Zrzut strony: http://www.aterotromboza.org.pl/

Fakty medyczne RSS

Mapa strony

<--kliknij na adresie

Znajdź w serwisie:

Środa, 31 października 2012, 13:40:41

Szukane słowo

SZUKAJ

ISSN 2081-8017

Z RĘKĄ NA PULSIE

NIEZBĘDNIK LEKARZA
PRAKTYKA

Od 1 listopada kolejne zmiany na
liście leków refundowanych

ORTOPEDIA

Artroskopia najlepszą metodą diagnostyki niestabilnych
złamań kości łódeczkowatej

Polskim szpitalom grozi zapaść

Aktualna lista leków
refundowanych

Ogólnopolska Kampania
Edukacyjna „Zdrowe Szpitale” trwa

Charakterystyki produktów
leczniczych refundowanych

Szpital Specjalistyczny w
Dąbrowie Górniczej: nowoczesny
Oddział Kardiologii przyjmuje
więcej pacjentów

Klasyfikacja procedur medycznych
ICD-9

Wczesny rak w przełyku Barretta –
WIĘCEJ
leczenie endoskopowe
czy
chirurgiczne?

Międzynarodowa klasyfikacja
chorób i problemów zdrowotnych
ICD-10

Dr Lucas ratuje życie pacjentów
EuropejskieNACZYNIOWA
Centrum Zdrowia
CHIRURGIA

CHIRURGIA OGÓLNA
Czemu służą zasady postępowania w diagnostyce i leczeniu
nowotworów? Nasz komentarz na kanwie artykułu w Journal
of American College of Surgeons
Dr n. med. Antoni Szczepanik

Dodaj komentarz

Chory z zapaleniem trzustki – problem w praktyce
internistycznej
Marzena Jaworska

Dodaj komentarz

Przewlekły ból po operacji przepukliny. Komentarz

Otwock: pierwsza w Polsce
operacja urologiczna z
Chory z zakrzepicą
żył głębokich – jak postępować zgodnie z
wykorzystaniem
robota
aktualnymi polskimi wytycznymi
manualnego
W bloku operacyjnym
Marzenajest
Jaworska
najważniejszy
pacjent

Dodaj komentarz

W bloku operacyjnym
najważniejszy
KEEPS:jest
HTZ
pacjent
łagodzi objawy wypadowe u kobiet we

wczesnym okresie menopauzy bez widocznych szkód w

Bawełniane
tkaniny
medyczne nie
układzie
sercowo-naczyniowym
są skuteczną ochroną przed
zakażeniami
Lek. Andrzej Cacko
1
W bloku operacyjnym
najważniejszy
jest
pacjent
Ogólnopolska Kampania Edukacyjna „Zdrowe Szpitale” trwa
Temat leków refundowanych
powraca. Co na to NFZ?

Lek. Szymon Pietruszka

Dodaj komentarz

ORTOPEDIA

Bawełniane
tkaniny
medyczne nie
Marzena
Jaworska
są skuteczną ochroną przed
zakażeniami

Dodaj komentarz

KARDIOLOGIA
Stop zakażeniom
I KARDIOCHIRURGIA
w szpitalach

Artroskopia najlepszą metodą diagnostyki niestabilnych
złamań kości łódeczkowatej
Dr n. med. Paweł Radziejewicz

Dodaj komentarz

Temat leków refundowanych
Poprawa
stężenia
powraca.
Co na to
NFZ? lipidów w ciągu 20 lat w populacji Stanów

Zjednoczonych – badanie NHANES

Bawełniane tkaniny medyczne nie
są skuteczną ochroną przed
zakażeniami
Łukasz Januszkiewicz

Dodaj komentarz

Stop zakażeniom w szpitalach

„Niech świeca płonie choć chwilę dłużej” - prof. Jeziorski
zgadza się ze słowami dr. Marka Edelmana
Marzena Sudoł

Dodaj komentarz

PET, czyli jak zajrzeć do wnętrza ludzkiego ciała?

Badanie=SYMPLICITY
Racjonalizacja
cięcie kosztów?HTN-2: w opornym nadciśnieniu
tętniczym
korzyści z odnerwienia nerek są adekwatne do
NFZ ma
nowego prezesa
kosztów
Racjonalizacja = cięcie kosztów?
Lek.
Krzysztof
Karwat
NFZ ma
nowego
prezesa

Dodaj komentarz

Temat leków refundowanych
powraca.
Wstań!
Co naZbyt
to NFZ?
długie siedzenie podwaja ryzyko wystąpienia

cukrzycy i incydentów sercowo-naczyniowych

Stop zakażeniom w szpitalach
dr Marta Bobeszko-Kacperska

Dodaj komentarz

Temat leków refundowanych
Dr n.Comed.
powraca.
na toPaweł
NFZ?Balsam

Dodaj komentarz

Racjonalizacja = cięcie kosztów?
NFZ ma nowego prezesa
SPSK PUM nr 2 w Szczecinie:
diagnostyka ILR pomaga wykryć
groźne dla życia zaburzenia rytmu
serca
Racjonalizacja = cięcie kosztów?
NFZ ma nowego prezesa
Pompy baklofenowe na liście
świadczeń gwarantowanych
Pompy baklofenowe na liście
świadczeń gwarantowanych

Patronat medialny:

Pompy baklofenowe na liście
świadczeń gwarantowanych
Pompy baklofenowe na liście
świadczeń gwarantowanych
NFZ przepłaca za sprzęt
ortopedyczny
Kliniki chirurgiczne w gdańskim
Centrum Medycyny Inwazyjnej
Nowy Oddział PTK w Zamościu
Politechnika Wrocławska:
laparoskopia w trójwymiarze na
potrzeby medycyny
Kontakt

Nota prawna

Pracuj z nami

Pionierska operacja i rozbudowa
bloku operacyjnego w szpitalu

Opieka redakcyjna:

Zrzut strony: http://www.aterotromboza.org.pl/

Wydawcą serwisu FaktyMedyczne.pl jest Fundacja Instytut Aterotrombozy
© 2007-2012 Fundacja Instytut Aterotrombozy

<--kliknij na adresie

Działania Fundacji Instytut Aterotrombozy
wspierane są grantem edukacyjnym

