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<--kliknij na adresie
Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - w błędzie trwać
Cyceron

Strona Główna

Forumowicze łączcie się:

Klub refluksiarzy

Klub fasolek

Infopacjent
› Wiadomości
› Badania medyczne
› Pomagamy bliźnim
› Profilaktyka zdrowotna
› Powrót do natury
› Nagłe zdarzenia
› Niepełnosprawność
› Leki bez recepty
Objawy i leczenie
› Alergologia
› Dermatologia
› Diabetologia
› Kardiologia
› Gastrologia
› Laryngologia
› Onkologia
› Okulistyka
› Ortopedia
› Pulmunologia
› Stomatologia
› Psychiatria
› Urologia
› Uzależnienia
Szlachetne zdrowie
› Zdrowie dziecka
› Zdrowie kobiety
› Zdrowie mężczyzny
› Zdrowie seniora
› Odpowiedzialny seks
Zdrowy styl życia
› Praca i zdrowie
› Wypoczynek i sport
› Zdrowe odżywianie
› W kuchni
› Higiena pomieszczeń
Salon Urody
› Kosmetyki
› Odchudzanie
› Medycyna estetyczna
› Zabiegi kosmetyczne
› Higiena osobista
Reklama

Klub szumisiów

Klub dyskopatów

Klub dietetycznych

Klub smakoszy

Tematy tygodnia

Reklama

NIZP- PZH o nadużywaniu antybiotyków w leczeniu biegunek
Z przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego i
opublikowanych w czerwcowym wydaniu czasopisma „Epidemiology & Infection”
badań wynika, że w Polsce zbyt często stosuje się antybiotyki w leczeniu ost ... >>>
Wpatrzeni w monitor ze szkodą dla wzroku
Spędzanie długich godzin przed komputerem nie wpływa korzystnie na nasz wzrok.
Co zrobić, gdy oczy są zaczerwienione i zaczynają piec? Według okulistów nie
powinno się pracować bezpośrednio przy monitorze komputera ponad 5 ... >>>

Zamów reklamę
Wiadomości:

Poradnik pacjenta
Zęby można przedłużyć, jak Prawa
pacjenta
paznokcie
Miasto Zdrowia i Urody "Piersi
w Mieście" na Placu Defilad
Ernst & Young: Jest sposób na
kolejki w służbie zdrowia

Nowe przepisy dotyczące resuscytacji już
niedługo?
Zgodnie z badanami, mózg człowieka może być
niedotleniony przez ok. 3-5 minut. Po tym czasie
zachodzą n ... >>>

Artykuły i doniesienia:

Oblicz dni płodne
Specjalności lekarskie
VadeLekum
Zabiegi lecznicze i SPA
Sondaże i opinie
Artykuły wszystkie

Ocena sytuacji dotyczącej
leczenia bólu nowotworowego Praca dla pielęgniarek
Nerwobóle – o czym mogą świadczyć
Ból jest nieodłącznym towarzyszem życia każdego Coraz częściej na czerniaka
z nas. Mimo tego, że nie lubimy kiedy nas dotyka, chorują mężczyźni!
stanowi on ważny sygnał o ... >>>
Recepta
na
wiosenne
dolegliwości bólowe

Zdrowie dziecka: Macierzyństwo Rozwój dziecka
Upewnij się, czy Twoje dziecko dobrze widzi
Dzieci zwykle nie zdają sobie sprawy, że mają
problemy ze wzrokiem, dlatego to rodzic powinien
zadbać, by ich ... >>>

Zdrowy duch:

Alkohol

Uzależnienia

Psychiatria

Nikotyna Wypoczynek

Zajadasz stres
W dzisiejszych czasach stres jest nieodłącznym elementem życia.
Człowiek reaguje na sytuacje stresowe w r&oacu ... >>>

Leki bez recepty: Farmaceutyki
Kwas hialuronowy - wspomaga leczenie
guzków krwawniczych
Kwas hialuronowy – nieznane oblicze Kwas
hialuronowy od lat z powodzeniem stosowany
jest jako składnik ... >>>
Na ratunek zmęczonym oczom
Vislea to suplement diety o bogatym składzie
polecany jako uzupełnienie codziennej diety o
składniki wpływając ... >>>

Piękno i higiena:

Nadużywanie anybiotyków w
Polsce i Europie
Ocena sytuacji dotyczącej Apteka.epacjent.pl wybrane produkty
leczenia bólu nowotworowego
Ból mięśni
Cukier w diecie dziecka –
Bóle stawów
STOP!
Leki dla dzieci i niemowląt
Leki na przeziębienie i grypę
Układ nerwowy
Naturalnie walcz ze stresem
Układ pokarmowy
Serce i układ krążenia
Depresja – jak skutecznie
Układ moczowy i płciowy
wypędzić ją z ciała
Bezsenność
XIX Światowy Dzień Zdrowia
Odchudzanie
Psychicznego
Dla sportowców
Antykoncepcja
Potencja
Prezerwatywy
Jesień i zima – uwaga na
Testy ciążowe
niedobory witaminy D
Demakijaż
Nadużywanie anybiotyków w
Balsamy, mleczka, olejki
Polsce i Europie
Trądzik
Łysienie
Dieta
białkowa
odżywia
Szampony
organizm i pomaga utrzymać
Żylaki nóg
właściwą wagę
SALVADOR DALI
Żylaki – leczenie i profilaktyka
HUGO BOSS
Ibupar - lek przeciwbólowy
LACOSTE
Ciśnieniomierze

Kosmetyki Zabiegi kosmetyczne Higiena osobista Odchudzanie

Godło Odkrycie Roku oraz Innowacja Roku dwa wyróżnienia dla Eveline Cosmetics
Centralne
Biuro
Certyfikacji
Krajowej
uhonorowało SLIM EXTREME 4D Diamentowe
Serum Wyszczuplające specjalnym w ... >>>

Epacjent na Facebooku

Jak dbać o cerę
Chcesz się pozbyć cellulitu?
Potraktuj go z chirurgiczną
precyzją
Igła zamiast skalpela

Lubię to!
Liczba osób, które lubią Epacjent: 186.

Kuchnia i zdrowie: Odżywianie Kulinaria Napoje Zdradliwa chemia
Owoce i warzywa w diecie statystycznego
Polaka
Najbardziej lubimy pomidory i ogórki, a także
jabłka i owoce jagodowe. Nie zmienia to jednak
faktu, że ... >>>

Dieta
białkowa
odżywia
organizm i pomaga utrzymać
właściwą wagę
Zdrowy wybór – fasole marki
Halina
Jak wzmocnić odporność ?

Beata

Izabela

A nia

A gnieszka

Wty czka społecznościow a F acebooka

Ostatnie posty na forum
Temat
Klub szumisiów
Nowa i Darmowa naturalna profilatyka zdrowotna
Ciśnienie tętnicze krwi
Klub refluksiarzy
Przepuklina rozworu przełykowego
Jak wybrać najlepszego chirurga plastyka?

Ilość

Ostatnia

4352

2012-10-31 11:17:00

1

2012-10-26 17:34:00

164

2012-10-20 13:23:00

9579

2012-10-18 23:18:00

217

2012-10-10 11:06:00

3

2012-10-05 11:47:00

Najczęściej czytane
Obliczanie dni płodnych - metoda
kalendarzyka
Refluks żołądkowo-przełykowy.
Dyskopatia - nowe możliwości leczenia
Współzycie seksualne a
prawdopodobieńśtwo ciąży
Uwaga na chłoniaka
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