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CHARAKTERISTIKA:
Praktický lékař je presidiálním časopisem České lékařské společnosti Jana Evangelisty 
Purkyně. Poskytuje informace a podklady pro postgraduální vzdělávání lékařům všech 
oborů. Seznamuje čtenáře s medicínskou problematikou v celé šíři, jak po stránce od-
borné, tak po stránce sociální, právní a ekonomické. Pravidelné rubriky přinášejí sou-
hrnná 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 
publikování zprostředkovává čtenáři zasvěcenou a srozumitelnou informaci o tom, co 
se děje ve všech hlavních lékařských oborech.

Články zaměřené na nejčastější problémy v terénní praxi jsou určeny především všeobecným lékařům, pro ně a pro ostatní od-
borníky jsou určeny rubriky věnované syntéze biologického a psychosociálního pohledu, současným i nadčasovým etickým pro-
blémům, 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.

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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