Elektronické informačné zdroje pre oblasť lekárskych vied dostupné v CVTI SR
BMJ Journal Collection sprístupňuje časopisy z oblasti medicíny, pokrývajúce všetko - od
oftalmológie až po športové lekárstvo. Prináša informácie o výskume, najnovších trendoch v myslení,
názory odborníkov a novinky.
Jeho súčasťou je medzinárodný recenzovaný medicínsky časopis BMJ (bývalý British Medical Journal)
a prípadové štúdie pre profesionálov, výskumných pracovníkov a tých, ktorí hľadajú klinické
informácie o bežných a výnimočných prípadoch - BMJ Case Reports. Všetky články sú recenzované.
EBSCOhost je rozhranie vydavateľstva EBSCO, ktoré sprístupňuje informácie z rôznych oblastí
ľudského poznania. Lekárskym vedám sa venuje MEDLINE with Full Text - čiastočne plnotextová
databáza z oblasti medicíny.
Encyclopaedia Britannica Academic Edition obsahuje články a iné informácie zo širokej škály
odborov.
GEN – Genetic engineering and biotechnology news je časopis zameraný na oblasť biotechnológie,
aktuálnych klinických štúdií, bioprocesov, molekulárnej diagnostiky, genomiky a proteomiky.
IGI Global sprístupňuje plné texty 73 titulov odborných publikácií, z toho cca 14 titulov sa venuje
problematike bioinformatiky.
JoVE - Journal of Visualized Experiments je recenzovaný a indexovaný časopis venovaný biologickým,
medicínskym, chemickým a fyzikálnym výskumom publikovaným formou videí. Bol založený ako nový
nástroj pre publikáciu v oblasti vied o živej prírode, za účasti vedcov z popredných výskumných
inštitúcií. CVTI SR má prístup iba do videí sekcie Biology a sekcie Science Education (sekcie Basic
Biology a Advanced Biology).
Databáza Knovel zabezpečuje online prístup k plným textom odborných monografií a faktografických
príručiek z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny.
Databáza NATURE sprístupňuje časopisy vydavateľstva Nature Publishing Group z oblasti
biomedicíny.
ProQuest Central je databáza, v ktorej sa nachádzajú popri informáciách z najrôznejších vedných
oblastí aj informácie z oblasti medicíny a aplikovaných prírodných vied.
PubMed je databáza venujúca sa oblasti biomedicíny.
ScienceDirect ponúka časopisy a knihy vydavateľstva Elsevier z najrôznejších vedných oblastí.
Scopus je bibliografická, citačná multidisciplinárna databáza.
Databáza SpringerLink sprístupňuje časopisy a série publikácií vydavateľstva Springer.
Wiley Online Library ponúka časopisy a knihy vydavateľstva Wiley-Blackwell z najrôznejšich vedných
oblastí. Medzi knihami možno nájsť aj encyklopédie, ktoré sa venujú problematike biotechnológií,
bioinformatiky a biomedicíny:
Encyclopedia of Industrial Biotechnology, Encyclopedia of Genetics, Genomics, Proteomics and
Bioinformatics a Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering.

Web of Science je Portál spoločnosti Thomson Reuters a sprístupňuje nasledujúce databázy:
Web of Science Core Collection (WoS) - systém siedmych citačných indexov pre oblasť prírodných,
technických, spoločenských, humanitných vied a umenia.
Biosis Citation Index (BCI) - citačná databáza rozhrania Web of Science z oblasti vedy o živote.
Current Contents Connect (CCC) - multidisciplinárna abstraktová databáza z vyše 8000 svetových
vedeckých recenzovaných časopisov a viac ako 2000 kníh.
Journal Citation Reports (JCR) - scientometrická databáza obsahujúca štatistické údaje a informácie
na hodnotiace účely a porovnávanie časopisov.
Essential Science Indicators (ESI) - scientometrický zdroj pre kvantitatívnu analýzu publikačnej a
citačnej produkcie vo vede a výskume.
MEDLINE - abstraktová databáza z oblasti vedy o živote.

