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Mie sięc zn ik Badanie i Diagnoza adresow any jest do pracow ników diagnostyki
laboratoryjnej, lekarzy rodzinnych, korzystających samodzielnie z badań diagnostycznych,
osób przygotow ujących się do egzaminów specjalizacyjnych.
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31-231 Kraków
ul. Bociana 22
Tel. +48 12 614 52 38
E-mail: info@diaglab.pl

Publikow ane artykuły recenzow ane są w ew nętrznie przez pracow ników zakładów i klinik
Collegium Medicum UJ.

Diagnostyka laboratoryjna
Badanie i diagnoza
Publikacje książkow e
Formularze

Nakład czasopisma: 1200 egzemplarzy
Dystrybucja: Prenumerata, w ysyłka promocyjna, konferencje, zjazdy, kursy lekarskie szkolenia
itp.
Redaktor Naczelny: prof. Jerzy W. Naskalski - Kierow nik Katedry Biochemii Klinicznej i Zakładu
Diagnostyki Szpitala CM UJ w Krakow ie.
Sekretarz Naukow y: Dr Bogdan Solnica - konsultant ds. diagnostyki laboratoryjnej, pracuje w
Zakładzie Szpitala CM UJ w Krakow ie.

REKLAMA

miejsce na Tw oją reklamę

Warunki prenumeraty "Badanie i Diagnoza"
Rocznik

Cena roczna brutto (zawiera VAT 5%) *

2013

60,00 zł

2012

60,00 zł

2011

51,00 zł

2010

48,00 zł

2009

48,00 zł

2008

42,00 zł

2007

37,00 zł

2006

37,00 zł

2005

32,00 zł

2004

27,00 zł

2003

21,00 zł

2002

16,00 zł

2001

13,00 zł

2000

13,00 zł

* w cenie zawarte są koszty przesyłki oraz podatek od towarów i usług od 2011 r.

Ponadto można zamów ić komplety roczników archiw alnych po promocyjnych cenach:
z lat: 2005 - 2010 w cenie 126,00 zł
z lat: 2000 - 2005 w cenie 60,00 zł
z lat: 2000 - 2010 w cenie 179,00 zł
W szystkie ceny obejmują rów nież koszty w ysyłki.
W celu zamów ienia miesięcznika, prosimy o w ypełnienie formularza lub kontakt telefoniczny.
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