Zrzut strony: http://www.sluzbazdrowia.com.pl/archiwum.php
START

BLOG

FORUM

ARCHIWUM

KONFERENCJE

PRENUMERATA

REKLAMA

<--kliknij na adresie
POD RĘKĄ

KONTAKT

ABOUT US

Szukaj
Subskrypcja bezpłatnego newslettera SZ:

tu wpisz swój adres e-mail

OK

wpisz i naciśnij Enter

Polska

Świat

Medycyna

ZALOGUJ SIĘ!

Śląskie/ Lekcje o w irusow ym
zapaleniu w ątroby dla 20 tys.
uczniów

Indonezja/ Otyli policjanci
skierow ani na odchudzanie

Zapalna choroba dziąseł
zw iązana z zaburzeniami
erekcji

użytkownik (pełny adres e-mail):

(więcej...)

(więcej...)

hasło:

(więcej...)

Zaloguj
Archiwum

"SŁUŻBA ZDROWIA"

2000
2010

2001
2011

2002
2012

zapamiętaj mnie:

Nie masz konta? Zarejestruj się!

UWAGA - NOWOŚĆ!!!

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Wygodna wyszukiwarka
leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label
objętych refundacją)

INNE PUBLIKACJE I MATERIAŁY ARCHIWALNE
Wydanie specjalne na Polskie Forum Pacjentów „Jestem pacjentem” (X 2012 r.)
Wydanie specjalne na Forum Ochrony Zdrowia XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy (IX 2012 r.)
Rekomendacje kompleksowych zmian w obszarze profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce (II 2012 r.)

Też to skomentuj!

Wydanie specjalne na Forum Ochrony Zdrowia XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy (IX 2011 r.)

Przekroczone limity; szpitale ograniczają
przyjęcia pacjentów

Wydanie specjalne "Stop HC V!" (III 2011 r.)
Ofiary katastrofy 10 kwietnia 2010 - sylwetki i wspomnienia -zachęcamy do dopisywania własnych wspomnień

Czy dieta optymalna jest szkodliwa?
Pacjent z zebrą na ręku
Jest nad czym pracować

Leczenie substytucyjne w terapii uzależnień w Polsce (II 2009 r.)

„SZ” nr 85-92 z 12 listopada 2012 r.

Wydanie specjalne zamorządowe "Współdziałajmy" (VII 2010 r.)

Substytucyjne leczenie uzależnień (IX 2008 r.)

[w ięcej...]

Zielona Księga II - raport "Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce" (VIII 2008 r.)
Biała Księga - walka z rakiem szyjki macicy w Polsce (I 2008 r.)
Lekarski Egzamin Państwowy - 180 pytań testowych z odpowiedziami i komentarzem (2007 r.)
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