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Massachusetts Medical Society (MMS) to najstarsze stowarzyszenie medyczne w Stanach Zjednoczonych — działa
nieprzerwanie od 1781 roku. To zasłużona i bardzo aktywna
organizacja, jednak poza granicami Stanów Zjednoczonych
znana jest przede wszystkim jako wydawca znakomitego
czasopisma medycznego — New England Journal of Medicine
(NEJM). Warto zwrócić uwagę na to, że działalność wydawnicza MMS obejmuje także publikatory dostępne wyłącznie w Internecie — tę aktywność MMS realizuje w ramach
projektu JournalWatch (w okrojonej formie JournalWatch
ukazuje się także na papierze). Stronę internetową serwisu
JournalWatch (www.jwatch.org, ryc. 1) i użyteczne usługi

Rycina 1. Główna strona serwisu JournalWatch
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świadczone społeczności medycznej przez MMS za jej pośrednictwem przedstawię w kolejnych akapitach.
Członkowie zespołu redagującego serwis JournalWatch
(wśród nich wielu lekarzy) codziennie przygotowują krótkie
podsumowania najważniejszych naukowych informacji medycznych ukazujących się w języku angielskim w przeszło
250 wiodących czasopismach medycznych (w tym w ponad
20 czasopismach onkologicznych). Większość redakcyjnych
opracowań, które w przeciwieństwie do wielu oryginalnych
streszczeń artykułów naukowych nie zawierają informacji o obliczeniach statystycznych, lecz jedynie praktyczne
kliniczne wnioski, jest dodatkowo opatrzonych krótkim

Rycina 2. Wybór tematycznych biuletynów rozsyłanych przez serwis JournalWatch

komentarzem sporządzonym przez eksperta w danej dziedzinie. Celem komentarza jest nakreślenie praktycznych
konsekwencji wyników danego badania. Ze zgromadzonych
w ten sposób informacji medycznych powstają cykliczne
tematyczne biuletyny rozsyłane drogą elektroniczną do
użytkowników.
Korzystanie z serwisu JournalWatch wymaga prostej rejestracji (odnośnik Register) i w wersji podstawowej nie wiąże
się z żadnymi opłatami. Na marginesie należy wspomnieć,
że podobnie jak w przypadku wielu innych tego rodzaju
przedsięwzięć, dostęp do całego serwisu JournalWatch jest
bezpłatny dla użytkowników łączących się z internetem
w krajach ubogich (Polska oczywiście nie znajduje się wśród
uprawnionych krajów). Dostępne po rejestracji bezpłatne
usługi mają pewne ograniczenia — dostęp do archiwum
serwisu nie obejmuje najnowszych zasobów (ale zawartość
archiwum starsza niż 6 miesięcy jest w większości wypadków dostępna w całości). Warto w tym miejscu podkreślić,
że zniesienie ograniczeń związanych z bezpłatną wersją
usługi nie jest kosztowe — roczna opłata wynosi obecnie
99 dolarów.
Po rejestracji za pomocą znajdującego się w prawym
górnym rogu ekranu (ryc. 1) odnośnika My Alerts można
wybrać tematykę i zamówić interesujące użytkownika elektroniczne medyczne biuletyny informacyjne. Wśród dostęp-

nych obecnie biuletynów są: przygotowywany codziennie
biuletyn ogólnomedyczny, rozprowadzany co tydzień biuletyn Oncology and hematology i ukazujące się co miesiąc
biuletyny tematyczne dotyczące raka piersi, nowotworów
ginekologicznych oraz nowotworów skóry (ryc. 2). Po zamówieniu biuletyny będą automatycznie trafiać do skrzynki
pocztowej użytkownika. Na zawartość każdego biuletynu
składa się kilka wybranych, najważniejszych krótkich podsumowań wyników ważnych dla praktyki klinicznej badań;
podsumowania uzupełniają komentarze ekspertów (przykład takiego podsumowania z komentarzem przedstawiono
na ryc. 3).
Ponadto na stronie głównej serwisu JournalWatch co
jakiś czas ukazują się artykuły specjalne — na przykład
artykuł podsumowujący najważniejsze badania z zakresu
onkologii, których wyniki przedstawiono w minionym roku
(Oncology and Hematology Top Stories of 2011).
Uzupełnieniem usług zapewnianych przez serwis JournalWatch jest oferta krótkich, kilkunastominutowych
zapisów dźwiękowych rozmów z ekspertami na temat najbardziej przełomowych spostrzeżeń opisanych w ostatnio
opublikowanych badaniach. Na rycinie 4 przedstawiono
jeden z podkastów (tą nazwą określa się cykliczne audycje
dźwiękowe udostępniane użytkownikom zarówno stacjonarnych komputerów, jak i wszystkich urządzeń przenoś
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Rycina 4. Podkast na temat onkologiczny z serwisu JournalWatch

nych) przygotowanych przez redakcję serwisu — przykład
zawiera rozmowę na temat potencjalnego ochronnego
wpływu kwasu acetylosalicylowego na ryzyko zachorowania na raka jelita grubego u chorych z HNPCC. Możliwość
korzystania z podkastów za pomocą nowoczesnych telefonów stwarza sposobność wysłuchania audycji na przykład
podczas podróży samochodem.

Rycina 3. Przykładowe podsumowanie badania wraz z praktycznym
komentarzem (z serwisu JournalWatch)
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