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Praktyka Lekarska
Specjalistyczny magazyn przeznaczony dla lekarzy rodzinnych,
lekarzy prowadzących prywatną praktykę lekarską oraz
menedżerów służby zdrowia
Charakter pisma
„Praktyka lekarska” jest pismem przeznaczonym dla lekarzy
rodzinnych, internistów, lekarzy POZ i prowadzących prywatną
praktykę lekarską oraz menedżerów służby zdrowia. Naszym
celem jest dostarczenie im rzetelnych informacji o najnowszych
lekach, kongresach, szkoleniach i konferencjach. Informujemy
o wszystkim co się w środowisku medycznym dzieje. By stać
się pożytecznym narzędziem pracy nasi autorzy – najwyższej
klasy specjaliści - omawiają nowe metody diagnostyczne i
terapeutyczne.
Mamy nadzieję, że „Praktyka Lekarska” zyska Państwa
zaufanie i uznanie.
Dla lekarzy i pracowników służby zdrowia w prenumeracie
pismo jest bezpłatne.
Index Copernicus
Praktyka Lekarska została wpisana do bazy Index C opernicus. Jest on wskaźnikiem oceny jakości
czasopism z zakresu nauk medycznych i biologicznych. W związku z tym przypominamy, że zgodnie z
rozporządzeniem z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, nasze pismo umożliwia uzyskanie następującej ilości punktów
edukacyjnych:
20 punktów
– za napisanie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym indeksowanym m.in. przez
Index C opernicus
5 punktów
– za tytuł (maksymalnie 10 punktów) – za indywidualną prenumeratę fachowego czasopisma medycznego
indeksowanego przez m.in. Index C opernicus (potwierdzenie przez wydawcę lub dowód opłacenia
prenumeraty).
Publikacja artykułów lub prenumerata „Praktyki Lekarskiej” powiększą liczbę punktów edukacyjnych.
Kto nas czyta
Magazyn „Praktyka Lekarska” poprzez imienną prenumeratę trafia do 30 000 lekarzy, w tym do lekarzy
rodzinnych, lekarzy specjalistów z zakresu wszystkich dziedzin medycyny, prowadzących prywatną
praktykę oraz kierowników placówek publicznej i niepublicznej służby zdrowia.
Zeszyty specjalistyczne

Dystrybucja
Magazyn „Praktyka Lekarska” jest wysyłany do lekarzy, którzy złożyli zamówienie na prenumeratę.
Prenumeratę można zamawiać poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go na adres redakcji.
Kontakt z dzialem prenumeraty:
tel (22)822 20 16
fax (22)823 78 83
e-mail: prenumerata@2eurosys.pl
Reklama
Jagoda Walczak (dyrektor), Agnieszka Gołębiewska, Agnieszka Gołaszewska
Zamówienia przyjmujemy pod numerami: tel. (22) 822 20 16, fax (22) 823 78 83,
e-mail: lekarska@praktykalekarska.com
Podstawowe Dane Techniczne Magazynu
ISSN 1733-0203
Miesięcznik – format 235/297mm + 5mm na spady –

objętość 32 stron

Wymagania techniczne dla publikacji:
Redakcja przyjmuje do publikacji reklamy w formacie elektronicznym
Pliki wektorowe (eps, ai)
C MYK – czcionki zamienione na krzywe
Bitmapy – należy dołączyć jako osobne pliki
Pliki graficzne:
TIFF (C MYK) min. rozdzielczość przy 1:1 – 300 dpi
TIFF (grayscale) min. rozdzielczość przy 1:1 - 300 dpi
EPS (bitmapowy, C MYK) min. rozdzielczość przy 1:1 - 300 dpi
EPS (bitmapowy, grayscale) min. rozdzielczość przy 1:1 - 300 dpi
JPG kompresja 12 (minimum starat) – 300 dpi
Do każdej pracy prosimy dołączyć wydruk wiernie oddający kolorystykę (cromalin)
Redakcja
e-mail: lekarska@praktykalekarska.com
tel. (22) 822 20 16
redaktor prowadząca: Agata Herbich
Kontakt
Wydawnictwo Eurosystem
ul. Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa
tel. (22) 822 20 16, fax (22) 823 78 83
e-mail: eurosys@pro.onet.pl
Resume
"Praktyka Lekarska" journal is designed for general practitioners, doctors of all types of specialties,
physicians with private practice and health service managers. The magazine includes information about
new diagnostic methods and contemporary treatment techniques in illnesses. You will find here the latest
news on the newest medicines, interesting experts’ opinions concerning the recent law changes, novelty
of medical supplies and equipment. Furthermore, announcements of conferences, congresses and
professional training (both domestic and international). Order the subscription of the magazine for free.
"Praktyka Lekarska" magazine has been recently submitted to "Index C opernicus" database.
It is a quality ranking system which evaluates medical and biological journals. Therefore, we remind you
that in connection with Articles of the acquisition of the postgraduate medical qualification for medical
doctors and dentists, the magazine enables you to receive the following points:
20 pts. for writing and publishing an article in a scientific journal indexed in Index C opernicus or others;
5 pts/ journal (max. 10 pts.). for personal subscription of a medical journal indexed in Index C opernicus
or others (confirmed by a publisher or a confirmation of subscription payment).
One of the most important issues in the latest "Praktyka Lekarska" is the article relating to statins. Based
on clinical trials, the statins have played an important role in prevention and treatment of many serious
diseases, such as: coronary heart disease, myocardial infarction, stroke and peripheral artery disease,
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