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Resort likwiduje NFZ, ale nie wie,
ile to będzie kosztować
Decentralizacja NFZ wiąże się ze zmianą ustawy
zdrowotnej. Ministerstwo nie wyklucza napisania jej
całkowicie od nowa. Pomysły resortu będą wymagały
zmiany ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o... więcej ›
komentarze (0)

Czy lekarz może nas zakuć w kajdanki?
Ponad 2.200 chorych czeka w Polsce na przeszczep narządu
Pudrowanie trupa
Ankieta - Twoim zdaniem

Akademia Esculapa

Czy spóźniasz się do pracy?

Akademia Esculapa –
Porozmawiajmy o
zakrzepicy - odc. 6

Nie, nigdy nie spóźniam się.
Tak, jeden-kilka razy w roku.
Tak, kilka razy w miesiącu.
Tak, kilka razy w tygodniu.
Codziennie.

Szanowni Państwo,
witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu szkoleniowego,
poświęconego diagnostyce i leczeniu żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej.

Głosuj
Dziś pragniemy przedstawić Państwu film na temat
przedłużonej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Zaproszeni
eksperci podkreślają jej szczególne znaczenie u chorych po
operacjach ortopedycznych oraz pacjentów z chorobami
nowotworowymi. Jak wskazują wyniki wielu badań
klinicznych, właśnie u tych chorych występuje znacznie
podwyższone ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowozatorowej.
więcej >

Wyniki

dodaj komentarz (15)
archiwum ankiet

Sponsor sekcji: GlaxoSmithKline

Quiz medyczny

Temat miesiąca

Kto odkrył, że erytropoetyna
wytwarzana jest w nerkach?

Antykoncepcja awaryjna –
nowe fakty
Większość niepożądanych ciąż jest
wynikiem niepowodzenia zastosowanej
metody antykoncepcyjnej, w tym zbyt małej
skuteczności naturalnych metod ograniczających płodność.
Skuteczność antykoncepcji może być zmniejszona poprzez
niewłaściwe jej stosowanie, np. nieprawidłowe stosowanie
prezerwatyw czy też nieterminowe przyjmowanie
antykoncepcyjnych pigułek hormonalnych. Niepożądana
ciąża może również pojawić się w sytuacjach trudnych do
przewidzenia np. w wyniku gwałtu. Szczególnie w nagłych
przypadkach lub w przypadku niepowodzenia zastosowanej
metody antykoncepcyjnej lub braku skutecznego
zabezpieczenia po stosunku płciowym, można zastosować
antykoncepcję awaryjną, zwaną inaczej antykoncepcją po
stosunku lub antykoncepcją postkoitalną...
więcej ›

Publikacje

wszystkie artykuły

Edmund Biernacki
William Dameshek
Zofia Kuratowska
Karl Landsteiner
Antonie van Leeuwenhoek
Tadeusz Tempka
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Akademia Esculapa –
Porozmawiajmy o
zakrzepicy - odc. 7
Kamery w piłeczkach
Odkryto największy polski meteoryt
Zmiany w stawie kolanowym wykrywane w MRI u osób bez
choroby zwyrodnieniowej
Postępowanie w skręceniach kostki
Antykoncepcja awaryjna – nowe fakty

Konferencje, szkolenia, zjazdy...
Endoprotezoplastyka i osteosynteza w schorzeniach i
urazach stawu ramiennego
Adres: Kraków, Benedyktyńskie Opactwo Swiętych Apostołów
Piotra i Pawła w Tyńcu ul. Benedyktyńska 37,
Termin: od 2012-10-29 do 2012-10-30
II Zimowe Forum Urologiczno-Onkologiczne - Urologia i
Onkologia 2012 Medforum
Adres: Wisła, Al. Ks. Bp. Bursche 3
Termin: od 2012-11-08 do 2012-11-10

Giełda rzeczy
Kup-sprzedaj aparaturę
medyczną, książki,
publikacje.

Praca
Szukasz pracy? Posiadasz
wakat w placówce
medycznej?
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