupná pouze po
autentizaci.

Stránky obsahují rozsáhlý archiv kazuistik
včetně snímků očního pozadí, samostatnou bohatou galerii fundoskopických obrazů, videoučebnici a velmi pěkný rozcestník dalších zdrojů.
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NOVEL: The NeuroOphthalmology Virtual
Education Library
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prim. MUDr. Stanislav Voháňka,
CSc., MBA
Neurologická klinika
LF MU a FN Brno
e‑mail: svohanka@fnbrno.cz
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EUNOS: Evropská
neurooftalmologická společnost
http://www.eunosweb.org
Evropské stránky jsou sice grafiky pěkné,
ale obsahově prázdné, obsahují jen organizační informace a seznam akcí.

psán velmi čtivě, v zásadě pro širokou veřejnost, ale lze v něm najít řadu cenných
informací a poučení pro odborníky. Možnost stažení v pdf.
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http://novel.utah.edu/
Virtuální výuková knihovna univerzity
v Utahu má nenápadnou grafiku, ale
v sekci curriculum najdeme řadu velmi
precizně zpracovaných hesel včetně klinických perel (bez uvozovek).
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Úvod do neurooftalmologie
http://www.ophthobook.com/
chapters/neuroophthalmology
Jde o část volně šiřitelé učebnice, kterou
vytvořil oftalmolog Tim Root. Text je na-

Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(5): 641

Stránky převážně určené pro veřejnost (V), stránky zaměřené na zdravotnické profesionály (P), za lomítkem
je zkratka primárního jazyka.
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