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V časopise jsou úvodníky na aktuální témata zajímající všechny výkonné chirurgy, dále
zprávy z chirurgické společnosti všeobecných chirurgů, dětských chirurgů, traumatologů a pracovníků popáleninové medicíny a také kongresové zprávy z domácích i zahraničních sjezdů, referáty o odborných knižních novinkách, zprávy osobní (pracovní a životní jubilea, úmrtí chirurgů), debaty o problematice současného zdravotnictví, recenze chirurgických monografií a významných prací a také příspěvky zahraničních autorů
ve světových jazycích. Odborné příspěvky se dvojmo recenzují.
Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik
vydávaných v ČR Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR.

www.chirurgie.cz

247

Rozhledy v chirurgii 2019, roč. 98, č. 2

PERIODICITA: 12 x ročně

leden - únor - březen - duben - květen - červen
červenec - srpen - září - říjen - listopad - prosinec

CÍLOVÁ SKUPINA:
Úzce specializovaný časopis určený přímo chirurgům. Odebírají ho všichni členové České chirurgické společnosti. Slouží k dalšímu
vzdělávání lékařů. Odběratelé si jej dlouhodobě archivují. Kromě chirurgů uvedený časopis odebírají i nemocnice, lékařské fakulty,
lékařské knihovny a další odborná pracoviště.
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