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Bezpłatny newsletter
RAPORT

Przekształcenia szpitali - wczoraj,
dziś i jutro

Słowo kluczowe bądź fraza:
Polecamy nasz bezpłatny newsletter, skrótowy
przegląd najważniejszych wiadomości ukazujących się w
Według wyliczeń Związku Powiatów Polskich,
portalu www.rynekzdrowia.pl. Subskrypcja
Aby zamówić
newsletter, wystarczy wpisać adres edo tejbezpłatna!
pory przekształcono
138 szpitali...
mail w polu poniżej.
WYWIAD
Szukaj od nr:

Wreszcie ustalimy,
ZAPISZ kto za co płaci

Wpisz adres e-mail...

2005-1 (1)

Chciałbym, aby ustawa o szpitalach klinicznych i
instytutach została uchwalona pod koniec...

Szukaj do
nr:
Zachęcamy także do śledzenia naszego profilu na Facebooku oraz korzystania z naszych widgetów i RSS-ów.
Zamawiając
newsletter użytkownik akceptuje
Politykę prywatności portalu.
FINANSE
2012-12 (89)

Podróżujący pacjent, czyli jak
odzyskać koszty

SZUKAJ

Centrum diagnostyczne we Wrocławiu zwróciło
pacjentowi z Katowic koszty dojazdu i noclegu,
na...
PRAWO

PRENUMERATA RYNKU ZDROWIA

Procesy dotyczące nadwykonań uwagi prawne i praktyczne

Zamów prenumeratę on-line
- zaoszczędź 25 proc.!

Nadwykonania to świadczenia zdrowotne
udzielone pacjentom przez podmiot leczniczy
ponad limit...
USŁUGI MEDYCZNE

Prenumerata roczna już od 80 złotych!
Zniżki przy prenumeracie wielu egzemplarzy
Specjalna wersja dla lekarzy i farmaceutów

Będziemy leczyć nowocześnie?
Cukrzycę typu 2 nadal zbyt często leczy się w
naszym kraju lekami stosowanymi nawet...

» Formularz zamówienia
WYDANIA ARCHIWALNE
2012-11 (88)

2012-10 (87)

2012-09 (86)

2012-07 (84-85)
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REKLAMA REDAKCJA KONTAKT PARTNERZY REGULAMIN POLITYKA PRYWATNOŚCI MODUŁY INFORMACJI RSS
Finanse i zarządzanie Inwestycje Aparatura i wyposażenie Informatyka Prawo Polityka zdrowotna Ubezpieczenia zdrowotne Farmacja Badania i rozwój
Nauka Po godzinach Usługi medyczne
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Choroby płuc
Choroby wewnętrzne
Choroby zakaźne
Dermatologia
Diabetologia
Diagnostyka laboratoryjna

Endokrynologia
Geriatria
Hematologia
Kardiochirurgia
Kardiologia
Laryngologia
Medycyna paliatywna
Medycyna ratunkowa
Medycyna rodzinna

Mikrobiologia lekarska
Nefrologia
Neonatologia
Neurochirurgia
Neurologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Pediatria

Położnictwo i ginekologia
Psychiatria
Radiologia
Rehabilitacja medyczna
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Zakażenia szpitalne
Zdrowie publiczne

Nasze słowa kluczowe
Kontraktowanie świadczeń
Leczenie szpitalne
Podstawowa opieka
zdrowotna
Ambulatoryjna opieka
specjalistyczna
Programy lekowe
Refundacja leków
Nadwykonania

Informatyzacja
Inwestycje
Zadłużenie szpitali
Recepty
Prawo
Zarządzanie
Przekształcenia szpitali
Przychodnie
Wszystkie słowa kluczowe

Miesięcznik Rynek Zdrowia i portal RynekZdrowia.pl są wydawane przez Grupę PTWP S.A. zarządzającą także serwisami internetowymi:

Wirtualny Nowy Przemysł pełny obraz gospodarki.
Najnowsze i najważniejsze
informacje z kluczowych
branż przemysłu: energetyka,
nafta, górnictwo, chemia,
budownictwo, finanse.

Portal o inwestycjach i
rozwoju przemysłu
spożywczego, handlu
detalicznego i hurtowego w
Polsce. Najlepsze źródło
wiedzy o problematyce
biznesu żywnościowego,
przetwórstwa mięsa, mleka
warzyw i owoców.

Sieci handlowe, sklepy
detaliczne, handel
nowoczesny i tradycyjny hipermarkety, dyskonty, sklepy
osiedlowe - portal o
inwestycjach w branży FMCG
i rynku handlu detalicznego w
Polsce

Portal nowoczesnego rolnika produkcja roślinna, produkcja
zwierzęca, technika rolnicza.
Zawsze aktualne, fachowe i
sprawdzone wiadomości.
Darmowe ogłoszenia rolnicze.
Katalog maszyn rolniczych.

Biura, magazyny, centra
handlowe, hotele, tereny
inwestycyjne - codzienny
serwis informacyjny z branży
nieruchomości komercyjnych.
Aktualności, wywiady,
analizy, RETAIL MAP - mapa
centrów handlowych.

Samorząd terytorialny,
gospodarka komunalna,
inwestycje gminne, finanse
miast i gmin, edukacja najnowsze informacje,
aktualne komentarze. Ranking
prezydentów polskich miast i
marszałków województw.

