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Twój koszyk jest pusty.
Ginekologia po Dyplomie (prenumerata roczna)

6 numerów w roku
Redaktor naczelny
prof. dr hab. med. Romuald Dębski
Czasopismo czytane najczęściej przez
praktykujących ginekologów-położników i lekarzy
przygotowujących się do specjalizacji. Artykuły
poświęcone są zarówno zagadnieniom często
spotykanym w praktyce klinicznej, jak i aktualnym
zasadom postępowania w trudnych, rzadszych
przypadkach. W Ginekologii po Dyplomie publikują
swoje rekomendacje PTG, ACOG i RCOG.

cena podstawowa

160,00 PLN (cena brutto)

cena dla prenumeratorów

140,00 PLN (cena brutto)
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Księgarnia podyplomie.pl realizuje zakupy dokonywane przez osoby fizyczne i gabinety
lekarskie. Jeśli zamawiającym jest firma farmaceutyczna lub jej przedstawiciel, prosimy o
złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym pod adresem: www.sklepownia.pl.
Kontakt w przypadku pytań: Andrzej Ratajczyk (tel. 22 444 24 52, e-mail:
kontakt@sklepownia.pl).
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Już wkrótce udostępnimy
możliwość publikowania
krótkich ogłoszeń.
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