
  
 

Příloha č. 4 

 
Sumarizace činností 

 
1. Rozdělení a zadání 2. kola překladů vyšetření  - termín k odevzdání do 30.4.2009 

(Racek, Šprongl, Louženský, Dastych, Valík, Průša, Radina, Breinek, Zima, Pollak) 
 
2. Uzavření trojstranné smlouvy o spolupráci s Medical Tribune  

(ČSKB, CZEDMA, Medical Tribune) 
 
Na základě této smlouvy proběhla schůzka (Racek, Nováková, Hořejší, Tesařová).  
Medical Tribune nabízí následující formy prezentace/inzerce LTO: 
 

 vytvoření návrhu "inzerátu" grafiky MT (univerzální dokument, použitelný jako plakát, 
inzerát, leták... dle potřeb využitelnosti)  ZDARMA 

 tisk plakátu pro možnosti distribuce za REŽIJNÍ NÁKLADY 
 tisk info článku k aktualizacím provedeným na portálu LTO  ZDARMA 
 vložení plakátu/letáku do novin Medical Tribune (možnost vystřihnutí a vyvěšení) 

 jednorázově ZDARMA, o podmínkách opakované inzerce povedeme jednání 
 vložení inzerátu do Všeobecného Brevíře - jednostránková informace, náklad cca 26 - 

30tis kusů (potřebný souhlas ČSKB a CZEDMA do 18.3.) 
 20.000 Kč (běžná komerční cena kolem 120.000 Kč) 

 nabídka možnosti prezentace i v dalších řadách Brevířů - na zvážení výboru LTO, dle 
možností financování (cena 20.000 Kč / Brevíř) 

 propojení webu LTO a Medical Tribune a další možné formy zviditelnění v rámci 
domovských stránek ZDARMA 

 Medicína po promoci - v případě možnosti tisku oznámení LTO ZDARMA (neobsazená 
stránka inzerce) 

 Medicína po promoci - v rámci jednotlivých tématických celků MT nabízí možnost 
prezentace LTO (formou otištění vztahujících se vyšetření k tématu) ZDARMA 

 noviny MT - možnost propojení témat a vztahujících se vyšetření  ZDARMA 
 Logo Medical Tribune bude umístěno na stránkách LTO (na HP) - v sekci "partneři".  

 
3. Finance na propagaci 

CZEDMA na svém únorovém zasedání schválila navýšení ročních výdajů na LTO o 50.000 Kč - 
určených na propagaci v rámci spolupráce s Medical Tribune. 
Na výboru ČSKB přednese prof. Racek podobnou žádost o možnost finanční podpory ze strany 
ČSKB. 
Na základě informace o výše sumy, kterou můžeme na propagaci LTO realizované v rámci 
spolupráce s  Medical Tribune poskytnout, sestaví Medical Tribune (Mgr. Hořejší, p. Dojáček) 
přesnou specifikaci poskytovaných služeb vč. jejich nacenění. Zašleme výboru LTO k vyjádření. 
 

4. SÚKL 
V únoru proběhla schůzka se zástupci tiskového oddělení SÚKL, jejímž cílem bylo navázání 
spolupráce s portálem http://www.leky.sukl.cz/. Provázání LTO a portálu SUKL bylo přijato velmi 
pozitivně. Do konce února SUKL i LTO předloží vzájemně návrhy na možnosti prezentace na svých 
webech a další návrhy na spolupráci. 
 
 
 



  
 

5. EDMA / Meeting Varšava 
V dubnu/květnu proběhne ve Varšavě "Lab Tests Online International Coordination 
Committee (ICC) Meeting", předběžně přihlášeni: J. Racek, Z. Tesařová 
Budou zde diskutovány otázky vývoje a update stránek (formy, obsahu a designu), 
spolupráce s EDMA a Engitelem, diskuze nad překlady vyšetření, podklady, modifikace apod. 
 

6. Slovníček/EDMA/Engitel 
Po několika urgencích (EMDA, Engitel) byl vyřešen technický problém při vkládání slovníčku do 
systému (v těchto dnech se vkládání dokončuje). Na EDMA sepsáno několik dotazů ohledně 
systému a jeho omezených funkcích, modifikacích apod. EDMA  problémy přiznává, bude řešit i 
na základě jednání ve Varšavě. 
 

7. Propagace / tiskové oddělení LTO 
 

 CZEDMA uzavřela dohodu s pí. Soukupovou v rámci vytvoření "tiskového oddělení 
LTO" pí. Soukupová bude oslovovat média, připravovat podklady, články apod.  

  "Žena plus" - měsíčník pro ženy. Jsme v jednání o tisku informačního článku o LTO - ve 
spolupráci s prof. Rackem 

 CZEDMA odsouhlasila dotisk propagačních záložek (byly provedeny drobné 
korektury) - 7.000 ks.  5.000 ks pro Orion Diagnostics, 2.000 ks zbývá k distribuci - 
prosíme členy LTO, výboru o jejich distribuci (mailem zaslat požadavky na 
Z.Tesařovou) 

 na stránkách ČLS JEP se objevila v sekci "novinky" informace o portálu LTO 
 

 
 
 

v Praze, 15.1.2009, Z. Tesařová 
 




