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The American Academy of Pediatrics 
(AAP) publikuje lékařské časopisy, které 
mají velký vliv na poskytování zdravotní 
péče dětem po celém světě.

S kolekcí AAP eJournal Collection je 
pokryta potřeba vaší instituce po novém a 
původním výzkumu v oboru pediatrie, 
klinických recenzích a oceňovaných 
zprávách. Tato kolekce vašim uživatelům 
poskytuje institucionální přístup k šesti 
časopisům a bez dalšího poplatku i jejich 
elektronickým archivům.
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V roce 2019 si obsah časopisů AAP 
prohlédlo více než 13 milionů lidí.

Zjistěte více na gateway.aap.org 



je oficiální, recenzovaný vědecký časopis AAP a 
celosvětově vedoucí zdroj z oboru pediatrie. Pediatrics  
je nejcitovanějším časopisem v oboru dětské medicíny a 
patří mezi 100 nejcitovanějších časopisů v oboru 
přírodních věd a medicíny.* 

pediatrics.org 

je recenzovaný časopis věnovaný nemocničním 
pediatrům a nabízí nástroje pro provádění rychlých, 
správných, cílených lékařských zákroků specifických 
pro prostředí nemocnic.  
Články Hospital Pediatrics se zaměřují na optimalizaci a 
zvýšení kvality, redukci nepotřebného testování, 
standardizaci administrativních postupů a další témata. 
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hospitalpediatrics.org 

je měsíčně vydávaný klinický recenzní časopis, kterému 
důvěřují medici a informace z něhož jsou aplikovány 
praktikujícími lékaři pro prevenci a léčbu chorob, 
určování vhodných testů a terapií, zvládání chronických 
nemocí a diagnostiku zneužívání a nesprávné léčby. 
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pedsinreview.org 

je důvěryhodný neonatologický časopis klinických 
recenzí nabízející specifický, špičkový obsah. Obsahuje 
klinické recenzní články s vysokým vlivem, významné 
případové studie a multimediální zdroje, které poskytující 
celoživotní vzdělávání těm, kdo se starají o novorozence.

ISSN ONLINE VERZE // 1526-9906 
FREKVENCE // měsíční 
VYDÁNÍ // 12 ročně pouze online 
RECENZOVANÝ ČASOPIS 

neoreviews.org 

je oficiální recenzní časopis od AAP přinášející výstižná 
expertní shrnutí článků zabývajících se pediatrií. Obsah 
pochází z téměř 100 lékařských časopisů zabývajících se 
obecnou pediatrií a pediatrickými podobory.
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aapgrandrounds.org 

je zpravodajský časopis AAP,  který nabízí názory a analýzy 
špičkových expertů v oboru pediatrie. Získejte přístup k 
nejnovějším zprávám z jakéhokoliv zařízení a čtěte si je 
kdykoliv, kdekoliv. 
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Pro bližší informace nás prosím kontaktujte: 
David Horký  
david.horky@accucoms.com 

Nejcitovanější 
časopis* v oboru 
dětské medicíny 

*Journal Impact Factor, 

(Clarivate Analytics, 2019.) 
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