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Čtenost odborného tisku ve speci-
fi ckých skupinách čtenářů je zajíma-
vým námětem různých průzkumů, 
jejichž výsledky vypovídají o tom, 
nakolik obsah jednotlivých časopisů 
odpovídá skutečným zájmům čte-
nářů. Počátkem roku 2008 provedla 
společnost CEGEDIM mezi českými lé-
kaři průzkum čtenosti časopisu České 
lékařské komory Tempus medicorum, 
včetně jeho pozice mezi ostatními od-
bornými periodiky. Průzkum byl za-
dán společností Edukafarm, která se 
na současné podobě tohoto časopisu  
podílí.

Ve skupině dotazovaných odbor-
níků byli zastoupeni praktičtí lékaři 
(40 %), internisté (26,7 %), kardiolo-
gové (13,3  %), diabetologové a revma-
tologové (po 10 %). Respondenti byli 
vybíráni metodou stratifi kovaného ná-
hodného výběru. Celkem bylo dotazo-
váno 300 lékařů z celého území České 
republiky.

Především bylo zjišťováno, která 
odborná periodika lékaři pravidelně 
čtou. Podle míry čtenosti byly časopisy 
uváděné respondenty rozděleny do ně-
kolika skupin po pěti titulech. Tempus 
medicorum se umístil ve skupině pěti 
nejčtenějších časopisů spolu s periodi-
ky Interní medicina pro praxi, Medicína 
po promoci, Praktikus, Praktický lékař. 
V další pětici se umístily časopisy Cau-
sa subita, Česká revmatologie, JAMA, 
Vnitřní lékařství, Zdravotnické novi-
ny. Následovaly časopisy Cor et vasa, 
Časopis lékařů českých, Diabetologie, 
metabolismus, endokrinologie, výživa, 
Medical tribune, Postgraduální medicí-
na a další. 

Další otázka průzkumu zněla: čtete 
časopis Tempus medicorum, a pokud 
ano, čtete jej pravidelně? Výsledky uká-
zaly, že Tempus medicorum čte 91 % 
lékařů (pravidelně 73 %, nepravidelně 
18 %). U internistů dosahuje podíl čte-
nářů Tempus medicorum nejvyššího 
procenta – celkem 95 %. 

Pokud jde o míru pozornosti věno-
vané obsahu – přibližně třetina respon-
dentů čte časopis celý, o něco více než 
polovina si vybírá určité články, ostatní 

věnují časopisu zběžnější pozornost. 
Na otázku, jaká témata lékaře v časopi-
se nejvíce zajímají, uvádějí lékaři přede-
vším články o farmakoterapii a témata 
související se zdravotní politikou. Z far-
makoterapeutických témat jsou prefero-
vány preskripční léky, na druhém místě 
fi gurují přípravky bez ohledu na vázanost 
na recept (tento aspekt je výrazný pře-
devším u praktických lékařů), na místě 
dalším jsou volně prodejné přípravky. 
Hodnocení odborné úrovně časopisu se 
pohybuje kolem známky 2. S rozsahem 
časopisu je spokojena převážná větši-
na (88,3 %) respondentů. Důležitá byla 
otázka, zda lékaři využívají informace 
z časopisu pro svou preskripci. Naprostá 
většina odpověděla kladně (82,4 % celé 
skupiny, v podskupině praktických léka-
řů dokonce téměř 92 %). 

Na grafi cké podobě časopisu Tem-
pus medicorum a obsahu jeho edukač-
ní/inzertní přílohy Monitor medicinae 
se od června 2007 podílí společnost 
Edukafarm. S novou koncepcí a podo-
bou časopisu je většina lékařů spokoje-
na (v průměru téměř 80 %, v některých 
podskupinách přes 90 %). Na společ-
nost Edukafarm, se zaměřily i poslední 
otázky – o aktivitách této společnosti, 
zaměřené na postgraduální vzdělávání 
lékařů a farmaceutů, je informována 
většina lékařů, nejvíce praktičtí lékaři – 
téměř 90 %. Z aktivit Edukafarmu jsou 
mezi lékaři nejznámější semináře.

Z výše uvedených výsledků je třeba 
znovu zdůraznit, že lékaři uvítali sou-
časnou, inovovanou podobu časopisu 
Tempus medicorum, zajímají se výraz-
ně o jeho obsah a v časopise získané 
odborné informace ve velké většině 
používají při předepisování či doporu-
čování přípravku. Zajímavé je i to, že 
lékaři se zajímají nejen o preskripční 
léčiva, ale navíc se zvyšuje poptávka 
také po informacích o volně prodej-
ných přípravcích. Lze předpokládat, že 
se na tomto zájmu lékařů o volně pro-
dejné přípravky podílí i rostoucí množ-
ství OTC přípravků na trhu a zvýšený 
zájem pacientů o odborný názor jejich 
lékaře (či lékárníka) na ně.

-red-

anketa

Více informací na www.edukafarm.cz

Průzkum čtenosti časopisu 
Tempus medicorum
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            tete asopis Tempus Medicorum? 
Jestli e ano, tete jej pravideln  nebo jen p íle itostn ? 
           

Edukafarm – Tempus Medicorum

ano, tu pravideln ano, ale tu jen n která ísla

(% báze – cel  vzorek)
NTOT = 300

ne tu jej
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Které informace Vás v asopise Tempus Medicorum zajímají nejvíce? 
  (nej ast ji jmenované)

(% báze – léka i, kte í tou asopis Tempus Medicorum)
NTOT = 273, NGP = 111, NINT = 76, NDIA = 26, NREVM = 23, NKARD = 37

TOTAL PRAKTICK  LÉKA INTERNISTA DIABETOLOG REVMATOLOG KARDIOLOG
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ekl byste, e odborné informace uvedené v tomto asopise vyu íváte 
     p i Va í preskripci i eventuálním doporu ování?

Edukafarm – Tempus Medicorum

ano (ur it  ano + spí e ano) ne (ur it  ne + spí e ne) nevím

(% báze – léka i, kte í tou asopis Tempus Medicorum)
NTOT = 273
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Líbí se Vám celkov  nová grafika a nová koncepce asopisu 
     Tempus Medicorum?

Edukafarm – Tempus Medicorum

ano (ur it  ano + spí e ano) ne (ur it  ne + spí e ne) nevím

(% báze – léka i, kte í tou asopis Tempus Medicorum)
NTOT = 273


