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Databáze publikační činnosti
Publika?ní ?innost ústav? a klinik 2. léka?ské fakulty z let 2005–2012 spravuje Ústav v?deckých
informací 2. LF, výpis na požádání poskytne PhDr. , tel. 224 435 848.
Publika?ní ?innost po roce 2012 m?žete nalézt v databázi OBD, kterou spravuje Univerzita Karlova a
která je dostupná po p?ihlášení údaji z CAS. Ve?ejn? p?ístupná (bez p?ihlášení) databáze UK je
dostupná zde. Další informace naleznete na webu Ústavu v?deckých informací.
Vybrané publikace spolu s dalšími texty (popisy, rozhovory s autory) m?žete nalézt v rubrice v sekci
Významné publikace zde.

P?ímé vstupy do databáze OBD po roce 2012 po jednotlivých letech
Anatomický ústav

Odd?lení informa?ních systém?

Centrum bioinformatiky

Onkologická klinika

Dermatovenerologická klinika

Pediatrická klinika

D?tská psychiatrická klinika

Pneumologická klinika

D?tské kardiocentrum

Stomatologická klinika d?tí a dosp?lých

Farmakologický ústav

Urologická klinika

Gynekologicko-porodnická klinika

Ústav biofyziky

Chirurgická klinika

Ústav biologie a léka?ské genetiky

Chirurgická klinika ÚVN

Ústav epidemiologie

Interní klinika

Ústav fyziologie

Kardiologická klinika

Ústav histologie a embryologie

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní
medicíny

Ústav imunologie

Klinika d?tské a dosp?lé ortopedie a
traumatologie

Ústav léka?ské etiky a humanitních základ?
medicíny

Klinika d?tské hematologie a onkologie

Ústav léka?ské chemie a klinické biochemie

Klinika d?tské chirurgie

Ústav léka?ské mikrobiologie

Klinika d?tské neurologie

Ústav neurov?d

Klinika infek?ních nemocí

Ústav ošet?ovatelství

Klinika kardiovaskulární chirurgie

Ústav patologické fyziologie

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie

Ústav patologie a molekulární medicíny

Klinika rehabilitace a t?lovýchovného léka?ství

Ústav soudního léka?ství

Klinika ušní, nosní a kr?ní

Ústav t?lesné výchovy

Klinika zobrazovacích metod

Ústav v?deckých informací

Neurochirurgická klinika d?tí a dosp?lých
Neurologická klinika

Ústav ve?ejného zdravotnictví a preventivního
léka?ství

O?ní klinika d?tí a dosp?lých

Výukové pracovišt? praktického léka?ství

Ústav jazyk?
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