
  Farmakoterapeutický časopis, který vychází 
od roku 1991;

  přináší aktuální informace z oblasti medicíny 
a farmacie, předkládá články předních českých 
odborníků i nových nadějných autorů původních prací;

  časopis je indexován v Bibliographia Medica Čechoslovaca 
a od roku 2020 v mezinárodní databázi EBSCO 
Information Services;

  vedle kvalitního zpracování témat nabízí časopis 
originální grafickou podobu, je učební pomůckou 
farmakologie pro mediky a budoucí farmaceuty;

  reprinty;

  Zaostřeno – materiál je zacílen na určité téma, 
připravuje se ve spolupráci s klientem na míru jeho 
požadavkům.

 

Cílová skupina čtenářů
Všeobecní lékaři, specialisté různých lékařských oborů, 
farmaceuti, studenti.

Technická specifikace
formát 210 × 297 mm
provedení  barevnost 4/4 CMYK 

vazba V2
náklad 5 000 výtisků
periodicita dvouměsíčník
distribuce a dresné zasílání jednotlivým předplatitelům

Předplatné
  Celoroční předplatné včetně poštovného činí 700 Kč (včetně DPH), 

pro předplatitele ze Slovenské republiky 28 eur včetně poštovného.

Předseda redakční rady
  prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA  

(I. interní klinika – kardiologická FN Olomouc)
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Inhalační anticholinergika  
a fixní trojkombinace Enerzair®  

v léčbě průduškového astmatu –  
od teorie k praxi

MUDr. et Mgr. Jiří Nevrlka

Remedia 2021; 31: 427–433

reprintneurologie

ZAOSTŘENO
20. Jedličkovy neuroimunologické 
a likvorologické dny – zahraniční řečníci

č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6

distribuce únor duben červen srpen říjen prosinec



Struktura časopisu – 
stálé rubriky

Lékové profily
Detailní farmakodynamické 
a farmakokinetické charak‑
teristiky léčiv s uvedením 

indikací, specifik léčby a zařazení látky 
do palety dostupných léčiv.

Aktuality
Informace o nových léčivech 
rozšiřujících dostupné farma‑
koterapeutické možnosti, cha‑

rakteristika a léčebný potenciál nových 
přípravků, klinické zkušenosti s jejich 
podáváním; další novinky z oblasti 
farmakologie a farmacie; pravidelné 
aktualizace EMA informuje; zprávy, po‑
střehy a komentáře účastníků odbor‑
ných setkání; právní normy a otázky 
týkající se managementu léčiv a léčby 
analyzované z právnického hlediska.

Přehledy, názory, diskuse
Sdělení odborníků týkající se 
problematiky léčiv a jejich 
užívání v klinické praxi, otázek 

farmakoterapie a poznatků současné 
medicíny a farmakologie.

Klinická farmakologie  
a farmacie
Detailní pohled na farmakoki‑
netické parametry a aspekty 

farmakodynamiky přinášející kromě 
připomenutí teorie i praktické poznat‑
ky, klinický význam charakteristik 
a zkušenosti. Sdělení z oboru klinické 
farmacie poukazující na úskalí léčby, 
odlišnosti farmakoterapie u specific‑
kých populací pacientů a na nutnost 
individualizace terapie.

Od teorie k praxi
Konkrétní zkušenosti s léč‑
bou zprostředkované formou 
popisu lékařsky zajímavého 

případu, diskuse odborníků k danému 
tématu; podrobné charakteristiky 
publikovaných klinických studií, je‑
jich výsledky a závěry v komentářích 
odborníků; další praktické zkušenosti 
z oboru.

Ceník 
inzerce

obchod@tribune.cz
www.remedia.cz
www.tribune.cz

Kontakty:

Martin Tomsa
tel. +420 724 590 258

e‑mail tomsa@tribune.cz

obálka
2. strana obálky 109 000 Kč
3. strana obálky 87 000 Kč
4. strana obálky 119 000 Kč

celostrana
u lékového profilu 98 000 Kč
strana proti obsahu 88 000 Kč
uvnitř 79 000 Kč
vyšší gramáž 2/1 114 000 Kč

celostrana s klopou
vyšší gramáž 134 000 Kč

obálka / 
celostrana
210 × 297 mm
(na spad)

celostrana  
s klopou
208 + 105 × 297 mm
(na spad)
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dvoustrana
420 × 297 mm

(na spad)

dvoustrana 99 000 Kč


