Zrzut strony: http://ec.europa.eu/health-eu/newsletter_pl.htm

<--kliknij na adresie

Rada redakcyjna RSS Od A do Z Informacje o stronie FAQ Informacja prawna Kontakt Wyszukiwanie polski (pl)

Logo Komisji Europejskiej

Komisja Europejska
Twoje wiarygodne źródło informacji o zdrowiu publicznym
Komisja Europejska Zdrowie-UE

Moje zdrowie

Mój tryb życia

Moje środowisko

Problemy ze zdrowiem Opieka zdrowotna i ja

Biuletyn portalu „Zdrowie-UE”

Zdrowie w UE

WyszukiwanieW yszuk iwanie

zaawansowane

Szukaj w słowach kluczowych

Elektroniczny biuletyn informacyjny – uzupełnienie portalu – przedstawia dwa razy w
miesiącu aktualności z dziedziny zdrowia publicznego, w tym informacje na temat
działań realizowanych w Europie i na świecie.
Wydanie 100 | Wydanie specjalne: starzenie się w dobrym
zdrowiu. »

22 listopad 2012

Paola Testori, dyrektor generalna, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds.
Zdrowia i Konsumentów

22 listopad 2012

Biuletyn elektroniczny
Wydanie specjalne: starzenie się w dobrym zdrowiu.
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Zdrowie publiczne w Twoim kraju
Wydanie 99 | Opieka zdrowotna – perspektywa nowych miejsc
pracy »

08 listopad 2012

Andrzej Ryś, Dyrektor, Systemy Opieki Zdrowotnej, Komisja Europejska, Dyrekcja
Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów

Wydanie 98 | Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii –
monitorowanie bezpieczeństwa leków »

Wybierz swój kraj

Najnowsze nagrania wideo
EU and FC Barcelona team up against sm ok ing

18 październik 2012

Autor: Patricia Brunko, kierownik działu, Produkty Lecznicze – Pozwolenia, EMA,
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów
Wszystkie nagrania wideo

Wydanie 97 | Szczepienia dziecięce: bezpieczna i skuteczna
profilaktyka »

04 październik 2012

Wydarzenia

Herta Adam, Dział Zagrożeń dla Zdrowia, Komisja Europejska, DG ds. Zdrowia i
Konsumentów

03-05 grudzień 2012

London Sleep Disorders Congress (London
- United Kingdom) »
mahealthcareevents.co.uk
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Jak zaprenumerować biuletyn „Zdrowie-UE”
Jeśli otrzymują już Państwo jeden z biuletynów Komisji, wystarczy rozszerzyć swoje
zamówienie.
Jeśli jeszcze nie wpisali się Państwo na żadną listę mailingową Komisji, proszę założyć
konto.

05 grudzień 2012

Advanced cardiovascular imaging-CT in
2012 (London - United Kingdom) »
rsm.ac.uk

05-08 grudzień 2012

EUROECHO and other Imaging Modalities
2012 (Athens - Greece) » escardio.org

Zgłaszanie wydarzeń i aktualności
Portal zdrowia publicznego UE oferuje również możliwość nagłośnienia w całej UE
organizowanych przez Państwa wydarzeń w dziedzinie zdrowia – wystarczy wypełnić
formularz online.

Korzystanie z kanałów RSS
W ramach tej opcji powiadomienia o aktualizacjach będą przesyłane automatycznie na
Państwa komputer.

Wszystkie wydarzenia
Powiadom ienia o wiadom ościach i wydarzeniach
publik owanych na portalu Zdrowie-UE generowane
są autom atycznie na podstawie k ryteriów
ok reślonych przez Kom isję Europejsk ą. Może się
zdarzyć, że zostaną błędnie sk lasyfik owane.

Usługa dostępna w 22 językach urzędowych UE:
- elektroniczny biuletyn informacyjny portalu „Zdrowie-UE”.
Usługa dostępna wyłącznie w języku angielskim:
- codzienne wiadomości dotyczące zdrowia publicznego w Europie.
– informacje o wydarzeniach odbywających się od 15. dnia danego miesiąca do 14. dnia
miesiąca kolejnego (aktualizowane pierwszego dnia miesiąca).
Co to są kanały RSS?
Kanały RSS służą do powiadamiania o nowych treściach na stronie internetowej. Dzięki nim
użytkownik może przejrzeć w jednym miejscu nagłówki wiadomości i nagrania wideo, bez
konieczności wchodzenia na stronę źródłową.
Aby śledzić na bieżąco informacje udostępniane w kanałach RSS, konieczne jest pobranie
tzw. czytnika kanałów. Więcej na temat kanałów RSS – czytaj w Wikipedii.
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