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"Hematologia" to kwartalnik edukacyjny Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, którego Redaktorem
Naczelnym jest prof. Krzysztof Warzocha. Czasopismo jest skierowane do hematologów i onkologów oraz
lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych. W "Hematologii" są publikowane artykuły
poglądowo-przeglądowe, opisy przypadków, eseje, w tym raporty z konferencji naukowych i edukacyjnych
oraz pytania testowe z hematologii. czasopismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus (4,08). Wersja
papierowa jest wersją pierwotną.
Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
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LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ W 2011 ROKU — DOKUMENT DOTYCZĄCY POLSKICH
UZGODNIEŃ
W szystko

"Podczas serii spotkań, które odbyły się w Warszawie i w Gdańsku w 2011 roku, panel polskich ekspertów w
dziedzinie przewlekłej białaczki szpikowej (CML, chronic myeloid leukemia) dokonał przeglądu dostępnych danych
dotyczących biologiii leczenia CML. Uzgodnienia ekspertów, opracowane na podstawie danych opublikowanych
w ostatnim roku, ukazujących postęp w terapii CML, powinny być pomocne dla lekarzy, którzy zajmują się
leczeniem tej choroby." CZYTAJ DALEJ...
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OPEN JOURNAL SYSTEMS

Misją Instytutu Hematologii i Transuzjologii jest udzielanie wysokospecjalistycznych
świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dla
postępu nauki w zakresie hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych przy
zachowaniu dbałości o przyjazne i bezpieczne warunki pobytu pacjentów i pracy
Personelu Instytutu
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