
Stručná príručka pre používateľov
Best Practice je nástroj na podporu rozhodovania predovšetkým pre klinickú prax. So zreteľom na pacienta 
krok za krokom pomáha pri stanovení správneho postupu vyšetrení, diagnostikovaní a následne pri liečbe, 
prognózach a prevencii. Poskytuje aktuálne informácie zo skutočnej, rôznorodej a meniacej sa lekárskej 
praxe ako ďalší odborný poradca, ktorý je neustále poruke.

Tu nájdete šesť základných tipov a trikov, ako efektívne používať Best Practice.

1.  Prístup k Best Practice
K službe Best Practice môžete pristupovať rôznymi spôsobmi 
– informácie o prístupe získate na druhej strane letáku. 
Po vstupe do služby sa zobrazí základná stránka s ponukou 
spôsobov vyhľadávania a práce s Best Practice.

2.  Vyhľadávanie
Na každej stránke sa zobrazuje okienko pre jednoduché 
vyhľadávanie vo všetkých textoch – ‚Search Best Practice‘. 
Zadajte do okienka požadované kľúčové slovo v angličtine 
(napr. ‚fever‘, ‚asthma‘ alebo ‚ECG‘) a vyhľadávajte dokumentáciu 
k špecifikovaným symptómom, diagnózam a/alebo liečebným 
postupom.

3.  Prezeranie
Alebo prechádzajte cez štruktúrovaný zoznam chorôb, ktorý 
sa vám zobrazí po kliknutí na ‚Show Conditions‘.  Ak potrebujete 
pomôcť s diagnostikou, vyšetreniami alebo s konkrétnymi 
symptómami, vyberte si v ľavom stĺpci kategóriu ‚Assessments‘.

4.  Priamo k veci
Každá téma v Best Practice je rozdelená na krátke logické 
sekcie, ktoré zodpovedajú bežným postupom pri práci
s pacientom. Pomocou menu v hornej časti okna si vyberte 
požadovanú časť a okamžite sa dostanete k odpovediam
na vaše otázky.

5.  Prispôsobenie
Best Practice ponúka ďalšie funkcie, ktoré vám dovolia 
prispôsobiť si a rozšíriť dokumentáciu tak, aby zodpovedala 
vašim požiadavkám.  Vytvorte si účet v časti ‚My Best Practice‘
a budete si môcť ukladať zaujímavé vyhľadávania, obľúbené 
témy a pridávať vlastné poznámky k jednotlivým stránkam.

6.  Vytvorenie účtu ‚My Best Practice‘
Počas práce s Best Practice z oprávneného počítača* kliknite 
na odkaz ‚My Best Practice‘ v pravom menu.  Vyplňte svoju
e-mailovú adresu a heslo, ktoré chcete používať.  Ak ešte 
nemáte účet v žiadnej službe od BMJ, systém si vyžiada cez 
formulár niekoľko ďalších informácií.

* Oprávnený počítač je počítač, ktorý sa nachádza v počítačovej sieti inštitúcie, ktorá má aktívne predplatné k službe Best Practice. Pozrite si tiež informácie na druhej strane letáka.
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Pripojte sa a začnite používať službu Best Practice ešte dnes.

Služba Best Practice je dostupná on-line viacerými spôsobmi.  Aby ste mohli službu využívať potrebujete počítač s funkčným 
pripojením na internet, ktorý je súčasťou počítačovej siete inštitúcie, ktorá má aktívne predplatné k službe Best Practice 
(oprávnený počítač). Z takéhoto počítača sa k Best Practice pripojíte bez nutnosti zadávať meno a heslo (autorizácia na základe 
IP adresy).

Využite Best Practice naplno.

Odporúčame vám vytvoriť si v sekcii ‚My Best Practice‘ osobný účet. Zvolené meno a heslo budete môcť použiť na vzdialený 
prístup prípadne na prístup z mobilných zariadení.  Viac informácií nájdete na stránke http://bestpractice.bmj.com/mobile. Ďalšiu 
dokumentáciu nájdete priamo na stránkach služby Best Practice (sekcia ‚Help‘) alebo medzi súvisiacimi dokumentami v katalógu 
AiP/AiB na http://www.aip.cz/produkt.php?produkt=3942. 
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