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Szukaj...

Szukaj

Załóż konto

porów naj ceny leków | mapa placów ek | podziel się sw oją historią - dodaj artykuł

STRONA GŁÓWNA

ZDROWY STY L ŻY CIA

CHOROBY A-Z

LEKI A-Z

NASI EKSPERCI

Serwis o zdrowym stylu życia - temat dnia

Jak namówić dziecko do warzyw
W ytyczne diet dla dzieci przew idują, że połow a ich talerza zaw sze ma być w ypełniona w arzyw ami.
Ale jak zachęcić maluchy do jedzenia jeszcze w iększych porcji zdrow ych produktów ?

Zdrowy styl życia

ABC leków generycznych

Konkurs „Liczy się każdy włos”

Zamienników leków nie należy się bać. Mają
tę samą

Czas na regenerację w łosów po w akacjach!
W eź udział w konkursie
...

...

Antykoncepcja hormonalna dla panów

Dbam o serce!

Choroba Amazonek

Alkoholizm - długa droga w dół

Seksoholizm – gdy uzależnienie przejmuje
kontrolę

Usunięcie macicy a życie seksualne
Na przekór pogodzie – sezonowe zaburzenia
nastroju

Jesień – czas na rower!
Więcej

Wasze historie

Poradnik

Transplantacja szansą na zdrowie
Nasz czytelnik opow iedział nam o zmaganiach
z chorobą, o pierw szym
...

Terapie alternatywne: akupunktura
– czy jest bezpieczna?
Kolejny odcinek cyklu „Porozmaw iajmy o…
terapiach
...

Wygrałam walkę z Atopowym Zapaleniem
Skóry

Terapie alternatywne: domowe sposoby
leczenia

Moje migdałki. Dzień zabiegu

Znamiona, czyli skóra pod kontrolą

Jechałem na koksie, teraz mam chore
dziecko

Terapie alternatywne: czy warto próbować
medycyny naturalnej?

Moje życie z nadciśnieniem

Terapie alternatywne: homeopatia

Więcej

Więcej

Nowości medyczne

Zmiany na liście leków
refundowanych – listopad 2012
Po raz ostatni w tym roku Ministerstw o
Zdrow ia poinformow ało o

Drzemka na klawiaturze?
W ystarczy kw adrans popołudniow ej drzemki,
by kreatyw ność

...

...

Dobra sylwetka nie zwiększa płodności
Pijesz kawę? Nie zachorujesz na raka
Antybiotyki na kaszel? Lekarze mówią „nie”

Tłuste i cierpkie – smaki „wewnętrznie
zbilansowane”
Kiełki - bogactwo zdrowia
Bańki - sprawdzają się od lat

Chcesz wyglądać młodo? Jedz rukiew

Jesienna dieta

Więcej

Eksperci Medme
Więcej

Jesteś specjalistą
w dziedzinie zw iązanej
ze zdrow iem?
Dołącz
Piotr
Ew a PakułaMaciaszczyk
Kmieciak
Lekarz, chirurg
Lekarz,
internista

W ojciech
Gontarek
Lekarz,
ginekolog
położnik

Justyna
W alerow ska
Dietetyk

Najaktywniejsi użytkownicy

Nyid

mala_mi

meduza

layla

Michal

bebe44

zuza

lokatorka

Najpopularniejsze w serwisie
alergia dziecko alergia pokarmow a skóra medycyna estetyczna chirurgia medycyna sportow a

FORUM

Zaloguj się
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ginekologia kardiologia onkologia laryngologia
Porównywarka cen leków

Porównaj ceny leków,
znajdź tańsze zamienniki.
Spraw dź

Wirtualny diagnosta
Spraw dź, co Ci dolega
z naszym w irtualnym diagnostą
Spraw dź

Najnowsze artykuły
Jak namówić dziecko do warzyw
Natalia W ęgrzyn 2012.10.31
Wpływ papierosów na rozwój
stwardnienia rozsianego
Layla 2012.10.31
Choroba Amazonek – jak wykryć
raka?
lek. Ew a Pakuła-Kmieciak 2012.10.31
Terapie alternatywne: naturalne
metody zwiększenia odporności
2012.10.30
Zmiany na liście leków
refundowanych – listopad 2012
mgr farm. Anna Łątka 2012.10.30

Na forum

Dobra sylwetka nie zwiększa płodności
Czyli tak czy ow ak, dobra sylw etka jest
b.w ażna dla zdrow ia, różnych jego
aspektów . Ale ciekaw e analizy badań, nie
pow iem ;)
2012.10.23 19:40
layla

Uzależnienia Polaków – raport
Używ ki to biznes, z którego państw o
czerpie gigantyczne zyski - dlatego mogliby
jeszcze zalegalizow ać miękkie narkotyki.
Nikomu nie szkodzą, a przecież i tak - jak
w ynika z raportu - w szyscy zainteresow ani
biorą.
2012.10.19 15:16
bogdaniuk

Chcesz wyglądać młodo? Jedz rukiew
Czy ktoś w ie, gdzie można kupić rukiew
w odną? Bo bym spróbow ała, tylko nie w iem,
gdzie tego w arzyw a szukać :/
2012.10.19 10:52
adymek

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?
Twój adres email...

Zapisz się

Odwiedź nasz profil na Facebooku

Pomocne

Interesują cię zagadnienia związane
ze zdrowiem ? Napisz u nas artyk uł!
Chorujesz, chorowałeś? O powiedz nam
swoją historię!

Dodaj sw ój artykuł

Anatomia człowieka
Odkryj tajemnice
ludzkiego ciała
Spraw dź
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Kalkulator BMI
Spraw dź, czy grozi ci otyłość,
korzystając z kalkulatora
Spraw dź

Kalkulator wagi wg Tatonia

Spraw dź

Mapa placówek
Spraw dź najbliższe apteki,
przychodnie, szpitale ...
Spraw dź

Medme.pl

Na skróty

O nas

Alergia

Sport

Regulamin

Dziecko

Kardiologia

Pomoc

Skóra

Now otw ory

Kontakt

Chrurgia

Gastrologia

Ciąża
Psychologia
Hormony
Diety
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