
 133

ZDRAVOTNICKÉ PORTÁLY NA INTERNETU U NÁS A VE SVĚTĚ
Štěpán Svačina

Anotace

Internet se postupně stává hlavním zdrojem aktuálních zdravotnických 
informací u nás. Udržovány jsou zdravotnické portály institucí, časopisů, 
novin i specializované portály informační. Cílem tohoto sdělení není propa-
govat či kritizovat žádný konkrétní portál, ale zamyslet se nad rozdíly u nás 
a ve světě. 

U zahraničních portálů převažuje vysoká aktuálnost odborných infor-
mací, malá frekvence témat všeobecných (zdravotně politických či filo-
sofických), absence problematiky alternativní medicíny a neopomenutí 
stránek věnovaných pacientům. U nás nelze nalézt portál s komplexními 
přehlednými informacemi o novinkách v medicíně. Mimo portálů věnova-
ných alternativní medicíně se téměř nevyskytují informace pro pacienty. 
Vysoká je frekvence témat zdravotně politických. Institucionální stránky 
se jen pomalu dostávají na úroveň obvyklou ve světě.
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1. Úvod

Dnes nepochybně ubývá zdravotníků, kteří získávají informace z knih 
a tištěných verzí časopisů.

Internet se postupně stává hlavním zdrojem aktuálních zdravotnických 
informací u nás. 

2. Internetové zdroje ve zdravotnictví 

Mezi internetové zdroje informací ve zdravotnictví patří:
internetové verze časopisů a novin.• 
brány k databázím vědeckých informací• 
specializované zdravotnické portály pro lékaře• 
specializované zdravotnické portály pro pacienty• 
internetové stránky institucí• 

3. Zdravotnické portály ve světě 

U zahraničních portálů převažuje vysoká aktuálnost odborných informací, 
malá frekvence témat všeobecných (zdravotně politických či filosofických), 
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absence problematiky alternativní medicíny a neopomenutí stránek věno-
vaných pacientům. 

I ve všeobecně orientovaných vyhledávačích je v rankingu obvykle 
vysoko informace validní a vědecká. Sledováním specializovaných portálů 
např. na klinickou medicínu, výživu či dietetiku lze docílit aktuálnější infor-
mace než sledováním dosažitelného spektra časopisů. Podle novinových 
článků v českém tisku je zřejmé, že tyto portály sledují na zdravotnictví 
orientovaní novináři. Lékař, který tyto portály nesleduje, není u nás 
schopen odpovídat na jejich velmi aktuální dotazy.

Zdravotnicky orientované portály jsou zcela nepochybně nejaktuál-
nějším zdrojem informací o zdravotnických novinkách ve světě.

4. Zdravotnické portály u nás

U nás nelze nalézt portál s komplexními přehlednými informacemi o novin-
kách v medicíně. Portály obvykle obsahují jen náhodně vybrané a často 
i málo aktuální informace. Mimo portálů věnovaných alternativní medicíně 
se téměř nevyskytují informace pro pacienty. Vysoká je frekvence témat 
zdravotně politických.

České institucionální stránky se jen pomalu dostávají na úroveň 
obvyklou ve světě.

Nejvalidnějším a nejaktuálnějším zdrojem informací u nás jsou interne-
tové i papírové verse nejčtenějšího týdeníku o zdravotnictví. 

5. Závěr

Na zlepšení na zdravotnictví orientovaných portálů u nás je nutný přede-
vším tlak uživatelů. Vzhledem k tomu, že ti, kdo aktuální informace potře-
bují, dostávají informace z portálů zahraničních, je tlak lékařské veřejnosti 
na kvalitu těchto portálů malý. Rovněž stále málo aktivní český pacient 
v tuto chvíli lepší kvalitu zdravotnického internetu obvykle nežádá.
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