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Aktualności
Raport o TRU
Toczeń rumieniowaty układowy (w skrócie TRU) to rzadko występująca przewlekła,
wielonarządowa choroba reumatyczna o podłożu immunologicznym, która w
przypadku zajęcia i uszkodzenia ważnych narządów zagraża życiu. Szacuje się, że
w Polsce na tocznia choruje ok. 20 tys. osób.
więcej...
Data dodania: 2012-11-08 18:09:44
Zobacz więcej

Męska depresja nie musi być tabu
Ruszyła kolejna odsłona antydepresyjnej kampanii społecznej Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. W tym roku kampania kierowana jest do
mężczyzn, a zainauguruje ją wystawa fotograficzna w warszawskim metrze.
więcej...
Data dodania: 2012-11-07 17:25:54

MZ o śmiertelności pooperacyjnej w Polsce
Ministerstwo Zdrowia dementuje informacje na temat śmiertelności pooperacyjnej w
Polsce, które ukazały się w czasopismach "The Lancet" oraz "Sǖddeutsche
Zeitung".
więcej...
Data dodania: 2012-11-06 17:30:10

Bezpłatne szkolenie - Pacjent z
WZW typu C

Konkurs fotograficzny dla Przyjaciół Piersi

5 listopada 1985 r...

Rusza kolejna edycja akcji "Breast Friends – Przyjaciele od Piersi", której
przesłaniem jest pokazanie, jak ważne są wiedza o nowotworach i rola bliskich
pomagających w zrozumieniu oraz przezwyciężaniu choroby. W ramach akcji
można wziąć udział w konkursie fotograficznym.
więcej...
Data dodania: 2012-11-05 17:33:01
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Opowieści porodowe
Pielęgniarstwo: Prawo Praktyka - Etyka
Profilaktyka Zakażeń
Szpitalnych

Onkologia 2012
Chybione leczenie w przypadku chorego na raka aż o 50 proc. może zmniejszyć
szanse jego przeżycie lub przedłużenia życia – mówili eksperci podczas konferencji
„Onkologia 2012”, która odbyła się w Warszawie.
więcej...
Data dodania: 2012-11-04 10:07:58

Opieka geriatryczna w Polsce
Rozpoczęła się realizacja projektu „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego
personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”. Inicjatywa ma służyć
poprawie jakości opieki nad osobami w wieku podeszłym w Polsce poprzez
podniesienie kompetencji kadr medycznych w opiece geriatrycznej.
więcej...
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Quo vadis
estetyko?
Dobrze wykonany zabieg przy
użyciu toksyny bitulinowej to
zasługa wiedzy, lecz także
wieloletniej praktyki. Nie da się
tego nauczyć w weekend ani
korespondencyjnie, nie
wystarcza wybrać się na
kongres czy firmowy workshop.
Czy jednak wystarczy
Podyplomowa Szkoła
Medycyny Estetycznej,
Międzynarodowe Centrum
Kształcenia Medycyny AntiAging, a może studia
podyplomowe na
Uniwersytecie?
więcej...
Data dodania: 2012-10-25 16:21:11

Rola pielęgniarki w
okresie zaostrzenia
mieszanej choroby
tkanki łącznej
MCTD
Edukacja pacjenta i rodziny
powinna obejmować wszystkie
aspekty życia
biopsychospołecznego.
Zadaniem pielęgniarki jest
przekazanie informacji choremu
na temat samoopieki, a także
wyjaśnienie istoty choroby i jej
następstw. Najczęstsze
problemy podczas pielęgnacji
pacjenta z MCTD to ból i
ograniczona ruchomość.
więcej...
Data dodania: 2012-10-15 07:28:37

Kontrowersyjny
sposób
rozpoznawania
MCTD
Choroby układowe tkanki
łącznej (ang. connective tissue
disease, CTD) to grupa
schorzeń o podłożu
autoimmunologicznym, które
zazwyczaj obejmują
jednocześnie kilka układów i
narządów organizmu. W
schorzeniach tych układ
immunologiczny reaguje
nieprawidłowo, atakując tkanki
gospodarza.
więcej...
Data dodania: 2012-10-09 14:24:25

Postępowanie z
noworodkiem
urodzonym w
zamartwicy
Zamartwica okołoporodowa
(asfiksja) to niewydolność
oddechowo-krążeniowa
noworodka, która może
doprowadzić do
nieodwracalnego uszkodzenia
mózgu, a nawet śmierci.
Położne pracujące na oddziale
neonatologicznym są zawsze
przygotowane na to, że może
urodzić się noworodek w
zamartwicy. To właśnie od ich
wiedzy, umiejętności oceny
stanu dziecka i podjęcia
odpowiedniego działania zależy
w dużej mierze jakość życia
małych pacjentów.
więcej...
Data dodania: 2012-10-01 09:58:59

E-książka o AIDS
Zapobieganie udarom
Operacja Życie
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