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Medical Tribune – dwutygodnik (prenumerata roczna)

20 numerów w roku
Redaktor naczelna
Iwona Konarska
MEDICAL TRIBUNE jest pismem skierowanym do
środowiska lekarskiego. Informuje o wydarzeniach
dotyczących ochrony zdrowia, komentuje je, ocenia
z punktu widzenia lekarzy. W wydarzeniach
dotyczących ochrony zdrowia nie szuka taniej
sensacji właściwej większości pism dostępnych w
kioskach, ale stara się przeanalizować problem i
znaleźć rozwiązania, które lekarze mogą
zastosować w codziennej pracy. Publikuje także porady prawne dotyczące
aktualnych i często pojawiających się problemów, w tym konkretnych
wątpliwości nasyłanych przez lekarzy. Dział prawny rozbudowujemy i
wzbogacamy.
Naszymi rozmówcami są uznani eksperci ochrony zdrowia. Relacje o lokalnych
wydarzeniach, ciekawych dla całego środowiska, przygotowują nasi
korespondenci.
MEDICAL TRIBUNE zawiera najnowsze doniesienia naukowe z głównych
dziedzin medycyny podane w skrócie na podstawie publikacji najbardziej
znanych i opiniotwórczych zachodnich magazynów medycznych. Publikuje
również wywiady z autorytetami świata medycyny mówiące o nowych
sposobach leczenia w ich dyscyplinach lub wskazówki dla lekarzy POZ, jak
postępować w typowych przypadkach, ale i bardzo trudnych czy nietypowych.

format

273x370 mm

cena podstawowa

99,00 PLN (cena brutto)

cena dla prenumeratorów

99,00 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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