Zrzut strony: http://www.mediteka.pl/
Stedm an

Książk i

<--kliknij na adresie

Atlasy

Jesteś nowym użytkownikiem?

Mediteka to największy zbiór specjalistycznej wiedzy medycznej w Internecie.
Ponad 230 000 haseł i definicji, ponad 15 godzin filmów, przeszło 1500 zdjęć
i ilustracji oraz wiele innych publikacji. Wszystko dostępne on-line. Po polsku.
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Zapomniałeś hasła?
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Polsko-hiszpański

Biostatystyczny
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ma tema tycznej s tos owa ne w
medycynie klinicznej. Dowiedz s ię
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Książka tygodnia

Atla s a na tomii inny niż
ws zys tkie!
Nieocenione
na rzędzie pomocne w na uce
a na tomii człowieka . Dowiedz
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Hiszpańsko-polski
słownik medyczny

Dowiedz s ię więcej »

Joseph Fischer

Chirurgia

Znieczulanie w
traumatologii

Jedna z najbardziej cenionych publikacji w dziedzinie
chirurgii. Książka do nabycia w księgarni MediPage.
Tutaj do pobrania 12 rozdziałów niewydanych
drukiem - za darmo!

Cha rles E. Smith
Przeczyta j recenzję
na medipa ge.pl

Darmowe rozdziały do obejrzenia i pobrania poniżej:
Tom 1
Tom 2
Tom 3
Tom 4
więcej
12345
prof. Urszula Grzesiakowska, dr Michał Olszewski

Rak płuca
Rak płuca - Unikalna publikacja mul medialna pomocna
w codziennej praktyce klinicznej. Składa się z 3 płyt CD,
146 slajdów (część stanowią algorytmy postępowania i
opisy) oraz 160 obrazów tomograﬁi komputerowej i
zdjęć radiologicznych. Na najwyższym poziomie
prezentuje diagnostykę, klasyﬁkację oraz monitorowanie
raka płuca. Jest skierowana zarówno do radiologów, jak i do lekarzy
rodzinnych. Dzieło powstało pod patronatem Polskiej Unii Onkologii.
Do pobrania bezpłatnie zawartość pierwszej płyty. Cała publikacja
dostępna jest po zakupieniu tutaj.
więcej
Spis treści
Darmowe rozdziały do obejrzenia i pobrania poniżej:

Już w MediTece
Rozdział
1

Newsletter
Jeśli jesteś
zainteresowany
otrzymywaniem
wiadomości z zakresu
specjalistycznej wiedzy
medycznej, zamów
newsletter i bądź zawsze
na bieżąco!

Podaj swój adres email

- Interaktywny Kurs EKG Rimmerman

!
Uruchamiając Portal Mediteka, przyjęliśmy za cel dostarczenie
środowisku medycznemu specjalistycznej wiedzy – zawartej w
słownikach, atlasach i innych uznanych na świecie publikacjach o
kluczowym znaczeniu dla obecnego stanu nauk medycznych – w
wygodnej postaci elektronicznej.
W ostatnim czasie zasoby MediTeki powiększyliśmy o polskie wydanie
dzieła „Interactive Electrocardiography” (C.M. Rimmerman, A.K.Jain) w
interaktywnej wersji elektronicznej, jednocześnie z wydaniem przez
Wydawnictwo MediPage wersji książkowej (zakup książki upoważnia do
dostępu do wersji on - line).
Więcej
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