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Zespół Downa

Umowa z NFZ

Submit

03 październik 2012
1 na 800-1000 dzieci rodzi się z Zespołem Downa, nazywanym także mongolizmem. To
najbardziej rozpowszechniona wada wrodzona spowodowana pojawieniem się
dodatkowego chromosomu 21. Nazwa ta pochodzi od nazwiska brytyjskiego lekarza Johna
Langdo...

Aktualności
Logowanie

Ciąża

Dołącz do nas na Facebooku!
Dodano: 03 luty 12 | 00:00

Login:

Zapraszamy do odwiedzania naszego oficjalnego profilu na Facebooku! Dołącz
do grona najlepiej poinformowanych pacjentów i korzystaj z dostępu do
bieżących informacji o służbie zdrowia...
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Wesołych Świąt!
Forum Medyczne i nowe działy w serwisie!
Nowy numer 194 94
Nowe działy w prezencie!
Współpracujemy z WOW NFZ
Więcej o Tel-Med
Witamy w nowym serwisie medycznym!

23.12.2011

Artykuły medyczne
Kalendarz ciąży
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Sonda
Jakich informacji szukasz na
naszym portalu?
Danych telefonicznoadresowych
Porad medycznych

Mammografia, rtg, tomografia
komputerowa, gastroskopia –
sprawdź na czym polegają
badania diagnostyczne i kiedy
warto z nich skorzystać…

Sprawdź prawidłowe wartości
magnezu, żelaza, potasu i
dowiedz się czemu służą
badania laboratoryjne takiej jak
AspAT czy AlAT…

Krioterapia, laser, bioptron,
masaże – czy wiesz na czym
polegają zabiegi rehabilitacyjne i
jakie jest ich zastosowanie?
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Wydawnictwa medyczne
Ogłoszenia

Za ojca współczesnej ortodoncji
uważa się Edwarda Hartley'a
Angle. Do jego osiągnięć zalicza
się stworzenie klasyfikacji wad
zgryzu, założenie pierwszej na
świecie szkoły dla ortodontów
oraz opracowanie w 1906 roku
cienkołukowego aparatu stałego.

14 listopad
Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę

15 listopad
Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

16 listopad
Światowy Dzień Przewlekłej
Obturacyjnej Choroby Płuc

Zobacz wszystkie

Do pobrania
Ostatnio dodane
Najczęściej pobierane
Przeglądaj alfabetycznie
Przeglądaj tematycznie

Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje
o nowościach w serwisie dodaj swój
adres e-mail:

Zapisując się do Newslettera
akceptujesz jego Regulamin

Kontakt | Regulamin | Tagi

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Czym różni się wariat od
psychopaty?
Wariat myśli,że 2+2=5 ,a psychopata
wie ,że 2+2=4 ale strasznie go to
wkurza.

