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Zagraj o swoje serce | Czas na zdrowie | Wszystko o ospie

Piękna mama
Piękna mama Kiedy mama myśli o powrocie do pracy, staje przed lustrem i nie jest zadowolna z tego, co widzi. Co

ZNAJDŹ W SERWISIE
wszędzie

SZUKAJ

REKLA MA

Żylaki
Bezoperacyjne leczenie żylaków Nowa
Przychodnia w Centrum Krakowa
www.eco-lab.pl/Leczenie_Zylak ow

Problemy z wątrobą?
Skąd się biorą i jak z nimi walczyć U nas
dowiesz się wszystkiego!
www.usp.pl/verdin

Dentysta 7dni w tyg 8-22
Promocja! Wszystkie usługi do - 30%
Korony, Mosty, Protezy,12 346 22 00
www.dentalservices.pl

ZNAJDŹ W POBLIŻU
robić?
Czas na zdrowie: Zespół suchego oka
Czas na zdrowie: Zespół suchego oka Dyskomfort, zaburzenie widzenie, uczucie "piasku w oczach",

Fraza:

Wpisz imię nazwisko, nazwę, specjalizację

Gdzie:

Miasto, ulica
ZNAJDŹ

Nazwa

Wyświetleń

Nowotwory nosa i zatok...

10916

Pokrzywka

2791

Nazwa

Wyświetleń

Odczyn Biernackiego -...

1202

Poziom cukru we krwi

1023

Ropień płuca

2051

Badanie prostaty oraz...

679

Choroba bostońska

1689

Test obciążenia glukozą

550

Zakażenia wirusem...

1271

Badanie kału na krew...

521

Ból jądra

1095

Analiza moczu

278

Badanie czystości...

210

Ból nerek (nerki)

981

więcej

REKLA MA

Nazwa

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w
Krakowie
Krakowskie Towarzystwo
Pomocy Uzależnionym
Instytut Centrum Zdrowia Matki
Polki w Łodzi
Centrum Onkologii Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie w
Warszawie
Wojskowa Izba Lekarska w
Warszawie

więcej

ASYSTENT ZDROWIA
zadbaj o swoje zdrowie
Czy wiesz, kiedy i jakie badania powinieneś
wykonywać?
Możemy Ci w tym pomóc...
Dowiedz się więcej

AUTODIAGNOZA
kobieta

mężczyzna

więcej

zaczerwienienia...
Kobieta nie musi cierpieć
Kobieta nie musi cierpieć Kiedy dolegliwości miesiączkowe zmuszają do sięgania po leki przeciwbólowe, trzeba

Testy i kalkulatory
Alergia

BMI

Przerost prostaty

Alkohol we krwi

Sprawdź, co tak naprawdę
wiesz o alergii bo alergikiem
można zostać w każdej chwili
i w każdym wieku. »

Kalkulator pozwalający w
łatwy sposób obliczyć
wskaźnik masy ciała (BMI). »

Masz problemy z
oddawaniem moczu? Boisz
się isć do urologa. Wypełnij
test. »

Kalkulator pozwoli Ci w szybki
sposób obliczyć poziom
alkoholu we krwi. »

dziecko
Wskaż interesujący Cię
obszar ciała na ilustracji lub
wybierz go z listy poniżej.
Przejdź dalej - otrzymasz
listę objawów, a w
następnym kroku - listę
dolegliwości ze wskazanymi
przez Ciebie objawami.
Głowa, szyja, twarz
Oczy
Ucho, nos, usta, gardło
Klatka piersiowa
Brzuch i miednica
Bark, ramię, łokieć,
przedramię, ręka
Uda, kolano, łydka i stopa
Ogólnie

więcej
REKLA MA

Przód Tył

SZUKAJ DOLEGLIWOŚCI

Wiadomości i artykuły
"Breast Friends - Przyjaciele od Piersi" już po raz 6 wspierają w walce z rakiem!
Rusza kolejna edycja kampanii "Breast Friends – Przyjaciele od Piersi", która pokazuje jak ważne są: wiedza o nowotworach i rola
bliskich pomagających w zrozumieniu oraz przezwyciężaniu choroby. W tym roku można wziąć udział w wyjątkowym konkursie
fotograficznym promującym wiedzę, że tylko pełne rozpoznanie typu raka piersi pozwala na zastosowanie optymalnej dla danej
pacjentki terapii, a przez to zwiększa jej szanse na wyleczenie. »
skonsultować się z lekarzem
Tabletki z olejem rybim nie są skuteczne
Tabletki
z olejem
rybim nieKobiecość
są skuteczne
Zażywasz kapsułki z olejem rybim w nadziei, że uchronią cię przed
Wystawa
Odzyskana
w Poznaniu
Wyjątkowa wystawa - 50 zdjęć, a obok nich 21 historii kobiet po mastektomii i rekonstrukcji piersi – ich postawa wobec choroby,
odczucia, refleksje… Zdjęcia i historie pochodzą z Albumu "Reconstructing Aphrodite" wydanego w Stanach Zjednoczonych w 2001
roku. Album jest wspólną pracą: fotograf Terry Lorant, dr Loren Eskanazi – chirurga plastycznego i Joanne Sonn – jednej z
bohaterek zdjęć. »

Filmy i fotogalerie
Gorący dyżur: Ona
ma raka

Zobacz film

OnetStudio

Brak leku dla chorych z zaawansowaną przerzutową postacią nowotworu prostaty!
Opublikowano nową listę leków refundowanych obowiązującą od 1 września br. Nie znalazł się na niej lek z grupy antagonistów
GnRH dla chorych z zaawansowaną przerzutową postacią nowotworu prostaty. »

Chybiona terapia o 50 proc. zmniejsza szanse chorego na raka
Chybione leczenie w przypadku chorego na raka aż o 50 proc. może zmniejszyć szanse jego przeżycie lub przedłużenia życia –
mówilii eksperci podczas konferencji „Onkologia 2012”, która odbyła się w Warszawie. »
więcej
Reklamy Google
Czas na zdrowie

Żylaki
Bezoperacyjne leczenie żylaków Nowa Przychodnia w C entrum Krakowa
www.eco-lab.pl/Leczenie_Zylakow

Najczęściej czytane

chorobami serca? Niepotrzebnie
Dentysta
Inwazja
wszy7dni w tyg 8-22
Inwazja
Promocja!
wszy
Wszystkie
Wszy wracają
usługi do
do polskich
- 30% Korony,
przedszkoli
Mosty,
i szkół.
Protezy,12
Zjawisko
346
powoli
22 00przybiera rozmiary epidemii. Co robić?

Demony z oiomu
Niechciane "ozdoby"

Zobacz film
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Niechciane "ozdoby"

www.dentalservices.pl
Zanim ruszysz w świat

Badanie kierowców
do prawa jazdy kategorie A B tel. 666 833 388 lub 698 115 115
www.rehabilitacje.home.pl

Ona ma raka

Gorące dyskusje

Porady ekspertów

trudno jest walczyć z chorobą

mgr Gracjan Babula
fizjoterapeuta

dr n. med. Robert
Jarema
urolog

dr n. med. Małgorzata
Uchman
ginekolog

Przepuklina kręgosłupa, a
operacja

Wnętrostwo, a problem z
płodnością.

Co można poza operacją zrobić ze
stwierdzoną przepukliną kręgosłupa? »

Mój chłopak miał w dzieciństwie
schowane jedno jądro, miał operację w
wieku 9 lat. »

Czy ćwiczenie mięśni Kegla
pomaga przy nietrzymaniu
moczu?

Choruje na Gravesa-Basedowa
choroba Crohna

~ślązaczka
~Żanna

gruźlica w liceum

~matylda
~K
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Jeżeli tak, to jak je ćwiczyć? »
więcej

Serwisy specjalne
Diety w chorobach

Gdy zachoruje dziecko

Zdrowa i bezpieczna ciąża Wszystko o grypie

Wszystko o cukrzycy

ABC alergii

Problemy skórne

Choroby układu
moczowego

Narodowy Test
Zdrowia

Stwardnienie
rozsiane

Jaki jest twój
seks

Problemy układu
pokarmowego

Oczy pod
kontrolą

Zdrowe zęby

Rak szyjki
macicy

Choroby rzadkie

Autyzm

Zapobiegaj
udarowi

Niepłodność
męska

Prostata

Nietrzymanie
moczu

Zawalcz o serce

Endometrioza

Żylaki

Szybki dostęp
Zdrowie na co dzień

kobieta

Bazy danych

dolegliwości

dziecko

Asystent zdrowia

program profilaktyka

leki

mężczyzna
placówki

senior

zdrowie dla każdego

eksperci

leksykon badań

autodiagnoza
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