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CHARAKTERISTIKA:
Pod společným názvem vycházejí dva samostatné časopisy – „Česko – slovenská pato-
logie“ a „Soudní lékařství“. Česko – slovenská patologie vychází od roku 1965 a pub-
likuje originální práce, kazuistiky, přehledové články doškolovacího charakteru, práce 
metodologické i zajímavá fakta z historie patologie. Práce je možno publikovat v češ-
tině, slovenštině a angličtině. Zaslané rukopisy jsou podrobeny recenzi alespoň dvou 
lektorů. Časopis publikuje i aktuality ze Společnosti patologů, knižní recenze a další. 
Členy redakční rady jsou přední odborníci z řad českých, slovenských i dalších zahra-
ničních patologů.
Redakční rada uděluje každoročně cenu za nejlepší práci publikovanou v časopisu v předchozím kalendářním roce (Bednářova 
cena). Soudní lékařství přináší zejména původní práce z celé oblasti soudní medicíny a soudní toxikologie, dále zajímavé kazuistiky 
i sdělení z oblasti medicínsko-právní. V recenzích seznamuje s novými významnými díly v oboru, publikovanými u nás 
i v zahraničí. Informuje též o životě Odborné společnosti soudních lékařů.
Články našich i zahraničních autorů přijímá redakce rovněž v angličtině.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Úzce specializovaný časopis určený přímo patologům a soudním lékařům. Slouží k dalšímu vzdělávání lékařů. Kromě patologů           
a soudních lékařů uvedený časopis odebírají i nemocnice, lékařské fakulty, lékařské knihovny a další odborná pracoviště.
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