Odborné fórum pracovníků ve zdravotnictví
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE TITULU
ročník:
periodicita:
distribuce:
cena předplatného:
technické specifikace:

VI.
čtrnáctideník (24 čísel + 5 speciálů)
předplatitelé, státní i soukromá zdravotnická zařízení, členové odborných společností,
farmaceutické společnosti, odborné kongresy, konference a veletrhy aj.
roční předplatné 2 000 Kč, včetně novin Ze ZDRAVOTNICTVÍ
34–40+4 stran, formát 210 x 297 mm, papír UPM BRITE 76C, 52 g/m2, vazba V1 šitá,
tisk 4/4 barvy

CHARAKTERISTIKA TITULU
Profi Medicína
Profesní čtrnáctideník pracovníků ve zdravotnictví je určen pouze pro odbornou lékařskou veřejnost – lékaře
všech specializací. Obsahem jsou odborné tematické články, které vznikají ve spolupráci s uznávanými lékaři
z oboru. Zaměřuje se také na kongresové zpravodajství.
Profi Medicína speciál
Monotematické přílohy na daná témata: Onkologie (březen), Matka a dítě (březen, červen, září, listopad),
Revmatologie (květen), Kardiabetes (říjen),
ZÁKLADNÍ HODNOTY:
Odbornost – je základním synonymem čtrnáctideníku, garantovaná úzkou spoluprací s předními odborníky,
odbornými společnostmi, zdravotnickými zařízeními, pojišťovnami a dalšími profesními institucemi napříč
zdravotnickým segmentem.
Spolupráce – základním principem čtrnáctideníku je úzká spolupráce s předními odborníky, odbornými
společnostmi, zdravotnickými zařízeními, pojišťovnami a dalšími profesními institucemi napříč zdravotnickým
segmentem.
Srozumitelnost – Profi Medicína klade vysoký důraz na zpracovávání odborných témat srozumitelným způsobem
při zachování vysoké odborné kvality.
STATISTICKÉ ÚDAJE
ODBĚRATELÉ:
Lůžková péče vč. nemocnic
Polikliniky
Všeobecné ambulance
Specializované ambulance
Farmacie – lékárny, distributoři a výrobci léků
Vzdělávací instituce – VŠ, SOŠ, pořadatelé kurzů, kongresů a seminářů
Management – státní správa, vedení zdrav. zařízení

29 %
9%
26 %
14 %
8%
3%
11 %

Fakultní nemocnice
Ostatní nemocnice
LDN
Lázně a ozdravovny
Ostatní – hospice apod.

22 %
58 %
10 %
4%
6%

LŮŽKOVÁ PÉČE:

AMBULANTNÍ PÉČE:
vnitřní lékařství
kardiologie
revmatologie
diabetologie a endokrinologie
gastroenterologie a hepatologie
pneumologie, alergologie a ORL
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18 %
4%
0,8 %
2,5 %
2%
10 %

neurologie a psychiatrie
urologie
dermatovenerologie
onkologie
praktické lékařství
ostatní

15 %
3,5 %
4%
3%
35 %
2,2 %

HARMONOGRAM 2021
ČÍSLO VYDÁNÍ

UZÁVĚRKA INZERCE

TERMÍN VYDÁNÍ

TÉMA: SPECIÁLNÍ PŘÍLOHY

1

30. 12.

11. 01.

–

2

15. 01.

25. 01.

–

3

29. 01.

08. 02.

–

4

12. 02.

22. 02.

–

5

26. 02.

08. 03.

–

6

12. 03.

22. 03.

–

Speciál

19. 03.

29. 03.

Onkologie

7

26. 03.

06. 04.

–

8

09. 04.

19. 04.

–

Speciál

16. 04.

26. 04.

Vakcinologie

9

23. 04.

03. 05.

–

10

07. 05.

17. 05.

–

Speciál

14. 05.

24. 05.

Revmatologie

11

28. 05.

07. 06.

–

12

11. 06.

21. 06.

–

13-14

09. 07.

19. 07.

–

15

30. 07.

09. 08.

–

16

13. 08.

23. 08.

–

17

27. 08.

06. 09.

–

18

10. 09.

20. 09.

–

Speciál

17. 09.

27. 09.

Neurologie

19

24. 09

04. 10.

–

20

08. 10.

18. 10.

–

Speciál

15. 10.

25. 10.

Kardiabetes

21

22. 10.

01. 11.

–

22

05. 11.

15. 11.

–

Speciál

19. 11.

29. 11.

Gastro-Hepatologie

23

26. 11.

06. 12.

–

24

10. 12.

20. 12.

–
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FORMÁTY A CENY INZERCE
PROFI MEDICÍNA
1/4
2/1

1/1

2/3

1/2
1/2

2/6
1/3

CELÝ FORMÁT A4
2/1 strany
1/1 strany
2/3 strany výška
1/2 strany šířka
2/6 strany výška
1/3 strany šířka
1/3 strany výška
1/4 strany šířka
1/4 strany výška

ROZMĚR
ZRCADLO
není
188 × 270 mm
124 × 260 mm
188 × 127 mm
124 × 127 mm
188 × 83 mm
60 × 260 mm
188 × 61 mm
92 × 127 mm

ROZMĚR
SPAD*
420 × 297 mm
210 × 297 mm
135 × 297 mm
210 × 149 mm
není
210 × 102 mm
70 × 297 mm
210 × 80 mm
není

CENA
(bez DPH)
119 000 Kč
79 000 Kč
55 000 Kč
45 000 Kč
39 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
24 000 Kč
24 000 Kč

1/3

1/4

Obálka
2. str. obálky
3. str. obálky
4. str. obálky

91 000 Kč
86 000 Kč
109 000 Kč

*u rozměru inzerce na spadávku je třeba + přesah 5 mm
Ceny inzerce, doplňkových služeb i zpracovaných cenových nabídek jsou vždy uváděny bez DPH.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE INZERCE
Rozměry na zrcadlo / na spad. K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
Forma podkladů: Tiskové, kompozitní pdf ve verzi 1,4 bez použití průhledností. Rozlišení obrázků barevné
a stupně šedi minimálně 300 dpi, černobílé (pérovky) 1200 dpi. RGB barvy a přímé barvy musí být převedeny
do prostoru CMYK. U inzerátů na spadávku nastavit její posun na 5 mm. Součet barev výtažků by neměl překročit
350 %. K převodu do CMYKu doporučujeme použít ICC Profil FOGRA 27. Velikost písma by neměla být menší
než 7 bodů.

INZERCE
Senior Key Account Manager:
Senior Key Account Manager:
Senior Key Account Manager:

Josef Müller, josef.muller@a11.cz, tel.: 774 488 904
Ing. Magdalena Etzlerová, magda.etzlerova@a11.cz, tel.: 605 227 178
Vladimír Kačenga, vladimir.kacenga@a11.cz, tel.: 732 951 981

REDAKCE
Adresa redakce:
Šéfredaktorka:
Web:
Facebook:

WWW.ZEZDRAVOTNICTVI.CZ

Ortenovo náměstí 36, 170 00 Praha 7, tel.: 603 239 737
Ing. Šárka Spáčilová, sarka.spacilova@a11.cz
www.zezdravotnictvi.cz
www.facebook.com/zezdravotnictvi.cz
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Zdravotní nadstandardy na Babišově
zpravodajském serveru tvrdě narazily
„O

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE TITULU

Přednostní přístup ke zdravotním službám. Možnost předběhnout pořadník a dostat se
na klíčová vyšetření výrazně dříve než ostatní. To slibovalo vydavatelství MAFRA
zaparkované ve svěřenském fondu Andreje Babiše (ANO) coby bonus k předplatnému
prémiového členství na webu iDNES.cz. Nadstandardní služby ve zdravotnictví ale sklidily
obrovskou kritiku u čtenářů i odborníků.

inzerce zz-2501

Na propagaci se
nešetřilo
Kampaň na nové benefity předplatného
byla doslova megalomanská. Web i další
tituly vydavatelství MAFRA byly zahlceny
výraznými bannery s jednoznačnými přísliby jako „Operace kloubů přednostně“
nebo „Onkogynekologická prevence
přednostně“. Stačilo kliknout na zvýrazněné tlačítko „Získejte přednostní objednání“. Služba by vyšla na 390 korun
ročně, kromě nadstandardnímu přístupu
ke zdravotní péči zahrnuje také přístup
ke kvalitnějším článkům serveru, možnost zhlédnutí vybraného filmu nebo
čtení elektronických novin MF Dnes či
Lidových novin.

Foto: Úřad vlády

Odborné fórum zdravotnictví
a sociální péče

bvyklá objednací doba do Centra
onkologické prevence bývá kolem
čtyř týdnů. Díky voucheru iDNES
Premium Zdraví budete ale objednána
přednostně. Vyšetření je zdarma, hradí
ho zdravotní pojišťovna na základě žádanky ošetřujícího gynekologa,“ lákala
zájemkyně kampaň iDNES.cz, zpravodajského webu novin Mladé fronty
DNES. Nešlo o jediný benefit. Předplatné
prémiového členství mělo platícím čtenářům umožnit také přednostní objednání na magnetickou rezonanci, přednostní onkogynekologické preventivní
vyšetření pro pacientky s abnormálními
cytologickými nálezy a artroskopické
ortopedické operace v přednostním termínu. Úkony by byly prováděny u poskytovatelů ze skupiny FutureLife GynCentrum, Pro Diagnostika, Sanatorium
Sanus a Iscare. Tedy u zařízení s podílem
Andreje Babiše, taktéž zaparkovaných
ve svěřenském fondu.

Příležitost kopnout do premiéra Babiše,
který se rád stylizuje do ochránce a zastánce „obyčejných lidí“, si nenechala
ujít opozice.
Například předseda KDU-ČSL Marian
Jurečka, který chce být spolu s ODS
a TOP 09 hlavním vyzyvatelem hnutí ANO
v parlamentních volbách, k tomu na sociální síť Twitter napsal: „Dostupnost

zdravotní péče a její poskytnutí má být
dle naléhavosti a potřebnosti, kterou pacient potřebuje! Ne podle věrnostní kartičky k Premium klubu z holdingu pana
premiéra! Pokud je toto navíc hrazeno
z veřejného zdravotního pojištění, pak
je to naprosto za hranou!“ Jurečka oznámil, že bude chtít slyšet od premiéra vysvětlení. K témuž pak Andreje Babiše vy-

zvali i Piráti ústy svého poslance Mikuláše Ferjenčíka.
Důležité je, že nový benefit ve velkém
odmítli i čtenáři zpravodajského serveru.
V diskusích pod jednotlivými články nazývali někteří pisatelé službu „prasárnou“, jiní odkazovali právě na zmíněnou
lidovost premiéra, a že tedy představované benefity příliš nejsou v souladu
s politikou vlastníka daných médií.
Spousta negativních ohlasů však byla
záhy administrátory serveru smazána.

Právníci:
Je to za hranou

ročník:
periodicita:
distribuce:

Podle právníků však služba nebyla propagována správným způsobem. Respektive, pokud by skutečně byla provozována
dle slibů reklamní kampaně, dostala by
se do kolize se zákonem. „Pokud by skutečně pacienti získávali v klinikách přednostní zacházení oproti ostatním pacientům, budou tím tato zařízení porušovat
stávající zákony o veřejném zdravotním
pojištění. Navíc rovná dostupnost zdravotních služeb je garantována Úmluvou
o lidských právech, stejně jako i Listinou
základních práv a svobod,“ sdělil expert
na zdravotnické právo Ondřej Dostál.
Podle Jolany Těšinové, odbornice z Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Praze se mohou v krajním případě poskytovatelé zdravotních služeb
dostat do hledáčku státních autorit. „Poskytovatel zdravotních služeb, který by
měl systém přijímání pacientů do péče
nastavený tak, že upřednostňuje pacienty na základě jiného kritéria, než jejich
aktuálního zdravotního stavu, může být
odpovědný i za případnou újmu, která

by mohla vzniknout pacientům v důsledku posunutí termínů jejich ošetření,“
uvedla Těšinová.
Na to, jakou péči a za jakých podmínek
zařízení nabízí své služby, mají vliv
i smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
Ty mohou v případě, že se zařízení chová
diskriminačně či protiprávně, smlouvu
vypovědět a dále úkony neproplácet, což
by pro mnohá zdravotnická zařízení mohlo mít až likvidační efekt. Jiná situace
panuje v případech zařízení, která s pojišťovnami žádné smlouvy nemají a kasírují své pacienty napřímo. I v tomto
případě však zákon jasně stanoví, že
přednost mají urgentní případy, tedy neodkladné. Ty nikdo předběhnout nesmí.
Pokud by se tak stalo, jednalo by se o závažné provinění, za něž by mohlo v krajním případě dojít až k odebrání licence.
Za poskytování přednostních služeb by
tak jednotlivým zařízením FutureLife
hrozila pokuta od krajského úřadu. Nastat by ale také mohlo odejmutí oprávnění k poskytování zdravotní péče, nebo
vypovězení smlouvy zdravotní pojišťovnou. Tu má zařízení například se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, která
podle informací novin Ze zdravotnictví
začala věc prošetřovat.

Babiš z obliga

Samotný premiér Andrej Babiš kritiku
odmítá s tím, že s mediálním domem
MAFRA ani dalšími soukromými společnostmi nemá nic společného. „Postupoval jsem podle lex Babiš, žádné firmy
nevlastním ani neovládám. Společnosti
mají vlastní vedení, která za ně rozhodují,“ uvedl. Podle Jozefa Janova, partnera a ředitele Hartenberg Holdingu,
který vlastní FutureLife, součástí spolupráce s iDNES Premium neměla být služba přednostního objednání. „Šlo pouze
o nabídku předplatitelům iDNES k využití volných termínů, které se jinak neplní,“ napsal. Zdravotnická zařízení tak
podle něj reagují na pandemii covid-19,
kdy pacienti nechodí na preventivní prohlídky, protože se bojí. Nová služba má
tak jen popostrčit lidi, aby nezanedbávali kontrolu svého zdravotního stavu.
Po kritice politiků i čtenářů webu redakce iDNES.cz reklamní texty pozměnila.
„Operace kyčle či kloubů v Praze i Hradci
Králové v přednostním termínu“ je nově
„Operace kyčle či kloubů v nejbližším
možném termínu“. Tlačítko „Získejte
přednostní objednání“ nově nese text
„Získejte výhodu“. Masivní reklamní
kampaň však pokračuje. Web nyní nabízí
„exkluzivní zdravotní péči“. Pod tou si
můžete představit například „test na covid-19 výhodněji a bez čekání“, nebo
„Magnetickou rezonanci do pěti dnů“.
Vladimír Barák n

Zpravodajský server nabízí za poplatek dostupnější zdravotní péči. Podle odborníků je to neetické, právníci upozorňují
i na kolizi se zákonem.

technické specifikace:

Foto: repro iDnes

VI.
čtrnáctideník (24 čísel)
předplatitelé a řízená distribuce na min. 150 státních i soukromých zdravotnických
zařízení, polikliniky a členy odborných společností + odborné kongresy,
konference a veletrhy
cena ročního	pro lékaře: včetně časopisu Profi Medicína 2000 Kč,
předplatného:
pro nelékaře: 1700 Kč

8 stran, formát 297 x 420 mm, papír UPM BRITE 76C, 52 g/m2, bez vazby, tisk 4/4 barvy

CHARAKTERISTIKA TITULU
Čtrnáctideník pro pacienty, lékaře, sestry, nelékařské zdravotnické profese, manažery státní správy
a lidi se zájmem o své zdraví a zdravý životní styl. Noviny jsou tradičním čtrnáctideník pro oblast zdraví
a zdravotnictví, sociální péče a sociálních služeb.
Noviny přináší aktuality ze zdravotnictví, zpravodajství z oblasti zdravotnictví se zaměřením na Českou republiku
i svět. Podporují starost o lidské zdraví, přináší přehledné a srozumitelné návody a rady k péči o sebe i blízké.
Informují o moderních vědeckých objevech, přináší komentáře a glosy předních osobností působících v politice,
zdravotnictví a sociálních službách. Přináší informace o dění ve zdravotnických zařízeních napříč republikou.
Tematicky zaměřená vydání (viz harmonogram) obsahují rozhovory s lékařskými osobnostmi a vedoucími
pracovníky zdravotnických zařízení a dalšími odborníky k dané problematice. Součástí titulu je také personální
rubrika, konkrétní data vydání jsou součástí harmonogramu.

INZERCE
Senior Key Account Manager:
Senior Key Account Manager:
Senior Key Account Manager:

Josef Müller, josef.muller@a11.cz, tel.: 774 488 904
Ing. Magdalena Etzlerová, magda.etzlerova@a11.cz, tel.: 605 227 178
Vladimír Kačenga, vladimir.kacenga@a11.cz, tel.: 732 951 981

REDAKCE
Adresa redakce:
Šéfredaktor:
Redakce:

Web:
Facebook:

WWW.ZEZDRAVOTNICTVI.CZ

Ortenovo náměstí 36, 170 00 Praha 7, tel.: 603 239 737
Vladimír Barák (vladimir.barak@a11.cz)
Adam Krupa (adam.krupa@a11.cz)
Martin Černý (martin.cerny@a11.cz)
Šárka Spáčilová (sarka.spacilova@a11.cz)
Jan Štoll (jan.stoll@a11.cz)
www.zezdravotnictvi.cz
www.facebook.com/zezdravotnictvi.cz

HARMONOGRAM 2021
ČÍSLO VYDÁNÍ

UZÁVĚRKA INZERCE

TERMÍN VYDÁNÍ

TÉMA: SPECIÁLNÍ PŘÍLOHY

1

30. 12.

11. 01.

–

2

15. 01.

25. 01.

–

3

29. 01.

08. 02.

Hubnutí, detox

4

12. 02.

22. 02.

Ústní hygiena

5

26. 02.

08. 03.

–

6

12. 03.

22. 03.

Alergie

7

26. 03.

06. 04.

–

8

09. 04.

19. 04.

Spokojené stáří

9

23. 04.

03. 05.

–

10

07. 05.

17. 05.

Dermatologie, zdravé slunění

11

28. 05.

07. 06.

Zdravý pohyb

12

11. 06.

21. 06.

–

13-14

09. 07.

19. 07.

–

15

30. 07.

09. 08.

Zažívání

16

13. 08.

23. 08.

17

27. 08.

06. 09.

Kardiologie

18

10. 09.

20. 09.

–

19

24. 09

04. 10.

Imunita, očkování

20

08. 10.

18. 10.

–

21

22. 10.

01. 11.

Diabetologie

22

05. 11.

15. 11.

–

23

26. 11.

06. 12.

Zdraví pod stromeček

24

10. 12.

20. 12.

–

WWW.ZEZDRAVOTNICTVI.CZ

FORMÁTY A CENY INZERCE
ZE ZDRAVOTNICTVÍ
1/5
2/1

1/1

3/5
JP

CELÝ FORMÁT A3
2/1 strany
1/1 strany
3/5 strany
1/2 strany
Junior Page (JP)
2/5 strany
1/3 strany
1/4 strany
1/5 strany
Ucho – titulka
Podval – titulka

ROZMĚR
ZRCADLO
572 x 396 mm
275 × 396 mm
163 × 396 mm
275 × 195 mm
219 x 293 mm
107 × 396 mm
275 × 130 mm
275 × 98 mm
107 × 195 mm
51 × 85 mm
275 × 98 mm

2/5

1/2

1/3

CENA
(bez DPH)
154 000 Kč
100 000 Kč
71 000 Kč
59 000 Kč
54 000 Kč
50 000 Kč
45 000 Kč
32 000 Kč
23 500 Kč
50 000 Kč
65 000 Kč

107 x 369 mm
107 x 244 mm
107 x 182 mm
107 x 120 mm
107 x 89 mm

25 000 Kč
16 000 Kč
12 000 Kč
8 000 Kč
6 000 Kč

JS 1-1
JS 1-2
JS 1-3
JS 1-4
JS 1-8

1/4

podval

Řádková inzerce (na stranách 6–7)
– do 5 řádků
– do 10 řádků
– do 15 řádků
– do 20 řádků
– do 30 řádků

550 Kč
1 100 Kč
1 600 Kč
2 000 Kč
2 900 Kč

Za každých dalších započatých
10 řádků 900 Kč.

JS – jednosloupec
DS – dvousloupec

PERSONÁLNÍ INZERCE NA STRANÁCH 6–7
DS 1-1
DS 2-3
DS 1-2
DS 1-3
DS 1-4

ucho

51 x 369 mm
51 x 182 mm
51 x 120 mm
51 x 89 mm
51 x 42 mm

15 000 Kč
5 500 Kč
4 000 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč

DS
1-2

DS
1-3

DS
1-1

JS JS JS
1-1 1-2 1-3

DS
2-3

DS
1-4

JS
JS 1-8
1-4

TECHNICKÉ SPECIFIKACE INZERCE
Rozměry na zrcadlo / na spad. K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
Forma podkladů: Tiskové, kompozitní pdf ve verzi 1,4 bez použití průhledností. Rozlišení obrázků barevné
a stupně šedi minimálně 300 dpi, černobílé (pérovky) 1200 dpi. RGB barvy a přímé barvy musí být převedeny
do prostoru CMYK. U inzerátů na spadávku nastavit její posun na 5 mm. Součet barev výtažků by neměl překročit
350 %. K převodu do CMYKu doporučujeme použít ICC Profil FOGRA 27. Velikost písma by neměla být menší
než 7 bodů.

INZERCE NA WEBU WWW.ZEZDRAVOTNICTVI.CZ
Leaderborad
998x200 px
Skycryper
300x600 px
Banner
300x300 px
PR článek		
Personální inzerce		

WWW.ZEZDRAVOTNICTVI.CZ

(jednotka / týden)
(jednotka / týden)
(jednotka / týden)
(jednotka / týden)
(jednotka / týden)

30 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
5000 Kč

