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V dňoch 13.–15. mája 2014 sa pod patronátom európskej organizácie pre medzinárodné výskumné informácie
EuroCRIS uskutočnila v Ríme už 12. medzinárodná konferencia CRIS2014 zameraná na informačné systémy pre
vedu a výskum. V rámci jej programu odznel aj príspevok o informačnom systéme SK CRIS, vytvorenom v rámci

Medzinárodná konferencia CRIS 2014

Májové stretnutie odborníkov na písanie medicínskych
textov – 38. konferencia EMWA (European Medical
Writers Association) – sa konalo v Budapešti.

EMWA1 bola založená v roku 1989 malou skupinou pro-
fesionálnych biomedicínskych korešpondentov pochá-
dzajúcich z univerzitnej, priemyselnej a novinárskej
oblasti. Táto nezisková profesijná organizácia združuje
odborníkov z akademického i súkromného sektora,
zamestnancov farmaceutických firiem, medicínskych
komunikačných agentúr, výskumných ústavov, ale aj
špecialistov pracujúcich na voľnej nohe (freelance) či
vedeckých žurnalistov. Pre odborníkov ju vedú odbor-
níci a je zasvätená ich vzdelávaniu a rozvoju. V súčas-
nosti má EMWA vyše 1 000 členov z 39 krajín (vrátane
12 mimoeurópskych).

Podľa Wikipédie2 je písanie a štylizovanie medicínskych textov
„činnosť vytvárania vedeckej dokumentácie špecializovaným
odborníkom”. Tento nie je obyčajne jeden z vedcov alebo le-
károv, ktorí pracovali na danom výskumnom projekte. Je to
špecialista, ktorý spolupracuje s lekármi, vedcami a inými od-
borníkmi pri vytváraní dokumentov, ktoré účinne a prehľadne
opisujú výsledky výskumu, používania lieku a iné zdravot-
nícke informácie. Odborníci na prípravu medicínskych textov
sú zodpovední aj za to, že nimi pripravené dokumenty sú
v súlade s požiadavkami smerníc pre registráciu liečiv, po-
kynmi odborných lekárskych časopisov alebo inými smerni-
cami z hľadiska obsahu, formátu a štruktúry.

Odborníci na písanie medicínskych textov si potrebujú udržia-
vať aktuálne vedomosti z rôznych oblastí vedy a medicíny,
poznať nové metodiky či platnú legislatívu, a preto je pre nich
nevyhnutné ustavične sa vzdelávať. Jedným z najdôležitejších
zdrojov pre kontinuálne vzdelávanie v oblasti medicínskeho pí-
sania je EMWA a jej pravidelné konferencie. Členovia EMWA
sa môžu zapojiť do EMWA programu osobného profesijného
rozvoja. Kandidát na získanie EMWA certifikátu, ktorý je hod-

notnou súčasťou profesijného životopisu, sa musí aktívne
zúčastniť na vzdelávacích kurzoch počas EMWA konferencií
a získať osem kreditov. EMWA lektori, ktorí pripravujú a vedú
vzdelávacie kurzy, sú selektovaní EMWA vzdelávacou komisiou
a majú mnohoročné odborné skúsenosti.

Tohtoročná jarná 38. konferencia EMWA sa uskutočnila v Bu-
dapešti od 13. do 17. mája 2014 a privítala vyše 300 účast-
níkov z dvadsiatich siedmich krajín vrátane Maďarska,
Rumunska, Ruskej Federácie, Poľska a Slovenska. Za 3 a pol
dňa konferencia ponúkla približne 60 vzdelávacích kurzov
a seminárov pokrývajúcich všetky aspekty písania v tejto ob-
lasti. Súčasťou bolo aj jednodňové sympózium na aktuálnu
tému „Transparentnosť dát z klinických štúdií – aká je úloha
odborníkov na prípravu medicínskych textov“. Predstavitelia
EMWA, Európskej liekovej agentúry (EMA), farmaceutických
firiem aj pacientov diskutovali s účastníkmi tohto úspešného
sympózia o potrebe a výzvach pri sprístupňovaní výsledkov
klinického výskumu odbornej verejnosti a pacientom.

EMWA konferencie sú jedinečnou príležitosťou na vzdeláva-
nie, zábavu a rozhovory s kolegami. Ak sa chcete pripojiť
k EMWA, zúčastniť sa ich konferencií alebo niektorého z bez-
platných seminárov, podrobné informácie nájdete na webo-
vej stránke www.emwa.org alebo využite e-mailový kontakt
info@emwa.org.

Zoznam použitej literatúry:
1 http://www.emwa.org/EMWA/About_Us/About_EMWA/

EMWA/About_Us/About_EMWA.aspx (verzia 11. júl 2014)
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_writing (verzia 11. júl

2014)
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aktivity 4.1 národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronic-
kým zdrojom – NISPEZ.

Konferencia s ústrednou témou Managing Data Intensive Science – the role of Research Information Systems in rea-
lizing the digital agenda sa venovala problematike spracovania informácií o výskume a softvérovým nástrojom – infor-
mačným systémom CRIS (Current Research Information System), ktoré sú jadrom informačnej infraštruktúry výskumných
organizácií. Hostiteľskej funkcie sa vynikajúco zhostil taliansky Institute for Research on Population and Social Policies of
the National Research Council (CNR-IRPPS). Viac ako 170 účastníkov konferencie z 29 krajín si v troch paralelných sekciách
vypočulo množstvo príspevkov prezentovaných v týchto sekciách:

� Interoperabilita

� Národné systémy CRIS

� Výskumné dáta

� Sémantika a prepojenie dát (Linked Data)

� Hodnotenie výskumu

� Manažment systémov CRIS

V rámci konferencie sa uskutočnilo hlasovanie účastníkov o najzaujímavejších a najprínosnejších príspevkoch. Najviac hlasov
dostali dva príspevky:

Článok autorského kolektívu K. Jefferyho From Open Data to Data-Intensive Science through CERIF je technickým úvo-
dom k problematike spracovania a voľného sprístupňovania dát o vede a výskume. Vysvetľuje pojem otvorené dáta (Open
data), hovorí o ich databázovej štruktúre a veľmi konkrétne porovnáva dostupné formáty a ich vlastnosti a možnosti. Pouka-
zuje na výhody použitia dátového formátu CERIF pri využívaní dátových kolekcií (datasets) ako súčasti dátovo náročnej vedy
(data intensive science).

Aj druhý z preferovaných príspevkov autorov M. Riecherta a W. Deesa Research Information Standardization as a Wicked
Problem je venovaný štandardizácii výskumných informácií, avšak nie z technického, ale skôr z filozofického hľadiska. Ve-
nuje sa konkrétnemu projektu Nemeckej vedeckej rady a navrhuje konkrétne prístupy, ktoré by mohli byť použité pri štan-
dardizácii.

Na konferencii sa prezentovalo aj Slovensko príspevkom D. Zendulkovej z CVTI SR The implementation of CERIF based
data model for statistical survey of research and development potential within the SK CRIS, v ktorom autorka cha-
rakterizovala dátový model pre zber štatistických údajov výskumného a vývojového potenciálu. V príspevku kolektívu J. Schöp-
fela Electronic Theses and Dissertations in Current Research Information Systems, venovanom projektom
a iniciatívam, ktoré spájajú systémy CRIS s repozitármi záverečných prác a o aspektoch použitia formátu CERIF pre tieto ap-
likácie, bol spomenutý aj slovenský Centrálny register záverečných prác, jeho dátový formát a sémantika. Príspevok formu-
luje odporučenia pre spájanie systémov ETD a CRIS.

Zaujímavé a inšpirujúce pre nás boli aj príspevky z Českej republiky, najmä príspevok kolektívu autorov J. Málka System of
evaluation of research organisations in the Czech Republic, v ktorom sa hovorilo o novej metodológii hodnotenia vedy
a výskumu a jej vplyvu na rast výskumných aktivít.

Z ďalších vysoko hodnotených príspevkov možno spomenúť predovšetkým články – prípadové štúdie, poskytujúce skúsenosti
s budovaním systémov CRIS, príklady aplikácií spájajúcich tieto systémy s plnotextovými repozitármi či hovoriace o praktic-
kom využívaní dát zo systémov CRIS.

Ide napríklad o príspevok Research data meets research information management: Two case studies using (a) Pure
CERIF-CRIS and (b) EPrints repository platform with CERIF extensions autoriek A.Clements a Valerie McCutcheon. Prí-
spevok DSpace-CRIS@HKU: Achieving visibility with a CERIF compliant Open Source System autorského kolektívu
D.Palmera, charakterizuje systém spájajúci vlastnosti CRIS a repozitára, založený na obľúbenom Open Source softvérovom
balíku pre repozitáre DSpace. Príspevok The application of the CERIF data format to Snowball Metrics kolektívu auto-
rov pod vedením A. Clements sa venuje štandardizácii ukazovateľov na hodnotenie výskumu.

Pozornosť účastníkov vzbudila informácia, že EuroCRIS zverejnil Open Access repozitár úplných textov príspevkov z rôznych
konferencií a podujatí, zameraných na informačné systémy CRIS. Repozitár je sprístupnený zo stránky EuroCRIS, priamo ho
možno nájsť na adrese http://dspacecris.eurocris.org/jspui.

V tomto repozitári sa nachádzajú prezentácie aj úplné texty príspevkov z konferencie CRIS 2014. Pre Slovensko je významné,
že medzi podujatia bola do repozitára zaradená aj medzinárodná konferencia Informačné systémy o vede, ktorú organizovalo
CVTI SR v rámci projektu NISPEZ a NITT SK (Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT
SK) dňa 2. apríla 2014.
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