
Revizní a posudkové lékařství
ČASOPIS SPOLEČNOSTI REVIZNÍHO LÉKAŘSTVÍ
A ČESKÉ SPOLEČNOSTI POSUDKOVÉHO LÉKAŘSTVÍ

CHARAKTERISTIKA:
Časopis je určen  revizním lékařům, posudkovým lékařům, pracovníkům zdravotních 
pojišťoven, správ sociálního zabezpečení, příslušným pracovníkům MZ ČR, MPSV ČR, 
zdravotních úřadů, sociálních odborů, učitelům i studentům lékařských fakult, zdra-
votnických a sociálně právních škol, vedoucím a výzkumným pracovníkům příslušných 
oborů, ekonomům, informatikům a právníkům ve zdravotnictví a sociální problematice.
Časopis publikuje původní odborné práce, obecně zaměřené a koncepční články, sou-
borné referáty, zkušenosti z praxe a aktuální informace z daných oborů i odborných 
společností. Zabývá se systémy zdravotního a nemocenského pojištění, financování a ekonomikou zdravotní a sociální péče, me-
todikami revizně lékařských a posudkově lékařských činností a jejich vztahy k ostatním lékařským oborům. Uveřejňuje analyticko- 
statistické rozbory, problematiku informačních systémů, zabývá se zahraničními zkušenostmi daných oborů a hledáním optimál-
ních možností pro českou praxi.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Specializovaný časopis určený přímo revizním a posudkovým lékařům. Odebírají ho všichni členové České společnosti posudko-
vého lékařství. Slouží k dalšímu vzdělávání lékařů. Odběratelé si jej dlouhodobě archivují. Kromě revizních a posudkových lékařů 
uvedený časopis odebírají i nemocnice, lékařské fakulty, lékařské knihovny a další odborná pracoviště.

CENÍK INZERCE

INZERTNÍ PODKLADY
• tiskové PDF
• rozlišení min. 300 dpi
• u inzerátu na spad – 5 mm

z každé strany pro ořez,
pasovací a ořezové značky

• požadujete-li zpracování
inzerátu: obrázky
v rozlišení min. 300 dpi,
barevnost CMYK
texty ve formátu Word

DALŠÍ TYPY INZERCE
• vklady, vlepy, vzorky

produktu
• přebaly
• zařazení PR článku

nebo firemních informací
• možnost vydání tématické

přílohy dle požadavku
• reprinty
• další možnosti dle dohody

INFORMACE A OBJEDNÁVKY
INZERCE

         tiskarnaprager@prager-print.cz

         +420 602 377 675

        LD, s.r.o. - TISKÁRNA PRAGER
Elišky Přemyslovny 1335
156 00 Praha 5 - Zbraslav

UMÍSTĚNÍ
do textu - A4

ČISTÝ FORMÁT
210 X 297 mm

ZÁKLADNÍ CENA
15 000,00 Kč

UMÍSTĚNÍ
3. strana obálky A4

ČISTÝ FORMÁT:
210 X 297 mm

ZÁKLADNÍ CENA
20 000,00 Kč

UMÍSTĚNÍ 
4. strana obálky A4

ČISTÝ FORMÁT:
210 X 297 mm

ZÁKLADNÍ CENA
20 000,00 Kč

UMÍSTĚNÍ
do textu - 1/2 A4

ČISTÝ FORMÁT:
210 X 148 mm

ZÁKLADNÍ CENA
7 000,00 Kč

UMÍSTĚNÍ
do textu - 1/3 A4

ČISTÝ FORMÁT
210 X 99 mm

ZÁKLADNÍ CENA
5 000,00 Kč

UMÍSTĚNÍ
2. strana obálky A4

ČISTÝ FORMÁT:
210 X 297 mm

ZÁKLADNÍ CENA
20 000,00 Kč
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VYDÁVÁ: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
v nakladatelství Prager Publishing - LD s.r.o.

PERIODICITA: 4x ročně březen - červen - září - prosinec


