Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014 - Univerzita Pardubice / Fakulta zdravotnických studií
(výsledky publikované v roce 2013)
Výsledek
Druh výsledku
Název časopisu/publikace
Garant výsledku
Bolesti ulnární strany zápěstí-diferenciální
diagnostika

neu

Ortopedie

Pilný, Jaroslav

Botulotoxin v léčbě neurologických poruch
Caudal regression syndrome
Čich a význam čichu v ošetřovatelství

neu
Jimp
neu

Remedia
Journal of Obstetrics and Gynaecology
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ehler, Edvard
Kokrdová, Zuzana
Škvrňáková, Jana

Deep neck infections: risk factors for mediastinal
extension

Jimp

European Archives of Oto-Rhino-Laryngology Mejzlík, Jan

Dlouhodobá péče o nesoběstačné seniory a kvalita
života jejich pečujících

neu

Aktuální otázky sociální politiky - teorie a
praxe

Macková, Marie

Dlouhodobé výsledky operací dle Bankarta

neu

Ortopedie

Pilný, Jaroslav

Dříve vyslovená přání a možná rizika u seniorské
populace

neu

Ošetřovatelská péče

Macková, Marie

Etika publikování - quo vadis?

neu

Aktuální otázky sociální politiky - teorie a
praxe

Macková, Marie

Hluchoslepota ze zdravotně-sociálního a
legislativního pohledu

Jsc

Otorinolaryngologie a foniatrie

Pellant, Arnošt

Hodnocení bolesti před a po implantaci totální
endoprotézy kolenního kloubu

neu

Ortopedie

Holubová, Marie

Hyperlipidémie v těhotenství

Jsc

Česká gynekologie

Kokrdová, Zuzana

Internal communication management : methods and
processes

BC

Internal communication management :
methods and processes

Holá, Jana

Internal communication of the hospital

neu

Sociálno-ekonomická revue

Holá, Jana

Kolik stojí a váží nutriční doporučení pro seniory

neu

Výživa a regenerace: dokonalá výživa - cesta
Kala Grofová, Zuzana
k uzdravení

Malignant schwannoma of the obturator nerve

Jimp

Bratislavské Lekárske listy (Bratislava Medical
Ehler, Edvard
Journal)

Myasthenia gravis, castleman disease, pemphigus,
and anti-phospholipid syndrome

Jimp

Muscle and Nerve

Latta, Ján

Myozitida s inkluzními tělísky se slabostí šíjových
svalů a pozitivním efektem imunoglobulinu kazuistika

Jimp

Česká a slovenská neurologie a
neurochirurgie

Ehler, Edvard

Náklady na poruchy mozku v České republice

Jimp

Česká a slovenská neurologie a
neurochirurgie

Ehler, Edvard

Necementovaná jamka Allofit- pětileté zkušenosti

Jimp

Acta chirurgiae orthopaedicae et
traumatologiae Čechoslovaca

Pilný, Jaroslav

Objemný neurofibrosarkom retroperitonea

neu

Gynekolog

Hensel, Germund

Ošetřovatelská péče o pacienta s mimojícnovými
projevy refluxní choroby

neu

Mimojícnové projevy refluxní choroby

Škvrňáková, Jana

Paliativní péče o lidi s handicapem

neu

Aktuální otázky sociální politiky - teorie a
praxe

Macková, Marie

Paliativní péče z pohledu obyvatel Šumperka

neu

Sborník k VII. Mezinárodní konferenci
všeobecných sester a pracovníků
vzdělávajících nelékařská zdravotnická
povolání 2013

Macková, Marie

Palliative care for older people

neu

Long Term Care of The Elderly

Macková, Marie

Podpora studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami na univerzitě Pardubice v systémovém
modelu sociálně-edukační politiky

neu

Aktuální otázky sociální politiky - teorie a
praxe

Šándorová, Zdenka

Polyneuropatie

neu

Neurologie pro praxi

Ehler, Edvard

Polyneuropatie v rámci průmyslové neurologie
Poruchy čichu - subjektivní vnímání pacienty
Poruchy polykání

neu
neu
neu

Neurologie pro praxi
Profese on-line
Nové trendy ve zdravotnických vědách

Ehler, Edvard
Brothánková, Pavlína
Škvrňáková, Jana

Potíže v komunikaci a vybrané psychické oblasti
(napětí, obavy, podráždění, deprimace) u
nemocných s nádorovým onemocněním hrtanu a
slinných žláz

neu

Profese on-line

Škvrňáková, Jana

Použití botulotoxinu v neurologii

Jimp

Česká a slovenská neurologie a
neurochirurgie

Ehler, Edvard

Přítomnost vybraných rizikových faktorů pádu u
hospitalizovaných geriatrických pacientů

Jsc

Praktický lékař

Pospíchal, Jan

Psychosociální aspekty chirurgických úprav hrtanu u
transsexuálů male to female

neu

Slovak Journal of Health Sciences

Mejzlík, Jan

Psychosociální dopady lymfedému u pacientů s
onkologickou diagnózou.

neu

Sborník z mezinárodní konference Jihlavské
zdravotnické dny 2013

Macková, Marie

Rehabilitace po úrazech a zlomeninách v oblasti
zápěstí

neu

Ortopedie

Pilný, Jaroslav

Rozhýbejte svou cukrovku!
Řízení kvality v perioperační péči

neu
Jsc

Sestra
Ošetřovatelství a porodní asistence

Doležalová, Barbora
Holá, Jana

Technology transfer and insufficient students'
language competences barrier

neu

Sociálno-ekonomická revue

Holá, Jana

The effectiveness of a nurse-led educational session
focused on dysphagia screening

neu

Nursing of the 21st century in the proces of
change

Mandysová, Petra

The importance of internal communication in
company management - Case study

neu

Scientific Proceedings of the ScientificTechnical Union of Mechanical Engineering

Holá, Jana

Tortikolis při Griselově syndromu - kazuistiky

Jimp

Česká a slovenská neurologie a
neurochirurgie

Mejzlík, Jan

Transverzální myelitida jako izolovaná manifestace
neuroborreliózy.

neu

Neurologie pro praxi

Latta, Ján

Traumatická perforace bubínku během spontánního
porodu

neu

Gynekolog

Mejzlík, Jan

Ulnar nerve at the elbow - normative nerve
conduction study

Jsc

Journal of Brachial Plexus and Peripheral
Nerve Injury

Ehler, Edvard

Ultrasound measurement of the transverse diameter
of the fetal thymus in pregnancies complicated by the
preterm prelabor rupture of membranes

Jimp

Journal of Clinical Ultrasound

Košťál, Milan

Úskalí péče o pacienty s demencí

neu

Sborník z mezinárodní konference Jihlavské
zdravotnické dny 2013

Taliánová, Magda

Vliv simulované náhle vzniklé nedoslýchavosti u
studentů vysoké školy na komunikaci a psychiku

neu

Prevence úrazů, otrav a násilí

Mejzlík, Jan

Všeobecná sestra a tracheostomie

Jsc

Otorinolaryngologie a foniatrie

Pellant, Arnošt

Využití škály Bradenové pro predikci rizika vzniku
dekubitů: inter-rater reliabilita.

Jsc

Ošetřovatelství a porodní asistence

Mandysová, Petra

Využití vybraných terapií v dětských domovech pro
děti do 3 let věku

neu

Aktuální otázky sociální politiky - teorie a
praxe

Peřinová, Kateřina

Využívání hodnotících a měřících škál v
ošetřovatelství

neu

Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie Taliánová, Magda

Význam interní komunikace a její stav v českých
firmách

neu

Faktory prosperity podniků v lokálním a
globálním prostředí

Holá, Jana

Vzácná onemocnění

neu

Vzácná onemocnění

Ehler, Edvard

Vztah reminiscenčních aktivit a depresivity seniorů v
institucionální péči

Jsc

Ošetřovatelství a porodní asistence

Jedlinská Martina

Změny lipidů a lipoproteinů provázející fyziologická a
riziková těhotenství

Jsc

Česká gynekologie

Kokrdová, Zuzana

Změny v polykání u seniorů

neu

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Škvrňáková, Jana

