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Chemioterapia nie musi
rzucać na kolana – dobre
wiadomości z listy leków
refundowanych
O słabienie, nudności,
wyk ańczające wym ioty,
wypadanie włosów – to
objawy, k tóre k ojarzą się
z chem ioterapią, k tórych
doświadczają pacjenci, k iedy
walczą z rak iem . O d
niedawna ...
więcej »
Koncert charytatywny
muzyki klasycznej na rzecz
pacjentów Dolnośląskiego
Centrum Onkologicznego
FUNDACJA DO BRZE ŻE
JESTEŚ zaprasza na k oncert
charytatywny m uzyk i
k lasycznej na rzecz
pacjentów Dolnośląsk iego
Centrum O nk ologicznego
przy placu Hirszfelda 12. ...
więcej »
20 lat samodzielnej
działalności Polskiego
Towarzystwa Medycznego
w Republice Czeskiej –
www.medics.cz/ptmrc
W ostatni week end (6-8
październik a 2011 rok u)
w Czesk im Cieszynie odbyła
się uroczysta sesja nauk owa
z ok azji sam odzielnej
działalności Polsk iego
Towarzystwa Medycznego
w Republice ...
więcej »

Tytuły ostatnio dodanych
abstraktów:
Nik otyna ham uje
apoptozę zainduk owaną
przez chem ioterapię,
poprzez pobudzenie
ak tywności genu XIAP
oraz surwiwiny
więcej »
Genetyczne zróżnicowanie
k om órek przedrak owych
prognozą rozwoju
gruczolak orak a przełyk u
więcej »
Transk rypcja czynnik a
MEF/ELF4 wpływa na
pozostawanie w stanie
spoczynk u niedojrzałych
k om órek
hem atopoetycznych
więcej »
Ludzk i wirus brodawczak a
a przypadk i
płask onabłonk owego
i podstawnok om órk owego
rak a sk óry
więcej »
Nasilenie przerzutów
neuroblastom y wsk utek
niedoboru k aspazy 8
więcej »

Prywatne centra
radioterapii w Polsce szansą
dla pacjentów
W edług Światowej
O rganizacji Zdrowia (W HO )
w Polsce brak uje co najm niej
10 ośrodk ów radioterapii. Co
czwarta istniejąca placówk a
państwowa, według tych
sam ych badań, ...
więcej »
Odczyn popromienny po
radioterapii
Radioterapia jest jednym ze
sposobów walk i
z nowotworem . Jest to
sk uteczna m etoda leczenia,
w k tórej wyk orzystuje się
prom ienie jonizujące do
niszczenia jak najwięk szej ...
więcej »

W itryna m a charak ter eduk acyjny, a nie k onsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelk ich starań, aby inform acje zawarte w tym serwisie zostały
podane właściwie, jednak że ostateczne decyzje dotyczące stosowania terapii stanowią wyłączną dom enę i odpowiedzialność lek arza.
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