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Purkyně. Poskytuje informace a podklady pro postgraduální vzdělávání lékařům všech
oborů. Seznamuje čtenáře s medicínskou problematikou v celé šíři, jak po stránce odborné, tak po stránce sociální, právní a ekonomické. Pravidelné rubriky přinášejí souhrnná sdělení týkající se aktuální klinické problematiky, doplňovaná též souhrnnými
sděleními o nových teoretických poznatcích. Recentní poznatky jednotlivých oborů,
diagnostické a terapeutické postupy jsou určitou analogií ˝inovačních kurzů˝ a jejich
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Články zaměřené na nejčastější problémy v terénní praxi jsou určeny především všeobecným lékařům, pro ně a pro ostatní odborníky jsou určeny rubriky věnované syntéze biologického a psychosociálního pohledu, současným i nadčasovým etickým problémům, právním a ekonomickým otázkám a historii. Informace o nových knihách, vědeckých akcích a zprávy ze sjezdů, průběžné
zprávy o zásadních medicínsko-politických otázkách a problematika postgraduálního vzdělávání se dostávají ke čtenářům
včas a v seriózní podobě.
EXCERPOVÁNO V BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA, INDEXED IN EMBASE / Excerpta Medica, Scopus
EBSCO - Academic Search Complete, CHEMICAL ABSTRACTS, SAFETY AND HEALTH AT WORK, INIS ATOMINDEX
Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR.

PERIODICITA: 6x ročně

ISSN (Print) 0032-6739
ISSN (On-line) 1805-4544
MK ČR E737

únor - duben - červenec - září - listopad - prosinec

CÍLOVÁ SKUPINA:

Specializovaný časopis určený pro postgraduální vzdělávání lékařů v terénu i v nemocnicích. Kromě praktických lékařů uvedený
časopis odebírají i ambulantní specialisté, nemocnice, lékařské fakulty, lékařské knihovny a další odborná pracoviště
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