Zrzut strony: http://www.mozginerwy.pl/

<--kliknij na adresie

Ekspertyzy Budowlane ekspertyzy i oceny: mykologiczne techniczne i sądowe oraz różne inne wyspa-ogloszen.pl
USG Kraków ul.Lea 22 USG Tarczycy, Jąder, Piersi, Naczyń Zarejestruj się! Tel. 012 357-49-92 www.apamea.pl
Sklep dla Alergików: pościel, odzież, inhalatory. Sprawdź promocyjną ofertę! www.alergia.med.pl
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Szukaj w Mózg i Nerwy

Mózg i nerwy

Mózg i nerwy
Zwyrodnienia

Choroby Wątroby
Objawy

Choroby naczyń krwionośnych mózgu
Zaburzenia czynnościowe

Essentiale Forte. Ulga w
dolegliwościach wątroby.

Mózg i Nerwy

www.essentiale.pl

Zakażenia

Adam Markiewicz

Stwardnienie Rozsiane
Choroby organiczne

specjalista nefrolog i
diabetolog Kraków,
rejestracja. 606-200-182

Mózg i nerwy

www.firm y.net/

Przydatna wiedza
Aktualności

Informacje

Witajcie na Mózg i Nerwy
Reklamy
Warunki użytkowania

Na portalu zgromadzono obszerną w iedzę na temat chorób i zaburzeń funkcjonow ania mózgu, a także
ośrodkow ego układu nerw ow ego.

Pneumokoki i
powikłania

Znajdziesz tu informacje dotyczące komórek neuronu ruchow ego i ich zaburzeń, choroby Parkinsona,
demencji, stw ardnienia rozsianego – SM, now otw orów OUN , urazów rdzenia kręgow ego, chorób
naczyń krw ionośnych mózg z uw zględnieniem udaru, przemijającego ataku niedokrw iennego,
krw otoków do mózgu oraz chorób nerw ów rdzeniow ych i nerw ów czaszkow ych oraz w iele innych
informacji w formie kompendium w iedzy medycznej.

Zagrożenia, leczenie,
szczepienia. Kampania
informacyjna. Sprawdź!

Dow iedz się w ięcej o charakterystyce chorób, diagnozow aniu, objaw ach, sposobach leczenia leczeniu
w szelkiego rodzaju schorzeń i zaburzeń neurologicznych dotyczących mózgu i rdzenia kręgow ego.

Przepuklina
kręgosłupa

W sekcji W iedza Ogólna znajdziesz ciekaw y artykuł pt. „Nasz niezw ykły mózg”, który przejrzysty sposób
przedstaw ia budow ę mózgu oraz opisuje jego funkcje.

Leczenie bezoperacyjne.
Metoda naturalna

www.pneum ok ok iudorosly…

vitafon.pl/przepuk lina-k rę…

Na portalu zebrano kompletne informacje medyczne opracow ane przy w spółpracy z lekarzami ze
Skandynaw ii. Przeczytaj rów nież informacje w INFO BOX na dole strony.

Stwardnienie
Rozsiane SM

Aktualności
W szeroko zakrojonym badaniu naukow cy zaklasyfikow ali raka piersi do 10 różnych
podtypów chorobow ych – to odkrycie zmienia spojrzenie na metody rozpoznaw ania
raka piersi, leczenia i rokow ań pacjenta.

Dołącz do społeczności
SM Monitoruj rzuty i
remisje.
www.TacyJak Ja.pl

Rak piersi to nie jedna choroba ale dziesięć

Mózg i nerwy
Objawy Stwardnienia Rozsianego
Zwyrodnienia
Zapalenie opon mózgowych
Choroby naczyń krwionośnych
mózgu

Zawroty głowy

Zaburzenia czynnościowe

Wstrząśnienie mózgu

Zakażenia

Ruchy mimowolne mięśni (dystonia)

Stwardnienie Rozsiane
Choroby organiczne
Przydatna wiedza
Aktualności

Mózg i nerwy Zwyrodnienia Choroby naczyń krwionośnych mózgu Zaburzenia czynnościowe Zakażenia Stwardnienie Rozsiane Choroby organiczne Przydatna wiedza Aktualności

W ersje obcojęzyczne: Brains and nerves | Hjernen og Nerverne
Informacje na portalu Mozg i Nerw y nie mogą zastępow ać opinii lekarskiej w ydanej przez lekarza lub terapeutę .
Diagnoza i sposoby leczenia zaw arte na stronienie mogą być jedynym w skazaniem do leczenia chorych.
Czytaj rów nież Warunki Użytkowania
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