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Specjaliści radzą

"Centrum Medyczne Hajduki " Sp z o.o.
NZOZ

Sezon na wrzody

Chorzów

10-10-2012

POZ, rehabilitacja, specjalistyka, ŚWIADCZYMY OPIEKĘ
CAŁODOBOWĄ (wizyty domowe)od godz. 18.00 , po
uzgodnieniu tel. 693-702-852.... więcej

Chirurgia i jej działy
Ortopedia i traumatologia

Choroba wrzodowa żołądka i
dwunastnicy jest przewlekłym
schorzeniem przewodu pokarmowego.

Stomatologia i jej działy

"DENTAMEDICA" NZOZ

Chirurgia plastyczna

To i owo o przegrodzie nosa.

Warszawa

Interna i jej działy

10-10-2012

Pełen zakres usług stomatologicznych, RTG, laseroterapia rozsądne ceny! więcej

pokaż pozostałe kategorie

Często słyszymy, że ktoś ma
skrzywioną przegrodę nosa. Nic w tym
dziwnego, bo tylko niewielka część
ludzi ma idealnie prostą przegrodę
nosa.

"PANACEUM" Centrum Stomatologii
Estetycznej i Inplantologii NZOZ
Łódź

Apteki

Kursy organizowane w "PANACEUM" - to połączenie
doświadczenia klinicznego, naukowego i dydaktycznego z
aktualną wiedzą światową z zakresu różnych dziedzin
stomatologii.... więcej

Firmy farmaceutyczne

Rak żołądka, dlaczego taki groźny.
10-10-2012
Za poznane czynniki ryzyka raka
żołądka uważa się palenie papierosów,
nieprawidłową dietę (żywność
konserwowana, zawierające duże
ilości soli, uboga w błonnik), zmiany
zapalne błony śluzowej żołądka z
zanikiem, dysplazją, przewlekłe
zapalenie żołądka z zakażeniem
Helicobacter pylori, polipy żołądka o
średnicy przekraczającej 2cm.

" Centrum Medyczne " NZOZ
Łódź
Choroby zakaźne

Wieslospecjalistyczna przychodnia lekarska, diagnostyka,
konsultacje specjalistów, programy profilaktyczne,...
więcej

Onkologia
Gastrologia
Laryngologia
Chirurgia i jej działy

Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki !
10-10-2012

pokaż pozostałe kategorie

Poza komórkami wydzielania
zewnętrznego w trzustce znajdują się
tzw. wyspy trzustkowe (wyspy
Langerhansa), które zawierają komórki
produkujące hormony. Wyspy są
nieregularnie rozrzucone w całym
narządzie, ale najwięcej ich znajduje się
w obrębie ogona. Stanowią one
zaledwie 2% całej masy trzustki i
wydzielają do krwi hormony: glukagon,
insulinę, somatostatynę i polipeptyd
trzustkowy.

Ponto-Wolska Małgorzata. Stomatologia
Warszawa
Lekarz stomatolog. więcej

Czy o błędach lekarskich
winien nadal orzekać sąd
/jak obecnie/ czy wg
najnowszej propozycji
Minister Zdrowia komisja
wojewódzka ?
sąd
komisja

"Ogólnopolskie Centrum Genetyki" NZOZ
Wrocław
Ogólnopolskie Centrum Genetyki REX Company Sp. z o.o.
jest nowoczesnym laboratorium diagnostycznym
prowadzącym badania w oparciu o innowacyjne techniki
biologii molekularnej więcej

W yślij

Zespoły bólowe kręgosłupa.
Dzisiaj w naszej bazie znajduje się:
154882
wizytówek placówek medycznych!

Prywatny Dom Opieki "Dom u
Wawrzyniaka"
Jastarnia
więcej

10-10-2012
Kręgosłup, po przyjęciu przez
człowieka postawy pionowej, stale
poddawany jest działaniu
znacznych sił, do których nie był
dawniej przystosowany, kiedy poruszał
się na 4 kończynach.

pokaż pozostałe artykuły

Z żółtaczką mi do twarzy - słów kilka o zespole
Gilberta !
Najbardzej męczące są te żółte oczy... Ma ktoś na to radę? ;
więcej
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